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Как да разбираме парадоксите на евангелието?

От много години проявявам интерес към психологията на възприемането? Какво “чуват” хората? Дали
това, което си мислят, че са чули противоречи на това, което  наистина e казано? Дали това, което хората
“виждат,”  което  твърдят,  че  “виждат,”  което  даже  се  кълнат,  че  виждат,  противоречи на  онова,  което
всъщност трябва да бъде “видяно”? Очаровам се от лабораторните експерименти, свързани с психологията
на възприемането.  Един от експериментите е  свързан с  световъртежа и с възприятието за  световъртеж.
Завързват очите на участника в експеримента и го поставят да седне в стол, който е закачен на кука, която се
върти.  Скоростта  на  въртене  на  куката  се  увеличава,  докато  човека  се  почувства  замаян  и  започне  да
получава пристъпи на гадене и повръщане. Обаче след като прекара няколко минути, въртейки се с тази
скорост, човекът започва да се чувства по-добре. Скоро след това той се чувства още по-добре и се радва, че
въртенето се забавя и че даже спира. Сега вече не изпитва никакъв световъртеж и гадене. Но истината е, че
въртенето въобще не е спирало и той продължава да се върти със същата скорост. Случило се е следното:
след като куката се е въртяла в продължение на няколко минути, вътрешното ухо (Коментар: Така наречената

„Евстахиевата тръба,“ органът за равновесие, Д.Пр.) започва да компенсира влиянието на въртенето. Тъй като е със
завързани очи, сега човекът изпитва усещането, че е в покой, а истината е, че той не е спрял да се върти.
Малко по малко вътрешното ухо може да направи всички необходими приспособявания, с цел една крайно
ненормална ситуация да бъде възприемана като напълно нормална. 

Навсякъде  в  живота  има  безброй  ненормални  ситуации,  които  сме  се  научили  да  компенсираме.
Онова, което в началото сме възприемали като изключително некомфортно, сега го възприемаме като нещо
нормално.  Поради  този  парадокс  християните,  които  подкрепят  само  това,  което  е  правилно,  добро  и
истина, докато хората около тях мислят обратното, ще се чувстват най-некомфортно. 

А сега да се върнем отново към експеримента с човека със завързаните очи, който седи във въртящия
се стол. Както вече казах, след няколко минути въртене човекът започва да счита, че вече не се върти и вече
не му се гади. Но той не може да слезе от стола, преди въртенето да спре. А въртенето не може да спре
внезапно, а постепенно. Поради това скоростта на въртенето на стола постепенно намалява. Но веднага щом
скоростта на въртенето започне да намалява, човекът отново започва да се чувства главозамаян и започва да
му се  гади.  През  времето,  когато  скоростта  на  въртенето намалява,  човекът  започва  да  се  оплаква,  че
скоростта на въртенето се увеличава и това го докарва почти до състояние да започне да повръща! А когато
най-накрая въртенето на стола спира, човекът счита, че стола се върти с най-висока скорост. В този момент
най-силно му се повръща и този период продължава до тогава,  докато вътрешното му ухо още веднъж
извърши необходимите корекции и настройки към новото състояние. 

От този експеримент могат да се извадят много заключения.  Едното от тях е,  че    усещане  то не е  
индикатор за действителното състояние. Начинът по който се чувстваме не е указание за положението в
което се намираме. Другото заключение е, че колкото и да е неприятна дадена ненормалната ситуация,   ние  
скоро се приспособяваме към нея   и започваме да я възприемаме като нещо напълно нормално  .  Третото
заключение е,  че    всяко връщане на човек,  който се намира в ненормално състояние   към общоприетото  
нормално състояние,   нарушава изключително много равновесието му, поне в началото  . 

Повечето хора гледат на начина, по който постъпват хората около тях и го приемат като нормален и
пример за подражание. Но евангелието ни казва, че светът е пропаднал. Светът счита, че той е изпълнен с
истина  и  самият  той  е  мерило  за  истината.  А  евангелието  ни  казва,  че  светът  е  изпълнен  с  фалш  и
лицемерие,  поради  което  не  може  да  бъде  мерило  за  истината.  Светът  счита  себе  си  за  абсолютната
реалност.  А  евангелието  твърди,  че  Бог  съществува,  което  означава,  че  той  не  е  въображаем  или
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митологичен.  Няма  съмнение,  че  светът  съществува,  но  той  не  е  абсолютната  реалност.  Абсолютната
реалност е присъствието и силата на Бога, господството на Божието царство и живата ефективност на Исус
Христос.

Светът  гледа  на  себе  си  като  на  източник  на  всеки  смисъл,  който  хората  открият  на  света.   А
евангелието твърди, че смисълът на живота на земята е даден от Онзи, който го е създал и никога няма да го
изостави.

Светът счита, че онова, което повечето хора правят е стандартът, към който цялото човечество трябва
да се придържа. А евангелието твърди, че начинът, по който живеят повечето хора съвсем не е пример за
подражание;  Божията истина е стандартът, на който хората трябва да се подчиняват,  но те не го правят и
Божият съд изважда на показ онова, което хората трябва да правят, но не го правят.

Тогава кой е прав? Замислете се какво е да сънуваш и какво е да си буден. Когато сме будни, ние без
съмнение знаем, че сме будни. А когато сънуваме, понякога ние си мислим, че сме будни, въпреки че не сме.
Чак когато се събудим, ние разбираме, че сме се самоизмамвали, когато в съня си сме си мислели, че сме
будни. Когато Господ излекува някой слепец и той започне да вижда, излекуваният човек незабавно разбира
две неща: първото е, че може да вижда (защото сега никой не може да го убеди, че не вижда) и второто
нещо е, че той знае кой го е излекувал и го е направил да вижда. Когато Петър казал, че Исус е Божият Син,
той несъмнено е знаел, че това е истина,  въпреки, че Исус му казал, че той не е стигнал сам до този извод, а
Бог му го е разкрил. (Мат. 16:13-17) Когато християните в Коринт извикали, че Исус Христос е Господ, те са
били  сигурни  в  тази  истина  така,  както  будният  човек  е  сигурен,  че  е  буден,  въпреки  че  Павел  им  е
напомнил, че единствено Светия Дух може да им даде тази увереност. (1Кор. 12:3)

Тогава  кой  е  прав?  Божието  царство  и  светът  с  своето  разбиране  за  себе  са  в  непримиримо
противоречие помежду си буквално навсякъде, където се опитаме да сравним мненията им. Например, една
статия в списание се разказва, че около 12 мил. американци ежегодно се разболяват от болести, предавани
посредством сексуални контакти. В статията се описваше тревожното състояние на обществото във връзка с
този проблем, говореше се за недостатъчното мерки, които взема правителството, за недостатъчните пари,
които са отпускани в държавния бюджет и т.н. Но никъде в статията не се правеше даже и най-малък намек,
че отговорността за това състояние е на самите американски граждани. И защо не? Защото навсякъде в
статията се приемаше, че свободният за всички достъп до сексуални партньори е нещо толкова нормално,
като например достъпа до въздуха, който дишаме и до водата, която пием.

Евангелието  поражда  тези  неща,  които  са  истинни,  стойностни  и  здрави.  А  светът  ни  предлага
привидност,  празнота  и  пяна.  Наскоро една  телевизионна програма информира канадския  електорат,  че
политиците са съветвани да спазват следните правила: 

А)  Не носете риза (ако сте мъж), чиято яка е твърде голяма. Твърде голямата яка на ризата правела
мъжа да изглежда неизлечимо болен. (Каква връзка има размера на яката на ризата с работата в служба на
обществото? Каква връзка има размера на яката на ризата с мъдростта, почтеността и доверието,  което
човек заслужава?) 

Б) Не казвайте нищо. Разбира се, говорете, защото всички политици трябва да говорят, но не казвайте
каквото и да е, нито нещо което ще трябва да подкрепите, нито нещо, което ще трябва да оборите, нито
нещо, за което после ще трябва да отговаряте. 

В)  Помнете, че външният вид е всичко,  а същността е нищо. Преди няколко години Джон Търнър
имаше  навика  често  да  си  облизва  устните  когато  говореше,  заради  което  медиите  постоянно  му  се
подиграваха,  че  изглежда като  мравояд на  пикник.  Дали навикът  да  си  облизва  устните  докато говори
означава, че даден човек е интелектуално недоразвит или че поведението му не е етично?

Всеки човек, който притежава даже капка здрав разум би очаквал хората да разпознаят и да отдадат
почит на честността, благоприличието, любезността, верността и откритостта. Но човекът, който притежава
тези  качества  няма  никакъв  шанс  да  бъде  забелязан.  От  друга  страна,  когато  Мейр  Лански  беше    най-  
могъщият гангстер от подземния свят на САЩ  , той получи лична покана да присъства на встъпването в  
длъжност на президента Дуайт Айзенхауер.  При това положение кой е пропаднал,  светът или Божието
царство? Кое положение е правилно и кое е неправилно и даже перверзно и извратено? В кое положение се
чувстваме по-удобно? 

Често  пъти  ми  задават  въпроси  за  парадоксите  на  евангелието.  Питат  ме  за  парадокси,  които са
неразбираеми  за  нас.  Най-големият  парадокс  на  евангелието,  който надминава  по  неразбираемостта  си
всички останали парадокси, е разбира се парадоксът на кръста. Ние трябва да кажем нещо за този парадокс,
защото той придава сила, ефикасност и истинност на всички други парадокси. 

Понеже живеем в свят, който е прекомерно обсебен от силата, ние се питаме: “Къде Бог демонстрира
своята всемогъща мощ?” Разбира се, той прави това на кръста. Тъкмо заради кръста Бог се превъплъти в
своя Син. Всичко в 1200-годишната борба на Бога с Израел се събира като във фокус на кръста. Всичко в
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земното служение на Синът намира своето най-пълно изпълнение на кръста. Парадоксът във всичко това е,
че Бог извърши уникалната си работа,  че на кръста Бог беше неразличим от другите двама престъпници,
чиито имена светът никога не е узнал и няма да научи. Бог извършва своето най-славно дело на кръста,
където  е  подложен  на  най-голям  срам,  защото  единствените  хора  в  Римската  империя,  които  са  били
разпъвани на кръста са били враговете на държавата, дезертьорите от армията и изнасилвачите. Бог е най-
ефикасен тогава,  когато зрителите считат, че той е безпомощен. Божията мъдрост надвишава човешката
мъдрост тогава, когато мъдрите хора поклащат главите си и съчувстват на Божията “глупост.” Бог е най-
възвисен не просто когато е най-смирен, а когато е напълно унизен. Бог изработва оправдание за света,
който трябва да осъди точно като подлага себе си на същото осъждане. Бог демонстрира праведността си
когато Синът, който е бил безгрешен, се е превърнал в грешен заради нас и самият Бог е оприличил себе си
с греха, който еврейските пророци казват, че не би могъл   да понесе   даже да погледне  . Най-общо казано, Бог
донася на света живот, като убива себе си, смърт която представлява най-дълбоко отчуждаване в сърцето му,
без която е невъзможно нашето примирение с него. 

Кръстът  е  най-великият  парадокс.  И  тъй  като  кръста  доминира  и  е  характерен  за  християнската
история, всеки аспект от тази история сам по себе си също е парадокс. Ако сърцевината на въвличането на
Бога  в  съдбата  на  света  е  парадокс,  то  всяка  част  от  това  въвличане,  всяка  истина  свързана  с  него,
задължително е парадокс. В сравнение с християнската история, историята, която светът разказва за себе си
изглежда като разказвана отзад-напред, от края към началото си. Или може би християнската история е
нелепа, а историята на света е нормална? Кой е лудият в тази ситуация? 

Нека да разгледаме още 1-2 парадокса. Трябва да си припомним, че  по определение парадоксът е
твърдение, което противоречи само на себе си, но въпреки това е вярно. Не е нужно да казвам, че твърдение,
което противоречи на себе си може да бъде истина единствено, ако основата на това твърдение е реалност,
която не може да бъде преобърната или разрушена, или прогонена. 

Основата на всяко парадоксално твърдение в християнската история е кръст  ът  .  Той е тази реалност,
която  не  може  да  бъде  преобърната  или  разрушена,  или  прогонена.  Следователно  твърденията  в
християнската  история  са  не  само  вътрешно противоречиви,  но  са  и  безкрайно  истинни.   Исус  казва:
“Всеки, който величае себе си, ще бъде смирен, а всеки, който смирява себе си, ще бъде възвеличен.” Това е
част от последният стих от притчата на Господа за двамата човека, които отишли в храма да се помолят.
(Лука 18:9-14) Единият от тях благодарил на Бога за всички свързани с него неща, за които трябвало да
благодари: че не е грабител, че не е несправедлив, че не е прелюбодеец, че пости и че дарява 10% от дохода
си. От религиозна гледна точка той е пример за подражание, а от морална гледна точка е безгрешен. В
думите му няма никакво лицемерие и неискреност. Всичко, което казва за себе си е истина. Той прилага на
практика това, което казва и е изцяло добър човек. Сигурно никой не иска да каже, че щеше да е по-добре
този човек да беше експлоататор, несправедлив или любовчия. А в притчата се казва, че другият човек
просто плачел пред Бога: “Боже, бъди милостив към мен, грешника.” Исус казва, че тъкмо този човек си е
отишъл у дома оправдан, правилно свързан с Бога и поради това е бил възвеличен пред Бога. 

В един разговор  в  първата  църква  в  която служих,  след  като  завърших семинарията  аз  казах,  че
положението на всеки човек в очите на Бога е едно и също. Казах, че моето положение пред Бога е същото,
като положението на най-пропадналия и развратен човек, който познаваме или можем да си представим.
Слушателите ми посрещнаха думите ми със сумтене и враждебност и извикаха срещу мен: “Не, не е така!
Нашето  положение  пред  Бога  е  различно.  Тъй  като  Бог  е  справедлив  (поне  в  това  отношения  имаме
съгласие), моралното ни обрязване трябва да се брой за нещо.” А аз им отговорих: “Да, брой се за нещо – за
нашето осъждане.”  Само минута  преди това  хората от  църквата  ме  считаха,  че  съм странен,  а  сега си
помислиха, че съм полудял. Посочих им факта, че това, че не съм любовчия нито за миг  не означава, че
обичам жена си. Нито пък, че моралното ми постижение, (което аз самия оценявам като значително),  не
означава, че аз изобщо обичам Бога. 

В  притчата  на  Господа  човекът,  който  е  величаел  себе  си  поради  истинските  си  достойнства,  е
използвал тези достойнства като разменна монета в пазарлъка си с Бога и му е оказвал натиск с тях. Човекът
е изтъкнал достойнствата си и е напомнил на Бога, че той не е като другите хора. Той е казвал истината –
наистина  не  е  бил  като  другите  хора,  защото  се  е  считал,  че  ги  превъзхожда.  Обаче  моралното  му
превъзходство,  което  е  било  рожба  на  волята  му,  го  е  заслепило  относно  състоянието  на  сърцето  му.
Достойнствата  му  се  превърнали  в  преграда,  зад  която  той  се  криел  от  Бога;  те  играели  ролята  на
маскировка, в светлината на която той си мисли, че сърцето му е останало непознато за Бога; достойнствата
му се превърнали в разменна монета, с която се опитал да се пазари с Бога. Той като морално превъзхождал
другите хора, човекът си мислел, че ги превъзхожда и духовно. Той дотолкова мислел само за себе си и за
постиженията си, че не е могъл да схване онова, което другият човек от притчата разбрал още от самото
начало:  смисълът  на  живота    не  се  състои  в  постиженията  ни  ,    а  в  отношенията  ,    които  ценим  .
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Отношенията са по-ценни и   най-вече е ценно потапянето ни в сърцето на Бога  . Хвалещият се със себе
си никога не разбрал, че когато се гордеем с моралността си и когато я използваме като разменна монета,
това е зловоние в носа на Бога  . И не само е зловоние, а и е димна завеса,   която заслепява гордия човек  
за истинското състояние на сърцето му   и за опасното му положение пред Бога  . Другият човек от притчата
нямал с какво да се похвали, поради което не се опитал да се хвали. Знаейки, че до този момент е оцелял,
благодарение на Божието търпение и че ще оцелее само благодарение на Божията прошка, човекът бил без
претенции, без гордост и без самоизмама. Смирен, той можел единствено да плаче: “Боже, бъди милостив
към  мен,  грешника.”  Той  си  отишъл  оправдан,  правилно  свързан  с  Бога  и  възвеличен.  Исус  казва,  че
смирените ще бъдат възвелич  е  ни, а величаещите се ще установят, че са смирени от Бога  .  (Коментар: Всяка
наша гордост и претенция за превъзходство над другите хора, която си мислим, че ни дава основание да се пазарим с Бога, е
проява на нагла арогантност към Бога,  защото по този начин ние твърдим, че не се нуждаем от Спасител и от  Божията
милост. Така ние сами осъждаме себе си на унищожение! Д.Пр.)

А сега да разгледаме един парадокс, описан от Павел. В 2Кор. 6:10 той описва себе си и другите
апостоли така: “като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.” На нас не ни е трудно да разберем, какво
означава “да не притежаваме нищо.” Да нямаме нищо, това означава да нямаме нищо. Но какво е това
“всичко”,  което  в  същото  време  притежават  хората,  които  не  притежават  нищо?  Павел  ни  дава  някои
указания за това “всичко.” “За мен да живея е Христос.” (Фил.1:21) “Живея с вярата, която е в Божия
Син, Който ме възлюби и преда Себе Си за мен.” (Гал.2:20) Не притежавайки нищо, Павел е притежавал
всичко. В 2 Кор.12:4 той казва, че е получил достъп до нещо, което не може да бъде описано и е чул думи,
които не могат да бъдат изречени. И все пак както се вижда от писмата му, той е казал нещо.  Тъй като е
притежавал всичко, той е можал да раздава от богатствата си на хората, които са духовно бедни. 

Аз  започнах  тази  проповед  с  описание  на  психологията  на  възприемането  и  казах,  че  след  като
свикнем с онова, което е ненормално; след като ненормалното започне да ни изглежда нормално, връщането
ни към нормалното ни обърква много. Същевременно, колкото и да е болезнено в началото връщането ни
към нормалното, ние скоро разбираме, че Божието царство е създание, което стои на краката си, а светът
най-общо казано е създание, при което Божието създание стои с главата надолу. В същия момент разбираме,
че евангелието е истина, здраве и разум, а светът е побъркан. 

Парадоксите в християнската история по дефиниция са вътрешно противоречиви и поради това звучат
като безсмислици за хората, които ги четат с очилата на неверието. Но за онези хора, чиито умове и сърца са
приведени в съответствие със странната логика на кръста – с великия парадокс, който превръща всичко
свързано  с  християнската  вяра  в  парадокс;  ние  прославяме  този  парадокс,  който  сега  ни  изглежда
безупречно логичен, ние се стремим към този живот, в който първите са последни, а последните – първи,
където спасените са изгубени, а загубените са спасени. Ние считаме, че за нас е привилегия да се стремим
към този живот, докато дойде денят, когато парадоксът ще изчезне и когато логиката на кръста – която сега в
очите на света е пълна липса на логика – ще се окаже, че е основата на здравия разум. Защото в този ден
логиката на кръста ще бъде призната, че е истина, която никога няма да бъде оборена и никой няма да може
да я отхвърли.

Как да разбираме продължителната болест и преждевременната смърт на дете
 2Ц. 12:16-23; Марк 5:1-43

Винаги ми е било особено трудно да извършвам погребения на деца. Почти треперейки успявам да
довърша службата, а след това бързам да се прибера у дома, за да потърся подкрепата на жена си. Има ли
нещо по-лошо от смъртта на дете? Отдавна считам, че най-нещастни са хората, които нямат деца. Но ако не
могат да си имат собствено дете, тези хора могат да си осиновят дете и съм забелязал, че те не се развеждат
поради този причина. Но когато умре дете, 70 % от родителите му се развеждат. Иначе казано, смъртта на
детето поставя брака под напрежение, което в повечето случай надвишава здравината на връзката между
двамата родители. Следователно може би има нещо още по-лошо от бездетството и то е смъртта на дете.

Когато детето на Давид и Батшеба умряло, слугите на Давид се страхували да му кажат, защото си
мислели, че нещастният цар може да се самоубие. Всеки се разстройва от смъртта на дете и смята, че това е
най-голямата трагедия. Струва ни се, че детето е било измамено. Когато умре възрастен човек, ние нямаме
такова усещане. Когато с жена ми живеехме в Ню Браушвик, тя посети 98 годишният Хенри Палмър, който
умираше. Той лежал в спалнята,  а жена му седяла в един люлеещ се стол в хола и почти не говорела.
Морийн си помислила, че г-жа Палмър е разстроена и започнала да й съчувства. Г-жа Палмър я слушала
известно време, а след това и казала: “Хенри имаше добър живот.” Според нашите стандарти той беше
живял лошо: например, освен другите неща, през целия си семеен живот се налагало поне по 1 месец в
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годината той да превива гръб по цял ден, за да насече достатъчно дърва за огрев през зимата. А според
мнението на жена  му,  той беше живял добре.  Но по отношение на детската  смърт всички считаме,  че
умрялото дете едва ли е имало някакъв живот.

Продължителната болест и преждевременната смърт на дете са демонстрация на злото. Злото е зло и
по  това  не  трябва  да  има  две  мнения.  Никога  не  трябва  да  считаме,  че  злото  е  “дегизирано  добро.”
“Дегизираното добро”  все  пак е  добро,  докато  злото никога не  може да  е  добро.  Никога  не трябва  да
казваме, че по някакъв начин злото е добро или че злото е благодатна почна за израстване на доброто . Злото
винаги ражда още по-голямо зло. Внукът на моята леля умря на 7 години. Той се роди съвсем нормално
дете, растеше нормално до 2 год. Възраст, когато откриха, че боледува от болест на нервната система. След
това положението му се влоши. Образът на лицето му се промени и то стана уродливо; подвижността и
интелектуалните  му  способности  постепенно  намаляха.  Когато  разговарях  с  леля  си  по  време  на
погребението,  аз  й  казах:  “Като  имам  предвид  това,  което  двамата  с  теб  знаем  за  Бога,  няма  никакво
обяснение за случилото се с това дете.”  По-късно тя ми каза, че това е най-успокоителното нещо, което
беше чула на погребението, защото другите присъстващи се опитвали да й обясняват, че може би по този
начин Бог е искал да даде някакъв урок на родителите на детето.  Едва ли можем да си представим по-
жестоки думи. В тях няма обяснение, а има оскърбление. Тъй като Бог е любов, никога няма да можем да си
обясним подобна смърт. Трябва винаги да внимаваме и да помислим поне 25 пъти, преди да решим, че сме
открили  смисъла  на  подобно  развитие.  Помислете  за  1-1,5  мил.  деца,  които  са  умрели  по  време  на
холокоста. Първо родителите им (4,5 мил човека) са били задушени в газови камери, а след това труповете
им били изгаряни. Но децата никога не били задушавани с газ, а били хвърляни живи в пещите за изгаряне.
Ако някой твърди, че е наясно със смисъла на това деяние, аз бих го запитал: “Смисъл за кого? За самите
деца? За техните родители? За техните спасители? За техните екзекутори? За повърхностните философи,
които седят в удобните си кресла и си въобразяват, че техните разсъждения даже си заслужават стойността
на въздуха, който са издишали, докато ги изговарят?” Какъв може да бъде смисълът на такова събитие?

С оглед на току-що казаното, искам да ви кажа колко съм недоволен от книгата на Харолд Кушнер
“Когато на добрите хора им се случват лоши неща”, която е бестселър. Разочарован съм от нея поради
следните причини: 

А)  На първо място, в тази книга почти не се говори за Божията любов. С оглед на факта, че Бог е
любов и че природата на Бога е любов, в тази книга недостатъчно се изяснява тази истина. 

Б) На второ място, тъй като в книгата не е обсъдена Божията любов,  самата книга е изкривена и
изопачена. Кушнер пише: “Лошите неща, които се случват в живота ни нямат никакъв смисъл в момента, в
който ни се случват. (Аз съм напълно съгласен с това твърдение.) Те не ни се случват поради някаква добра
причина, която да ни накара да ги приемем с желание. (Аз съм съгласен и с това.) Ние можем да извадим
тези  трагедии  от  безсмислеността като  вложим  смисъл  в  тях.”  Категорично  не  съм  съгласен  с  това
твърдение! Възможно ли е да извадим тези трагедии от безсмислеността като вложим смисъл в тях? Всеки
смисъл,  който  се  вложи  в  тях  може  единствено  да  е  произволно  избран,  а  не  истинският  смисъл.
Следователно всеки произволно избран смисъл ще е човешко суеверие. Какъв смисъл да вложат родителите
в смъртта на 7-годишното си дете и как това ще оправдае тази трагедия? Книгата на Кушнер е още един
опит да се оправдае Божието отношение към хората пред лицето на човешкото страдание.  В нея Бог е
поставян на подсъдимата скамейка, а след това се издигат аргументи, които го оправдават и ни позволяват
да вярваме в него въпреки всичко; да вярваме че той наистина е милостив и добър, въпреки че много пъти
ни се струва, че не е така. Мислещите като Кушнер считат, че ние знаем какво трябва да се случи в света; а
тъй като в света продължават да се случват неща, които според нас не трябва да се случват, Бог ще бъде
поставян на подсъдимата скамейка и от нас ще се изисква да измисляме основания и доказателства, които
ще го оправдаят, за да вярваме в него. (Коментар: Защо ни е толкова трудно да кажем: „Не знам. Не разбирам.“? Защо се

страхуваме да признаем неспособността си да знаем всичко? Д.Пр.)
Всичко  това  ме  отвежда  до  нашето  заблуждение,  че  въпросите,  които  считаме  че  са  очевидно

правилни,  наистина  са  правилни.  Например  въпросът:  “Ако  Бог  е  добър  във  всичко,  той  е  длъжен  да
коригира нещастното стечение на нещата, които толкова често се случват в живота ни. Но тъй като такава
корекция липсва, тогава или Бог не е добър във всичко, или не е всемогъщ?” Ние се стараем по някакъв
начин  да  премахнем  подозрението,  относно  Божията  доброта  или  всемогъщество.  Ние  си  мислим,  че
нашият въпрос е правилен и че даже това е единственият правилен въпрос. Но този въпрос не е изглеждал
важен за предците ни от периода преди 18 век и по специално преди Просветлението.  Този въпрос е бил
зададен от мислителите на Просветлението, които даже не са били християни.  Тези атеисти задали този
въпрос, а  християните го заимствали от тях с увереността, че това е много мъдър въпрос. Но хората от
Средновековието не са считали, че въпросът за физическото страдание е важен, въпреки че тогава хората са
страдали даже по-лошо от нас. Нито в средновековието, нито в библейската епоха този въпрос е бил считан
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за важен. Тогава основният въпрос не е бил: “Защо?”, защото онези хора вече са знаели защо е така: защото
цялото създание е измъчвано от сатаната. Тогава основният въпрос е бил: “Докога? Докога Бог ще търпи
това състояние на нещата? Кое го кара да чака толкова дълго?”

Замислете се за библейската ера и за Йоан Кръстител. Той и Исус са били братовчеди. Те са били
свързани не само кръвно, но и поради възложената им мисия. Йоан започнал служението си преди Исус и
служението  му  е  било  прекъснато  внезапно,  когато  една  порочна  жена,  разгневена  от  това,  че  той  е
разобличил сексуалното й прелюбодеяние, накарала той да бъде обезглавен. Какво е направил Исус, когато
научил за смъртта на Йоан и за начина, по който е бил убит? Дали Исус е казал: “Ние трябва да оправдаем
действията на Бога! Нуждаем се от обяснение как е възможно в свят, управляван от Бога, чиято любов е
всемогъща, да се случи ужасната смърт на Йоан? И ако такова обяснение не се появи, тогава ние може би
няма да можем да вярваме в Бога?” Но Исус не е казал това! 

Когато била отрязана главата на Йоан, Исус не извикал към небето: “Ти очакваш от мен да ти вярвам
като на мой Отец; но как мога да вярвам, че ти си мой Отец, защото кой Отец би позволил детето му да бъде
обезглавено? С оглед на това, което се случи с братовчед ми Йоан, от мен не може да се очаква да си мисля,
че аз съм обичан от теб!” Исус не е казал това нещо. Когато му разказали за ужасната смърт на Йоан, Исус
казал: “  Време е да     почна да     работя  .” След което започнало публичното му служение и то със знанието, че
онова, което се е случило на Йоан, ще му се случи и на него. Исус е направил това, вярвайки напълно в своя
Отец. 

Въпросът, който ни се струва много важен: “Как можем да продължим да вярваме във всемогъщият и
обичащ Бог, когато в света се случват ужасни неща?” съвсем не е бил важен за вярващите от древността и
средновековието.  Този  въпрос  възникнал  едва  при  Просвещението  и  е  бил  зададен  от  атеистите,  а
впоследствие  бил  възприет  от  църквата.  До  епохата  на  Просветлението хората  без  изключение  не  са
очаквали от живота нищо друго освен нещастия, болести, страдания и накрая – смърт. Хората са разбирали,
че  поради  порочното  си  състояние светът  е  пълен  с  несправедливост,  лъжа,  измяна  и  непредвидими
трагедии. Когато Йоан Кръстител бил убит, Исус не е казал: “Ако почитането на Божията воля води до
такива неща, тогава аз се нуждая от друг Отец!” Вместо това Исус казал: “Аз има работа да върша и е по-
добре да започна да я върша!” Ако днес очакванията ни са много по-различни от очакванията на хората,
живели  епохата  преди Просветлението,  тогава  кои  са  нещата,  които  Просветлението  ни  внушава  да
очакваме?

На нас ни е внушено да очакваме, че човечеството може изцяло да контролира света и всичко ставащо
в  него.  Просветлението  ни внушава  да  очакваме,  че  ние  можем да  контролираме  всичко  в  живота  си,
например, че медицината ще намери лек за всичките ни болести. В резултат от това очакване лекарите
получиха нова задача. До Просвещението от лекарите се е очаквало да се грижат за пациентите си, а сега от
тях се  очаква  да  ги  излекува.  Грижата  за  пациентите  в  миналото е  означавала:  да  облекчават  болката,
доколкото могат и да облекчават състоянието на болния по всякакъв начин, но преди всичко от лекарите се е
очаквало да отведат леко пациента до смъртта, за която е било считано, че е неизбежна. Но да лекуват?
Никой не е очаквал, че лекаря ще го излекува или поне не е очаквал много в това отношение. А днес от
лекарите се очаква да излекуват всяко заболяване. Убеден съм, че подсъзнателно хората очакват лекарите да
ги излекуват от смъртта. А когато лекарите не успеят да излекуват хората от податливостта им на смъртта,
упрекът за този неуспех подсъзнателно се прехвърля от медицината към Бога.  Ние    се заблуждаваме  , че  
въпросите,  които задаваме са задавани и от хората преди нас и че отговорите които даваме съвпадат с
отговорите на хората от древността. Но това не е така. Например, днешните хора искат да умрат колкото е
възможно по-бързо и ако е възможно – докато спят. А в средновековието хората се страхували от внезапната
смърт, защото това ги е лишавало от шанса да се подготвят правилно в духовно отношение преди смъртта
си. 

Нека да се върнем към ситуацията на млад човек, който страда от продължително заболяване и му
предстои да умре твърде млад. Защо сме много разстроени от това? Мисля си, че сме разстроени, защото
сме убедени, че умиращият е бил измамен. Умиращият 85 год. човек е изживял живота си. А 8 год. умиращо
дете не е живяло и е измамено. Животът на възрастният човек може да бъде разказан като история, а за
малкото дете буквално няма какво да се разкаже. Аз съм 55 годишен и ако умра довечера, хората ще опишат
живота ми в една история и ще я разказват. Хората ще я свържат с мен и моят образ – с тази история. Но
нека да сме искрени:  те  ще полират образът ми и историята ми така,  че  да стане положителна и да е
подходяща за разказване. Така че никой да не се срамува да я разказва. Но ако историята ми е такава, че не
може  да  бъде  разказвана;  ако  историята  ми  е  мрачна  или  отвратителна,  тогава  остава  надеждата
слушателите да счетат, че аз всъщност съм бил по-добър, отколкото се разказва.

Преди няколко месеца двамата с жена ми спяхме една петъчна вечер, когато телефонът иззвъня по
среднощ. Обаждаше се един мъж,  Ерик,  когото търсех в продължение на 20 години.  Той е параноичен
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шизофреник. Търсил съм го по ресторанти, болници, затвори и на много други места. Миналата година той
беше във Ванкувър и според думите му влязъл в спор с един служител на мотел. Служителят се обадил в
полицията и Ерик прекарал следващите 3 месеца в една провинциална болница. Веднъж, една-две седмици
преди Рождество Христово, аз го отведох да обядваме в един ресторант. Той седя само няколко секунди на
стола си, а после скочи и започна да вика: “Ние сме подслушвани! Ние сме подслушвани! Под седалката ми
има скрит магнетофон!” Отведох втрещената келнерка настрани и й казах, че приятелят ми е разстроен, но
й обещах, че ще се погрижа нищо лошо да не й се случи. Помолих я да ни намери друго място, където няма
магнетофони. Ерик ми се обади отново преди няколко седмици. Отидохме на фризьор, за да се подстриже.
Налагаше се за направим това, защото според Ерик, фризьорът също беше част от конспирацията, която
поставяла чужди примеси във водата, която пиел и това правело урината му да вони. 

Въпросната нощ Ерик се прибрал у дома си и сестра му била изпекла сандвичи, но Ерик се разстроил
и  счупил  сандвичарника.  Сестра  му  се  изплашила  и  избягала  от  дома,  обадила  се  на  полицията,  тя
пристигнала, но Ерик отказал да отвори входната вратата и да ги пусне да влязат. Сега ми се обаждаше
посред нощ, докато полицията хлопаше на входната врата. Той не беше ядосан и не искаше да се бие. Той
беше изплашен, ужасно изплашен. Страхуваше се, че отново ще бъде изпратен в  провинциалната болница.
Той  беше 63 годишен  и  още когато  бил 20  годишен  студент  установили,  че  боледува  от  шизофрения.
Оттогава ежедневно беше страдал жестоко в продължение на 43 години. Каква е житейската история на
Ерик?  Искате ли да чуете всички подробности? Дали някой би искал историята на живота  му да бъде
разказана на погребението му? Кажете ми: дали самият Ерик и историята на живота му съвпадат? Истината
е,  че  никой  не  съвпада  с  историята  на  живота  му.  Нашата  история  не  е  достатъчно  всеобхватна  и
разбираема. Никой човек не притежава история, която правдиво да разказва истината за нас самите, защото
всеобхватната истина за нас самите е достъпна единствено за Бога. Нашата история е кратка, хилава, окаяна
и  разочароваща.  Много  често,  когато  се  замислим  какви  сме  в  действителност,  ние  установяваме,  че
историята за живота ни противоречи на онова, което наистина сме. Нашата история трябва да стане част от
една много по-обширна история.

Тогава каква е тази по-обширна история за Ерик? Това е историята за един човек, който преди е живял
в гробище. (Марк 5:1-20) Той бил закоравял насилник и антисоциален тип. Но веднъж Исус го срещнал  и го
попитал: “Как се казваш?” и той му отговорил: “Аз имам много имена.” Скоро след това съгражданите му
видели, че този човек седи облечен и с ума си. По Божията милост тази история беше определено да стане
истинската история за живота на Ерик. Това е финалната история, в която беше преобразувана историята на
Ерик.

А какво  стана  с  8-годишното  момиченце,  което  умря  от  левкемия?  Нейната  история  също е  по-
обширна  от  това,  което  знаят  повечето  хора.  Един  обезумял  мъж  заплакал  пред  Исус:  “Дъщеря  ми  е
смъртоносно болна! Ще дойдеш ли с мен?” По пътя нашият Господ бил забавен от друга жена, която също
се нуждаела от помощ. Тъй като Исус се забавил, дъщерята умряла. Роднините й изпаднали в отчаяние и
мъка, но пристигналият в дома им Исус им казал: “Момичето не е умряло, а спи.” Роднините го изгледали
презрително.  Очевидно  детето  било  умряло  и  всички  виждали,  че  то  е  умряло.  Но  разберете,  че  в
присъствието  на  Исус  Христос  (единствено  в  присъствието  на  онзи,  който  е  възкресението  и  живота,
единствено в неговото присъствие) смъртта спи. Скоро момичето било събудено. Това е историята, в която е
преплетена историята на родителите на детето, което е боледувало от левкемия. Ако ме попитате защо се
случват такива неща като левкемията или умствените заболявания, аз няма да мога да ви отговоря. Когато
Йоан Кръстител бил сполетян от трагедията, Исус не казал: “Не мога да си обясня защо се случват тези
неща, поради което не мога да вярвам на моя Отец.” Исус е знаел, че в пропадналият ни свят такива неща се
случват и ще продължат да се случват, докато най-накрая търпението на Бога се изчерпи и той сложи
край на ерата на грехопадението, а с това и край на денят на милостта. Исус не е обяснил какъв е смисъла
на ужасната смърт на Йоан, а реагирал на новината за смъртта на братовчед си, като започнал публичното
си служение.

Искам да привърша тази проповед, като ви припомня за Аарон, малкото момченце на моя братовчед,
на което на 2 годишна възраст поставиха диагноза, че има заболяване на нервната система. Положението му
постепенно се влоши през следващите 5 години и на 7 годишна възраст то умря. Нашият Господ не дава
обяснение, а и каква полза би имало от някакво обяснение? 

Обратното,  нашият  Господ  дава  възкресен  живот,  който  е  много  по-огромен  и  в  който  се
трансформира историята на живота на Аарон. Нашият Господ е шанс за отговор: отговор на приятелите и на
роднините на Аарон, на близките и на съседите му, и на църквата. Отговорът, който даваме в такива случаи
е израз на нашата загриженост. (Това не е израз на това, че ние лекуваме, защото аз не мога да ви излекувам
и вие не можете да ме излекувате, нито пък лекарите винаги могат да ни излекуват.) Такава реакция от наша
страна ще е достатъчна загрижена докато дойде денят,  когато ще видим нашият Господ лице в лице и
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образът  на  неговото  лице  ще  преобрази  образа  на  нашето  лице,  защото  образът  на  неговото  лице  е
достатъчен, за да изтрие всяка сълза от всяко лице.

Как да разбираме смисъла на книгата Йов
Йов1: 13-19; 2:7-9; 3:1; 19:23 –27; Евр. 2: 6-9  

Страданията са неизбежни. Ние сме крехки същества с крехки тела и с крехки умове. Атакувани сме
неспирно  и  отвсякъде;  болести  ни  подкопават  отвътре.  И  докато  живеем  като  крехки  същества,  ние
започваме да  се  чувстваме като  наблюдатели на  кораб,  който се  движи в  минирани води:  очите  ни са
втренчени във водата, в старанието ни да видим дали под повърхността й няма нещо, което да ни навреди.
Но  колкото  и  да  внимаваме,  рано  или  късно  корабът  ни  се  натъква  на  мина.  Експлозията  ни  поваля,
опустошението ни причинява болка.  Житейските страдания, поне някои от тях, са неизбежни за всеки от
нас.

Но страданието не само е неизбежно, то е и неприемливо. Ние не гледаме на него като на някакъв
нежелан или досаден посетител.  За  нас страданието е  просто неприемливо.  То не само е  неизбежно и
неприемливо, но е и напълно неразбираемо. Несъмнено, някои страдания са разбираеми. Например, ако си
играем с огъня, ние ще се опарим и това е лесно разбираемо. Ако караме мотоциклет или се катерим по
планините, ние знаем че си търсим белята и рано или късно тя ще ни сполети. Човекът, който пострада
поради пристрастеността си към тези занимания не е озадачен. Той знае защо го боли, не изпада в депресия
или отчаяние и не счита, че живота внезапно е станал капризен, объркан или злонамерен.

Но когато бъдем потопени в неразбираемо и продължително страдание;  когато силата  на болката
стане много по-висока от ролята на предупреждението, че се нуждаем от лекарска помощ; когато болката
прерасне в нещо огромно и необяснимо с думи; когато болката изпълни хоризонта на живота ни и почти не
можем да мислим за нищо друго; на този етап болката става напълно неразбираема. 

Когато  сме  подложени  на  страдание,  което  едновременно  е  неизбежно,  неприемливо  и  напълно
неразбираемо, тогава болката заплашва да затъмни вярата ни в Бога и в неговата доброта.

Когато разсъждаваме за продължителната болка и на струващата ни се нейна способност за затъмнява
вярата ни в Бога, тогава си спомняме за Йов – както за човека Йов, така и за книгата за Йов. Книгата е
написана като историческа новела от рода на приказките, започващи  с думата “Някога.” “Някога живееше
един напълно очарователен човек, наречен Йов.” За Йов се казва, че е бил безгрешен и праведен и че се е
страхувал от Бога и че е избягвал всяка форма на злото. Той имал 7 сина и 3 дъщери, хиляди овце и волове,
камили и магарета, както и много слуги. Очевидно, той е бил богат човек. Животът в семейството му е бил
прекрасен и хармоничен.  Синовете му,  всеки от които бил богат като сегашните петролни шейхове,  се
редували да дават великолепни банкети, на които канели братята и сестрите си. Освен това Йов е набожен и
често правел жертвоприношения в храма. Не е изненадващо, че анонимният автор на книгата ни казва, че
Йов е “най-знатният от всички жители на земята.”

Веднъж Сатаната бил на посещение при Бога. Сатаната казал, че всеки може да е набожен и праведен,
докато живее охолно като Йов и че всеки може да вярва на Бога, когато слънцето свети в живота му. После
Сатаната казал на Бога: “Но се обзалагам, че ако Йов бъде лишен от богатството си, той ще се обърне срещу
теб и ще те прокълне в лицето.” Бог му отвърнал: “Добре, нека да се обзаложим. Имаш позволението ми да
изпиташ Йов.”

Изпитанието започнало. За един миг всички слуги на Йов били избити, животните му били изклани
или откраднати, и ураган съборил къщата, погребвайки в руините си синовете и дъщерите му. Йов раздрал
дрехите си (това е еврейският израз на нещастието.) Обръснал главата си (това е еврейският израз на траур.)
Събрал кураж и приел това, което му се е случило. “Защо трябва да очакваме нещо друго? Гол излязох от
утробата на майка си, гол ще се върна. Господ дава и Господ взе. Благословено да е името на Господа .”
Йов приел случилото му се и казал това. Но се оказало, че твърде прибързано е счел, че с това нещастията
му са свършили, защото цялото му тяло се покрило с  отвратителни циреи. Този път Йов не казал нищо.

Йов имал трима приятели. Те чули за сполетелите го нещастия и дошли да го утешат. Когато видели с
очите си нещастията и мъката, които го сполетели, те също разкъсали дрехите си и заплакали като деца. В
книгата  се  казва,  че  в  продължение  на  7  денонощия те  седели до Йов  без  да  проговорят,  тъй като  са
виждали, че страданието му е много голямо.

Чрез това, че са отишли при Йов, че са плакали заедно с него    и не са казали нищо  ,  тримата му  
приятели са го утешили по най-добрия начин. Малко са нещата, които са по-трудни за понасяне от човек,
който въпреки най-добрите си намерения,  очевидно не може да разбере мъката ни.  Поради добрите му
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намерения ние не можем да го отпратим и даже се притесняваме да му кажем да замълчи, тъй като се е
загрижил дотолкова за нас, че се е затруднил да ни посети. Но въпреки това неговото присъствие ни дразни,
тъй като той не разбира болката ни. Ако каже: “Знам много добре как се чувстваш,” ние вътрешно кипваме
от яд. Но как можем да останем ядосани на човек, който ни мисли доброто? От друга страна, как можем да
бъдем утешени от човек, който не разбира болката ни? В такава ситуация ние сме самотни в нещастието си
и това само увеличава страданието ни.

Държанието на приятелите на Йов е било по-добро. Те не са говорили и чрез говоренето си не са
обезсмислили доброто си намерение и не са показвали, че не разбират силата на страданието му. Точно
обратното,  самите  те  са  се  измъчвали.  Мълчаливото  им  разбиране  на  болката  на  Йов  е  единственото
утешение, което можели да му дадат, а това е била и единствената форма на утешение, която Йов е можел да
приеме.

Но  болката  на  Йов  още  повече  се  усилва.  Когато  страданието  му  надвишило  утешението,  което
приятелите можели да му предоставят, Йов избухнал и проклел денят, в който се е родил. Той се учудил
защо е оставен жив, след като смъртта би била освобождение за него. Накрая Йов пожелал да беше умрял.
На иврит самата мисъл за желание за смърт не е просто знак да слабост или за безнадеждност, или за
непоносима  болка  или  за  яростна  горчивина.  На  иврит  мисъл  за  желание  за  смърт  е  знак  за  яростна
горчивина срещу Бога. Когато приятелите му чули, че Йов мечтае да умре, мъдростта на дотогавашното им
поведение ги напуснала (мълчанието)  и те се отдали на безчовечната глупост (говоренето.) Те му казали:
“Не говори така. Имаш ли представа какво каза сега? Горчивината срещу Бога е богохулство. Искаш ли Бог
да те накаже, защото казва такова нещо?” В този момент Йов е измъчван толкова силно, че не можел да си
представи, че някакво наказание може още повече да увеличи болката му. Когато приятелите на Йов се
ужасили от богохулството му, те си помислили (ако въобще са мислили), че техният ужас ще го сепне и ще
го накара да се вразуми; те считали, че реакцията им е полезна. Но всъщност те въобще не помагали на Йов.
Ако имаха поне капка чувствителност и мъдрост, те нямаше да обърнат внимание на неговото избухване,
което е предизвикано от страданието му.

Нали и други от най-велики служители на Бога в някакъв момент от живота си казвали като Йов:
“Иска ми се да бях умрял”? Моисей, Йеремия и Илия са казвали това. В определен момент от живота си те
са считали, че Бог ги е измамил толкова лошо, че те не можели да се сдържат и се нахвърляли срещу него.
Псалмите са пълни с такива изказвания. “Защо ме измами, когато най-много се нуждаех от теб? Защо
скри лицето си, когато най-много се нуждаех да бъда подкрепен?” (Пс.10)

Има ли нещо лошо в това изказване? Няма ли в него възхитителна честност и откритост? Самият аз
съм произнасял същите думи в моментите, когато сърцето ми се е разкъсвало от мъка. За пръв път това ми
се  случи,  когато  бях  10-годишен.  Една  къща  на  нашата  улица  в  Торонто  се  запали  и  едно  6-членно
семейство  изгоря в пламъците. Никой не можа да се спаси. Сред загиналите беше и едно малко момче на
моята възраст, което по рождение беше болно от хидросефал. Сега тази болест се лекува с един апарат,
който се поставя на главата на болния и чрез него се изсмуква течността от мозъка му. Но преди 50 години
главата  на  всеки,  който  боледуваше  от  “вода  в  мозъка”  се  подуваше  и  подуваше,  а  това  постепенно
влошаваше мозъчната му дейност. Тъй като момчето не можеше да ходи, целият живот на семейството му
беше ориентиран около него  и за  родителите му нямаше никаква  почивка.  Нека  да не казвам,  че  този
фатален пожар беше своеобразно освобождение както за него, така и за тях. При този случай, в отчаянието
си казах горчиви думи срещу Бога, а хората около мен ми казаха: “Не говори така. Не прибавяй богохулство
към трагедията. Ние трябва да вярваме, че Бог е добър и справедлив.”

Но  дали  наистина  премълчаваме?  Човекът,  чиято  мъка  (даже  когато  е  само  един  наблюдател  на
някаква трагедия) го разкъсва и той изрича горчиви и яростни думи срещу Бога. Той не може да премълчи
поради простата причина, че не може да се сдържи. Нека всички, които са принудени да кажат това, което
искат да кажат; нека те да го казват, защото се намират в добрата компания на Моисей, Йеремия и Илия.

Дотогава докато приятелите на Йов мълчели, те го утешавали. Но веднага щом си отворили устата и
започнали  да  говорят  без  прекъсване,  те  увеличили  мъката  му.  Един  словоохотлив  приятел  решава  да
демонстрира дилетантските си познания по теология. Той твърди, че е общоизвестно, че в живота си хората
получават това, което заслужават. Следователно, ако сега Йов изпитва огромна болка, това означава, че той
сигурно я заслужава. Според този приятел е достатъчно Йов да се върне в миналото си и скоро ще открие
защо Бог му е наложил това наказание.  (Коментар: Подобно твърдение е невярно. Ние ежедневно сме свидетели как
порочни хора преуспяват и много често не получават наказанието, което заслужават. Животът е жесток и несправедлив, а  за
нас мислите на Бога са неразбираеми  Д.Пр.) Ужасно нещо е да говорим по този начин на човек, който страда. Даже
самият намек, че страдащият страда заслужено, би означавал да утежним страданието му с чувството, че е
виновен. А това още повече ще засили страданието му. Даже самият намек, че болката, която изпитва даден
човек му е изпратена от Бога,  си е чиста жестокост. Така жестокостта се добавя към страданието,  към
чувството за вина и към объркването. 
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Какъв ще е този Бог, който би наказвал с мъчение даден човек, а още повече най-верните си слуги ? По
време на земното служение на нашия Господ една кула (в Силоам - Лука 13:4) паднала върху строителите и
убила 18 човека.  По този повод Исус казал, че тези хора не са загинали, защото са заслужавали да бъдат
убити. Това е станало случайно. Друг път учениците срещнали човек, който бил сляп по рождение (Йоан
9:2-3) и попитали Исус: “Кой е извършил грях: слепецът или родителите му? Или той, или те трябва да са
извършили грях, за да се роди сляп този човек.” (Коментар: Странно е, че ние винаги се стараем да разберем и винаги
търсим причинно-следствена връзка за това, което става в живота ни. Но истината е, че Бог иска да живеем с вяра в Христос,
а не с разбиране. Д.Пр.) Исус им казал, че нито слепецът, нито родителите му са били наказани, а това си е лош
късмет по рождение. Нека да не примесваме болката с чувството за вина и към него да добавяме още по-
голямо  объркване  с  твърдението  си,  че  дадено  нещастие,  което  е  сполетяло  някой  човек,  всъщност  е
изпратено от Бога наказание. Даже не трябва да правим и най-малък намек за такова нещо.

Йов стига до кулминацията на страданието си, когато започва да счита, че е напълно изоставен и
предаден от Бога. Нали всеки от нас е изпадал в това състояние в някакъв момент от живота си? Не сме ли
чукали тогава по небесната порта и не сме ли оставали с впечатлението, че там няма никой? Когато ни се
случи такова нещо, то още повече увеличава страданието ни.  Но даже в такъв момент ние сме в добра
компания, защото    самият Господ  , когато е страдал най-силно на кръста е  казал  : “Боже мой, Боже мой,
защо си ме изоставил?” (Марк 15:34)

Но въпреки това, Исус е бил преведен през състоянието си на изоставеност от Бога и бил въведен в
светлината и радостта на своето възкресение. Хиляда години по-рано, очаквайки победата на Христос, на
Йов му е било позволено да види светъл лъч в тъмнината, когато считал, че е изоставен от Бога. Този лъч го
накарал да възкликне: “Защото знам, че е жив изкупителят ми. Един ден той ще застане на земята...и в
плътта си ще видя Бога.” (Йов 19:25-26 – мой превод) На Йов му е било позволено да погледне за един миг
този ден, в който ИЗКУПИТЕЛЯТ на всички страдащи хора ще застане на земята. И защото този изкупител,
Исус Христос, е застанал на земята, онези хора, чието страдание ги е принудило да кажат, че са забравени
от Бога, един ден ще видят Бога.

Аз вярвам в с цялото си сърце, че един ден ние ще видим Бога. Но докато дойде денят, в който ще
видим Бога,  ние сега се  нуждаем от помощ. Въпреки че  обещанието за  бъдещето ни възстановяване е
славно, то си остава бъдеще, а ние сега се нуждаем от помощ. И ние имаме тази помощ. Авторът на Евреи
казва, че поради това, че е издържал изпитанието на страданието, Исус Христос е способен да помага на
тези, които сега преминават през същото изпитание. Неговото изпитание е било Гетсимания и Голгота. Той
го е издържал, защото верността на неговият Отец го е превела през това изпитание.  Тъй като нашият
Господ е бил преведен през същото изпитание, през което ние преминаваме сега, в Евреи за него се казва, че
той  е  “първопроходецът  и  усъвършенствувателят  на  нашата  вяра.”  (Евр.  12:2  –  мой превод).  Той  е
първопроходецът, който проправя път за вярата ни пред нас. Той е и целта, към която се стреми вярата ни,
той е светлият маяк който ни дава знак и осветява пътя ни през страданието, което не можем да избегнем .
Запомнете, че поради това, че Исус Христос, нашият Изкупител стои на земята, ние несъмнено ще видим
Бога. Но  докато дойде този ден, ние трябва да разчитаме на помощ от онзи, който наистина може да ни
помогне да преминем през нашето изпитание на страданието, защото самият той го е издържал. 

Книгата  Йов завършва по начин,  който за  много хора  е  незадоволителен.  След като Йов загубил
всичко – богатството, добитъка, децата и здравето си – всичко това му било върнато двойно. Сега е по-богат
от  преди.  Това  е  история  със  щастлив  край,  нали?  В  началото  принцът  несправедливо  е  “докаран  до
просешка  тояга”,  а  в  края  той  става  по-богат  от  всякога.  Ако  и  според  нас  краят  на  книгата  Йов  е
незадоволителен, ние не сме сами. Още от началото на холокоста нашите еврейски братя считали, че краят
на изпитанието е напълно незадоволителен и то само по една причина - те загубили всичко в холокоста –
богатството си, децата си и живота си – но накрая нищо не им е било възстановено.

Отдавна  считам,  че  за  да  разберем  правилността  на  края  на  историята  на  Йов,  ние  трябва  да
погледнем към двама други автори от Библията. Първо, псалмистът:  той ни казва, че човечеството е най-
висшият  етап  от  Божието  творение и  че  Бог  е  подчинил  всичко  във  вселената  на  нашия  контрол.  И
наистина,  голяма  част  от  вселената  наистина  е  под  наш  контрол.  Например,  напредъкът  на  науката
илюстрира факта, че природата все повече се намира под наш контрол. Но дали ние наистина всичко ни е
подчинено?  Даже  и  неизлечимите  болести?  Даже  отвратителните  дефекти  по  рождение?  Даже  и
продължаващото цял живот умопобъркване? Даже и уродливата смърт? Със сигурност има  много неща,
които не се покоряват, поради което ние не считаме, че те са ни подчинени. Нашият втори автор, авторът на
Евреи,  е  съгласен  с  това  заключение.  Ние  все  още не  виждаме,  че  всичко  ни се  покорява.  Обаче  ние
виждаме Исус. А когато го виждаме като победител, на нас ни е гарантирано, че всичко неща, които сега ни
измъчват, един ден завинаги ще ни се покорят. 

Уилям Сангстер е бил изключителен свещеник от Английската методистка църква, който умрял по
ужасен начин от едно рядко заболяване на нервната система. Години преди да умре, още докато бил момче,
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той имал сестра, най-малкото дете в семейство, в което другите деца били момчета. Тя се родила с дефекти
и живяла само 9 години. През последните 7 години от живота си тя била оперирана 14 пъти. Само по
главата  й  зеели  5  ужасни  рани  и  накрая  тя  починала.  Това  има  ли  някакво  обяснение?  Трябва  да
пренебрегнем всеки, който се опита да даде някакво обяснение. Няма никакво обяснение. 

Години по-късно Сангстер казал, че самата необяснимост на заболяването на сестра му в свят, който е
създаден и поддържан от Бога, се намира в хармония с едно негово преживяване по време на летен лагер,
което той имал приблизително по същото време. Като момче, по време на този лагер Сангстер останал без
пари за храна. Той изпратил пощенска картичка до баща си, в която го помолил да му изпрати пари. Но не
получил никакъв отговор. Другите момчета от лагера му казвали: “Може би баща ти е забравил, че ти си
тук.” (Глупаво предположение.) “Може би той е твърде зает, за да се занимава с теб.” (Също толкова глупаво
предположение.) “Може би баща ти просто не го е грижа за теб.” 

Сангстер казва, че самият той не е знаел каква е причината и трябвало да изчака, докато се прибере у
дома и баща му сам да му обясни.

Ние все още не виждаме, че всичко ни се покорява. Но ние виждаме Исус. В неговата компания ние
ще пристигнем у дома. Тогава ще попитаме нашия небесен Отец за това страдание, което сега за нас е
сурова и тъмна мистерия, която не можем да си обясним и той ще ни обясни всичко.

Но  докато  настъпи  този  ден,  ние,  подобно  на  Йов,  ще  продължаваме  да  се  радваме,  че  нашият
изкупител е жив. И понеже той стои на земята, ние наистина ще видим Бога.

Как да разказваме историята на Христос като събитие, учение и личност
И.Н. 4:1-7; Йоан 1:1-5; 2 Пет. 1:16-18; 1 Тим. 4:6-8

Не се чувствам уютно сред сегашната мания в християнските кръгове, свързана с разказването на
собствената си християнската история. За да “разчупим ледовете” в началото на много конференции, ние
често разказваме как  сме  станали  християни.  Независимо от  темата  на  конференцията,  ние  неизменно
разказваме на останалите как сме станали християни.

Имам много резерви по отношение на тази практика. Например, въпреки че е възможно да си мисля,
че моята история е чудесна и крайно интересна, аз не считам, че тя ще впечатли особено другите хора. Няма
съмнение, че тази история е важна за мен  ,   но това не означава, че тя е важна и за другите хора. А и защо би  
трябвало да е важна?

С цел да не позволи на хората да заспят, докато всеки от присъстващите разказва своята история,
някой решава да поукраси своята история, за да я направи малко по-привлекателна и по-забележима. Друг
решава да я направи малко по-сочна и изпълнена с повече чувственост от историите на другите хора. Много
скоро всеки започва да се старае да надмине останалите с историята си. Рано или късно “снежната топка”
на разказването на историята “как станах християнин” става неконтролируема, в резултат от което всеки се
старае  да  разкаже  повече  отколкото  първоначално  е  искал  да  разкаже.  Според  мен,  когато  станем
подвластни на тази мания, ние много често “заедно с помията изхвърляме и бебето.”

Странното е, че през това време ние забравяме историята на Христос. Евангелието също е история,
която трябва да бъде разказвана. И тя трябва да бъде разказвана, защото Бог иска историята на Христос да
се превърне в историята на всеки човек. Няма съмнение, че моята история е важна за мен, така както вашата
история е важна за вас. Но онова, което е най-важното е, че историята на всеки един от нас трябва да бъде
разглеждана като част от една много по-голяма и по-важна история – историята на Исус Христос. Историята
на Христос трябва да е стандарта и образеца за всеки от нас. Чак когато научим историята на Христос и я
запазим в сърцето, тогава започваме да разбираме кои неща трябва да ценим високо, да възхваляваме и да
величаем в собствената си история и за кои неща трябва да се разкайваме и да отказваме да продължаваме
да ги извършваме. Поради това трябва да разказваме историята на Христос. Но как да разказваме тази стара
история? Когато я разказваме, ние трябва да разкриваме трите й важни качества: събитие, учение и личност.

Най-важната  черта  на  историята  на  Христос  е,  че  тя  е  събитие.  Трябва  да  подчертаваме  колко
загрижени са били апостолите да ни напомнят, че историята на Христос не е някаква измислена приказка,
че не е легенда и че не е мит,  като митовете за гръцките и римските богове.  Приказките,  легендите и
митовете за измислени от хората, а историята на Христос е неразривно свързана с историята на света.

Замислете се за историята на живота на Христос. На нас ни е казано, че Йосиф и Мария са пътували
от Назарет  за  Витлеем,  защото император Август  искал  да  получи  актуален доклад за  състоянието на
Римската  империя.  В  този  доклад  били  важни  две  неща:  състоянието  с  плащането  на  данъците  и
полицейския  контрол.  Всеки,  който се  интересува  от  това,  може да  направи проверка  в  историческите
сведения.  По-нататък в  историята  на  Христос  ни се  казва,  че  всички тези  неща са  се  случили,  когато
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“Корнилий бил управител на Сирия.” Вече ни беше казано, че историята на Христос е започнала по време,
което може да  бъде  проверено,  на  място,  което може да  бъде  проверено и  с  цел,  която може да  бъде
проверена. Историята на Христос не е приказка, измислица или фантазия, не е мит или легенда, а е събитие,
което е част от човешката история. 

Когато идва  моментът Христос да  умре,  на сцената  се  появяват  Пилат,  Ана и Кайафа.  Заговорът
между  политическите  и  религиозните  лидери  по  онова  време  гарантирал  убиването  на  Назарянина.
Събитие. После ни се казва, че гробницата била запечатана и отвън поставили охрана, но въпреки това
тялото  на  Христос  не  било  намерено,  въпреки  че  плащеницата,  с  който  било  обвито  тялото  му  била
намерена неразмотана в гробницата.  Назарянинът е бил възкресен и сега е жив, и се движи свободно в
света! Събитие.

Ясно  е,  че  апостолите  искат  от  нас  не  само  да  знаем,  че  евангелието  се  различава  от  всички
измислици  и  приказки,  но  и  от  всички  философски  учения.  Хората,  които  изпускат  от  погледа  си
историческото  значение  на  историята  на  Христос,  постоянно  се  опитват  да  ни  кажат,  че  тя  е
преждевременна  илюстрация  на  философията,  или  с  други  думи  казано,  че  историята  на  Христос  е
вариация на Марксизма още преди появата на Маркс. Та нали Христос е говорил за злото на парите и за
нуждата от социална справедливост. Или пък тези хора ни казват, че историята на Христос е вариация на
философията  на  екзистенциализма,  въпреки  че  екзистенциализмът  се  появи  през  20  век.  Нали  Исус  е
говорил за съдбовността на решението, което взема всеки човек (който ще трябва да понесе последиците от
решението си) и за нуждата  да сме автентични и неподправени. Но апостолите са затворили вратата пред
всички тези философски интерпретации,  защото тези интерпретации отричат историческото значение на
историята на Христос.

Някои хора постоянно се опитват да ни внушат, че учението на Исус е просто примитивен и нагледен
начин да се каже, че в света има побеждаващи сили на доброто. Но ако се съгласим с твърдението им за тази
абстрактна  истина  за  побеждаващите  сили на  доброто,  ние  можем да  забравим за  Исус  и  за  неговите
нагледни илюстрации. По-нататък в тази проповед ние ще видим защо историята на християнството никога
не може да забрави за Исус! (Между другото, ако липсваше събитието с появата, живота и смъртта на Исус
на кръста и с неговото възкресение, какво основание имаме да считаме, че каквито и да са сили на доброто
ще бъдат победоносни?)

Историята на Христос не се основава на басни, измислици, легенди или митове. Нито пък произтича
от  някакви  философски  или  примитивни  илюстрации.  Историята  на  Христос  е  неразривно  свързана  с
историята на човечеството и е свързана с едно събитие, чието място и време са определени.

Но историята на Христос е нещо повече от важно историческо събитие. То е и учение, което обяснява
смисъла и божествената цел на това  събитие,  както и последиците за  хората от това събитие.  Нека да
разгледаме събитието на кръста.  В самото разпъване на нашия Господ на кръста няма нищо уникално.
Римската власт винаги е била нащрек и е действала решително срещу заподозрените в подстрекателство
към неподчинение и бунт. Тя се е придържала към правилото: “Първо разпъни заподозряния на кръста, а
след това го разпитвай.” За никого не е изненада, че римската власт е разпъвала на кръста хиляди хора. Исус
е бил един от тях, а от двете му страни са били разпънати двама криминални престъпници. За случайният
наблюдател и тримата мъже, които са били разпънати на кръста са си приличали и не са заслужавали втори
път да бъдат поглеждани. 

Но  не  всички  наблюдатели  на  разпъването  на  кръста  са  били  случайни  хора,  защото  например
последователите на Исус тогава са били като обезумели. Разпъването на Исус на кръста е представлявало
обезсмисляне на всичко, което ги е вдъхновявало. Но в светлината на възкресението те разбрали, че кръста
на Исус е различен от другите кръстове. В образа на своя Син на този кръст Бог се принизил снизходително
и  приел  в  собственото  си  сърце  присъдата,  наказанието  и  товара  на  греха  на  цялото  човечество .  В
светлината на възкресението, на последователите на Исус било позволено да узнаят, че точно този кръст им
предоставя безпрепятствен достъп до Бога. Този кръст им гарантира, че ще бъдат приети радушно от Бога,
когато  се  завърнат  у  дома  при  него.  Кръстът  съвсем  не  обезсмисля  всичко,  което  е  вдъхновявало
последователите на Христос, защото разкрива вътрешния смисъл и изпълнението на всичко, което Исус е
казвал по време на земното си служение.

Събитието е разпъването на Исус на кръста.  Учението обяснява смисъла и значението на кръста,
Божията цел свързана с кръста и последиците за  хората от случилото се на кръста.  Учението е важно,
защото  то  е  свързано  с  истината.  Там,  където  хората  са  безразлични  към  християнското  учение  ,    те  
демонстрират безразличие към истината. Когато не проявяват интерес към учението, хората казват едно от
следните неща: “Не съществува такова нещо като истината” или “Това учение може да е истина, но ние не
сме сигурни”, или пък “В това учение има истина, но ние не сме сигурни дали ще можем да я научим”. Но
когато издигаме глас в защита на учението ние, християните, казваме: “Това учение е истина, то е от Бога,
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то може да бъде научено, защото самият Той ни запознава с учението.”
Християнското учение  е  важно,  защото то  е  истина.  Ако истината  за  разпъването на Христос  на

кръста беше, че той е мъченик и нищо повече,  тогава смъртта на Исус не би била по-важна за нас от
смъртта на Йоан Кръстител или например от смъртта на Дитрих Бонхьофер. Но апостолите  никога не са
казвали това! Те знаели, че смъртта на Исус (т.е. фактът, че Исус е пожертвал живота си) е точно това, което
носи вечен живот на всеки, който с вяра се държи здраво за него.

Християнското  учение  е  важно,  защото  е  истина.  А  истината  трябва  да  бъде  различавана  от
погрешността, незнанието или лъжата. Истината, погрешността, незнанието и лъжата не са едно и също
нещо.  Хората може да са искрени,  когато грешат,  но даже и най-искрено извършената грешка може да
постави хората в опасност. Например, замислете се за грешката, която може да извърши аптекаря, когато
изпълнява някоя рецепта. Хората може да са искрено незнаещи, но липсата на познание за свойствата на
въглеродния окис може да е смъртоносно. А хората могат и извратено да потискат, да отричат и да крият
истината – т.е. да лъжат.

Тази  част  от  историята  на  Христос,  която  е  учение,  трябва  да  бъде  издигана  пред  лицето  на
погрешната представа за Бога, на пренебрежителното отношение към Бога и на лъжите, отнасящи се за Бога
и за нашето добруване в него. Ясно е, че учението е важно.

Но освен учение, в историята на Христос има и една личност. Това е личността, чиято истина описва
учението. Думата “истина” описва някакво твърдение за Исус Христос; от друга страна думата “реалност”
обозначава живата непосредственост и ненакърнимост на самата личност. Когато говорим за истината и
реалността  на  Исус  Христос,  ние  казваме,  че  неговото  присъствие  е  по-важно  и  е  мерило  за  всичко
останало, което съществува успоредно с него. Когато казваме, че историята на Христос е повече от събитие
и е повече от учение,  т.е.  че е самият Исус Христос,  ние казваме,  че той не е просто един от многото
личности. Самият той е решаващият фактор и неговото присъствие е определящо за цялото създание.

И кои неща съществуват успоредно с него в създанието? 
А) Съществува грехът, но Спасителят Исус ни спасява от вината и от хватката на греха. 
Б) Съществува злото, но Победителят Исус го е победил и един ден ще го унищожи напълно. 
В) Съществуват измамата и предателството, но Божията Мъдрост Исус ни запознава с природата на

властите и силите и ни укрепва, когато те ни атакуват. 
Г) Съществува смъртта, но Възкресеният Исус я е неутрализирал и е превърнал всеобщата смърт във

временно неудобство за своите хора в техния път до благодатта, която нищо не може да отмени.
Исус Христос е всеобщото присъствие на Бога в цялото създание. Непреклонната ефективност на

нашия  Господ  пред  лицето  на  всичко,  което  му  се  противопоставя  и  ни  заплашва,  е  кулминацията  и
короната на историята на Христос.

Много  пъти  по  време  на  моето  служение  като  служител  на  Бога  аз  съм  споменавал  за
Хайделбергският катехизис (1563 въпроси и отговори), перлата в короната на кондензираното послание на
Реформацията.  Въпрос  1  е:  “Кое  е  единственото  ви  утешение  в  живота  и  в  смъртта  ви?”  Отговор  1:
“Единственото успокоение в живота и в смъртта ми е, че аз не принадлежа на себе си, а тялото и душата ми
принадлежат на моя верен Спасител Исус Христос.” Аз принадлежа на него, аз съм неразделимо привързан
към него. Моето успокоение не е в събитието на неговото появяване на земята; моето успокоение не е в
някоя или даже във всички истини на неговото учение, които вечно ще бъдат верни; моето успокоение е, че
този, който е реален и чиято истина е вечна – тази единствена личност се е сраснала с мен и нищо не може
да ни раздели.

Преди  векове  апостол  Йоан  написал  няколко кратки  писма до християните,  чиято  увереност  във
всички тези неща щяла да бъде затъмнена от яростните атаки върху тях. Те повече не можели да отричат
актуалността на тези атаки, нито да отричат болката, които те им причинявали. Йоан писал на тези хора:
“Помнете, че Този който е във вас е по-велик от онзи, който е в света.” (1 Йоан 4:4 – мой превод) Винаги
трябва да помним, че Исус Христос е по-велик от всичко, което му се противопоставя; той винаги ще бъде
по-велик.

Нека да се върнем обратно към разказването на историята. Когато започнем да разказваме собствената
си история – независимо дали някой ни е помолил да я разкажем или не – ние започваме, изхождайки от
предположението,  че ние най-добре знаем собствената си история.  Никой друг не знае по-добре от нас
нашата история. Защото ние знаем какво трябва да кажем, какво трябва да подчертаем и какво трябва да
премълчим. 

Но истината е, че ние не знаем собствената си история. Замислете се за момент за историята на Мария
Магдалена.  Какво  трябва  да  съдържа  нейната  история?  Тя  трябва  да  съдържа  много  подробности  за
различни неща. Обаче най-важната съставна част на историята на Мария въобще не е нейна, или поне на
първо място не е  нейна.  Тя е “продукт” на възкресението на нашия Господ;  тя е  “продукт” на нещо в
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Неговата история.
Несъмнено възкресението е част от историята на Исус. Но после той се появил пред Петър, Тома,

Павел и Мария. Сега е ясно, че неговата история не е само негова! Събитието на възкресението е включвало
и тях; историята на Исус включва и тях. Най-задълбоченият, най-променящия живота аспект от историята
на тези хора не е бил на първо място техен, а е принадлежал на техния Господ. Неговата история станала
тяхна история, когато неговото възкресение завинаги ги направило различни.

Следователно,  най-задълбочената  част  от  моята  история,  най-красивата  част  от  вашата  история
въобще не е моята или вашата история. Най-задълбочената част от нашата история е историята на нашия
Господ в нейната пълнота.

Любимата ми жена казва, че аз твърде много говоря за себе си. Дъщерите ми казват, че говоря твърде
много за себе си. Вероятно мнозина от вас също считат, че говоря твърде много за себе си. Но аз съм убеден,
че жена ми, дъщерите ми и всички вие грешите. Проблемът не е в това, че аз говоря твърде много за себе си.
Проблемът е, че отегчавам хората с глупостите които говоря и че прегръщам дъщерите си с прекалено
драматично с цел да се самоизтъквам. Проблемът е, че дърдоря без да спирам и постоянно подчертавам
необикновеността на моите страдания. Но ако говорех за Исус Христос, аз нямаше да досаждам на хората
със своето говорене. Ако говорех за Господа, аз щях да съм принуден да престана да говоря за себе си, тъй
като неговата история е станала и моя история. Говорейки за него, аз неизбежно щях да говоря и за себе си,
но това говорене щеше да е много по-мъдро, много по-убедително и много по-полезно за другите хора.

Поради това единственото нещо, което ще взема решение да разказвам в бъдеще е старата история на
Исус, защото тогава моята история също ще бъде чута от хората.  Само в този случай моята история си
заслужава да бъде чута.

Как разбираме, че Бог съществува? 

“Дали Бог съществува? Сигурно ли е, че Бог съществува?” Нито едно единствено твърдение не може
да убеди съмняващият се и невярващ човек. Нито една проповед с продължителност от 20 минути не може
да изложи изчерпателно и убедително каузата на Бога. Няма книга с обем от 400 страници, която да може да
докаже  неоспоримо,  че  Бог  съществува.  Всъщност  няма  доказателство,  няма  някакво  неопровержимо
доказателство, което да убеди здравомислещия човек, че Бог съществува. 

Същевременно липсва и доказателство, че Бог не съществува. Зигмунд Фройд твърди, че това, което
хората наричат “Бог” е просто тяхното пожелателно мислене, проектирано извън тях самите.  Според него
хората вярват в Бога, защото дълбоко вътре в себе си те искат да вярват и са открили Бога така, както детето
открива някои въображаем другар в игрите. 

Това твърдение на Фройд е невярно по две основни причини. 
Със същата лекота ние можем да обърнем обратно аргументите на Фройд и да кажем,  че хората не

вярват в Бога, защото те (включително и Фройд) не искат или не се осмеляват да повярват. Те установяват,
че им е удобно да нямат Бог около себе си и поради това са изобретили липсата на Бога така, както детето
изтрива във въображението си нещо или някой реално съществуващ човек, който не му харесва. Винаги е
имало  твърдения,  които  са  настоявали,  че  доказват  съществуването  на  Бога,  каквото  например  е
твърдението, свързано със сътворението. Ако намерите ръчен часовник на някой безлюден плаж, вие ще
стигнете до заключението, че някъде наблизо има часовникар. Понякога се казва, че вселената е гигантско
творение. Следователно, би трябвало да има творец. Но това е измъкване от проблема. В края на краищата,
когато видим часовник, ние вече знаем, че той е създаден от часовникар. Но когато погледнем вселената,
ние все още не знаем, че тя е била създадена. Преди 8 милиарда години един огромен метеорит се ударил в
земята в Съдбъри. Силата и температурата от този удар оставили следи по скалите около Съдбъри. Следите
по скалите са наклонени една спрямо друга точно на 12 º и приличат на правилно разпределени спици на
велосипедна капла. Но в този случай ние не трябва да говорим за творение,  просто защото никой не е
проектирал това разположение на следите от удара. Това е чиста случайност. Никой, който се съмнява в
съществуването на Бог, не би отишъл до Съдбъри за да ги види и след това би си заминал възкликвайки:
“Сега наистина знам, че Бог съществува!” Други аргументи, които се опитват да докажат съществуването на
Бога, всъщност никога не са доказвали това.

Поне няма философ, който да изглежда, че доказва съществуването на Бога, срещу когото да не се
изправя друг философ и да отхвърли това доказателство, а после да се появи трети философ, който да обори
отхвърлянето на втория философ. С други думи, “доказателствата” за съществуването на Бога винаги са
неубедителни. 
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Но ако не можем да докажем, че Бог съществува или не съществува, може би има някои сведения,
които ни насочват в едната или в другата посока? 

а) Нека да бъдем искрени. Има сведения, които ни навеждат на мисълта, че Бог не съществува или
поне че Богът, в който хората вярват, не съществува. Помислете си за злото, което измъчва хората. Една
жена от църквата, в която служех преди, ми разказа за свои роднини, мъж и жена, които от години искали да
си имат дете. Най-накрая детето на мечтите им се родило – момиченце. Скоро след раждането те забелязали
нещо странно в очите на бебето. Един очен лекар го прегледал и им казал, че очите на бебето са болни. Още
преди да навърши 6-месечна възраст бебето било оперирано и двете му очи били извадени.

Един пастор от Литва посетил Ню Йорк, където участвал в среща на американски пастори, на която
обсъждали  дейността  си.  Пасторът  от  Литва  бил  изумен  от  невероятно  повърхностното  ниво  на  това
обсъждане. Накрая той казал: “Аз бях пастор по време на Втората световна война. Осем пъти фронтовата
линия  преминаваше  напред  и  назад  през  нашето  село.  Единственото,  което  правех  след  всяко  от  тези
преминавания, беше да погребвам хора, предимно деца.” 

По-голямата  част  от  хората  по  света  гладуват.  В  Латинска  Америка  шепа  много  богати  хора
притежават  буквално  цялата  обработваема  земя.  Те  отглеждат  луксозни  растения,  като  например
карамфили, за украсяване на холовете в домовете в САЩ. Нещастните и бедни хора нямат достъп до земята.
На тях не им се позволява да отглеждат храната, от която имат нужда. В същото време им плащат нищожни
надници за робския им труд, с които те не могат да си купят храната, от която се нуждаят. Те живеят в
постоянно недохранване и болести. Братовчед ми посети Хондурас като част от един медицински екип. Той
видял как хората се редят на опашка пред клиниката от 5 часа сутринта. Всеки от чакащи бил заразен от
някаква болест. Всички били вирусно болни и в някои случаи имали силна треска. Много от тях през целия
си живот са били болни и страдали от треска. Страданията, които някои хора са принудени да понасят, са
просто неописуеми. 

Скоро след като бях ръкоположен като пастор, аз се сприятелих с един мъж на моята възраст, който
също току-що беше завършил семинарията. Той беше израснал в голямо семейство (11 деца) и трябвало да
вземе пари на заем, за да се подготви за служението, тъй като родителите му не били в състояние да му
окажат финансова помощ. Той служеше в една малка църква, която му плащаше минимална заплата, която
не покриваше и най-скромните му житейски нужди по онова време, а да не говорим за връщането на дълга
му. Една вечер, когато ми обясни колко дълго ще трябва да работи при тези условия, за да изплати дълга си
(тогава вече имаше 3 деца), той огорчено ми каза: “Разбираш ли, нужно е цяло състояние, за да бъдеш
служител на Бога.” Дали Бог въобще се отплаща заради любовта, предаността и жертвите на своите слуги?

Тогава Бог може би не съществува. Поне този Бог, който си заслужава да бъде обичан, пред когото да
се покланяме и на когото да се подчиняваме, може би не съществува. 

б)  Но  почакайте  малко!  Ако  Бог  не  съществува,  просто  не  съществува,  тогава  има  горчиви
последствия,  които ще трябва да понесем.  Ако Бог не съществува,  тогава няма крайна компенсация за
човешките  страдания.  Тогава  никога  няма  да  бъде  компенсирана  ужасната  несправедливост,  която
безсърдечно превръща хората в жертви. Хората, чиито живот непрестанно е изтерзаван и които живеят с
много по-малки привилегии и с много по-голяма болка, никога няма да бъдат компенсирани, никога! След
като  изживяват  живота  си  като  жертви,  те  ще  бъдат  измамвани  при  смъртта  си.  Развързаните  поради
прищявката  на  случая  връзки  на  живота  им  никога  няма  да  бъдат  завързани  и  те  завинаги  ще  бъдат
ограбени. При това допускане живота се оказва просто торба със развързани краища и накрая се превръща в
безсмислица така, както сега ни липсва образецът, на който да подражаваме. 

Ако Бог не съществува,  тогава живота няма истински смисъл,  няма връзка с отвъдния свят,  няма
крайна цел. Със сигурност живота може да има цел без Бога. Животът може да има хиляди различни цели,
като се започне от човешкият стремеж към забогатяване, към сексуалните удоволствия или към дърпането
на ръчката на игралния автомат в провинциалното казино. Хората, които се стремят към тези неща, считат,
че те са много ценни. Но ако Бог не съществува, тогава какъвто и смисъл да търсим в живота си, това би
било чиста прищявка и въпрос на вкус. Което означава, че няма истински смисъл, няма вечен смисъл, а има
единствено мнението или вкуса на този или на онзи човек. Казано накратко, ако Бог не съществува, няма
нищо съществено и важно, което да ни мотивира да живеем.  Ако Бог не съществува, тогава както казва
Шекспир, живота не би означавал нищо. 

На трето място, ако Бог не съществува, тогава ние никога няма да узнаем, кое нещо е добро, просто
защото няма да познаваме такова абсолютно добро; няма да има добро, което в края на краищата да играе
ролята  на  арбитър;  няма  да  има  добро  отвъд  културното  твърдение,  че  нещо  изглежда  добро  или
твърдението на някой, че нещо може да е добро или онова, което се надяваме, че е добро.  Ако Бог не
съществува, тогава онова, което сега наричаме “Бог,” се превръща в чисто предпочитание. То може да не
изглежда  като  чисто  предпочитание.  Предпочитанието  може  да  бъде  предшествано  или  последвано  от
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разсаждания за по-голяма или по-малка непреклонност; за по-голяма или по-малка неоспоримост; за повече
или по-малко убедителна мъдрост. Но въпреки това, в края на краищата, ако Бог не съществува, тогава няма
добро, което да е вечно добро, тъй като няма добро, което е добро, защото такава е единствено природата на
вечния Бог. 

Накрая, ако Бог не съществува, тогава животът е капризно оборване, вървящо към смъртта, чийто
фактически срок настъпва още приживе и ние живеем като мъртви много преди да умрем. 

От една страна, ако Бог съществува, има трудни въпроси, които трябва да бъдат зададени. 
От друга страна, ако Бог не съществува, има други също толкова трудни въпроси, които трябва да

бъдат зададени. 
Тогава къде се намираме ние? Ние сме точно там, където се е намирал псалмистът,  когато е бил

изненадан от Гласът. Гласът: “Смирете се и знайте, че Аз съм Бог.” (Пс.46:10 – мой превод). “Смирете се”.
На иврит това означава: “Спрете с безумието си. Спрете яростта си. Спрете мятането в умовете и в сърцата
си. (Дали Бог съществува или Бог не съществува?) Престанете да вървите в кръг. Просто спрете за момент и
знайте – разберете -  че Аз съм Бог.” 

Даже ако можем да се смирим в този смисъл, как някога ще разберем, че Бог е Бог? Колкото и слаба
да  е  вярата  ни,  ще  трябва  да  направим една  стъпка  напред.  Една  стъпка.  Когато  я  направим,  ние  ще
установим, че е потвърдено, че тази стъпка е стъпка по Пътя. Потвърдено е, че тази стъпка е Божият Път,
Божията истина и Божията мъдрост.  Което означава, че самият Бог ни потвърждава, че той е Бог. После
трябва да направим втора стъпка. В края на краищата, едната стъпка, която направихме при най-слабата
светлина, която имаме, означава по-силна светлина: втора стъпка, по-силна светлина, докато стигнем до
денят, когато вярата ще даде път на виждането и ние ще бъдем потопени в светлината на Онзи, който е
вечна светлина. 

От друга страна, една ненаправена стъпка при най-слабата светлина ще означава да попаднем в по-
силна тъмнина; ненаправената втора стъпка ще означава още по-силна тъмнина, докато дойде денят, когато
неверието отстъпва пътя на непоправимата слепота и ние потъваме в такава тъмнина, която нашият Господ
е нарекъл “външната тъмнина.” 

Но коя  е  първата  стъпка,  която трябва  да  направим? Те  са  десетки.  Започнете  от  където и  да  е.
Започнете от там, където усещате, че онова нещо, което е считано за Божия истина, се противопоставя на
наклонността на собственото ви сърце. Например, книгата “Евреи” ни казва, че трябва да изтръгнем всеки
корен  на  горчивина  от  сърцето  си,  иначе  много  хора  (включително  и  ние  самите)  ще  се  оскверним.
Следващият път, когато бъдем изритани или изоставени или имаме някакво друго основание да позволим на
корена на горчивината да израсте, в същият този момент ние трябва да го изтръгнем и да видим какво ще
се  случи.  Ще  установим,  че  сме  спестили  оскверняването  на  хората,  включително  и  на  себе  си.  Ще
установим, че сме дали път на възстановяването на отношенията и на мира, т.е. на Работата на Бога.

 Сега ние разбираме кое е това нещо, което прави Божието царство да е Божието царство и по какво
Божието царство се различава от земните царства. Истината и реалността са отпечатани върху нас. Което
означава, че за нас Бог придобива солидност и плътност, която винаги ни е липсвала. Следователно нашата
първа стъпка може да започне от където и да е. 

След като дълго време сме казвали лекомислено: “А сега лягам да спя”, в един момент ние решаваме
да се отнасяме сериозно към молитвата. Ние или ще станем сериозни, или ще се откажем по детински да
рецитираме  молитви,  така  както  порасналото  дете,  престава  да  си  смуче  пръста,  когато  заспива.  Ние
започваме с 10-минутна молитва. След 1 месец ще разбираме прекрасно защо Исус е гледал на молитвата
като на нещо толкова естествено и нужно като дишането. Още една стъпка по пътя се потвърждава, че е
истина. Така Бог се извисява още по-велик за нас. 

Апостол Павел ни казва,  че любовта не се раздразнява и не се възмущава,  нито пък се радва на
лошото. Нека да сме честни и да си признаем: трудно е да обичаме. Да се отнасяме любезно и милостиво
към другите хора, независимо от техните заслуги или онова, което получаваме като компенсация – това е
трудна работа, особено когато си в ситуация, в която е много по-лесно да се ядосаш, да се възмутиш или да
поискаш  да  си  отмъстиш.  Но  въпреки  това,  когато  се  “смирим,”  т.е.  когато  заглушим влудяващата  ни
раздразнителност, възмущение и си стремим да бъдем любезни и милостиви, ние опознаваме по някакъв
чуден начин същият Бог, чиято любов към нас е постоянно жертвоготовна, без да взема предвид нашите
заслуги или неговата  компенсация.  Когато направим даже най-малката  от  3-4-те  вида  крачки,  за  които
споменах днес, пред нас се появява достатъчно светлина, за да направим втора крачка, а после трета. 

Преди няколко години посетих Обществото на Спътниците във Вашингтон, САЩ. От години това
общество извършва едно служение, насочено към предоставяне на място за спане на най-бедните хора в
САЩ. Тогава се интересувах от оказване на помощ на бедните хора и поради това си уредих да посетя това
общество и да поговоря с членовете на тяхната църква. (Между другото трябва да кажа, че независимо, че
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научих много, това което научих, не би могло веднага да се използва при нас в Канада и то поради две
причини. Първата е, че социалната история на САЩ се различава много от нашата социална история, даже
ако  вземем  предвид  ужасното  влияние  на  робството  и  на  последиците  от  него,  които  продължават  да
съществуват. Втората е, че американските бедни са много по-бедни, ужасно бедни в сравнение с канадските
бедни. Хората, които в Канада наричаме бедни, нямат никаква прилика с бедните в САЩ.)

Докато бях във Вашингтон, аз бях отседнал в дома на Пол и Джоан Спарасио.  Пол е израснал в
агностическо  семейство  (според  тълковния  речник,  агностицизмът  е  идеалистично философско  учение,
което отрича възможността за опознаване на обективния свят – бел. на превод.) и беше останал агностик
през целия период на юношеството и младостта си. Беше участвал във войната във Виетнам като войник от
американската  армия.  Беше  участвал  в  такива  сражения,  които  са  описани  във  филмите  “Взводът”  и
“Апокалипсис сега”: ракети прорязват нощното небе, осветявайки полесражението; стрелба на картечници;
избухване на гранати; минохвъргачен огън; трасиращи куршуми, които прорязват небето като лазерни лъчи;
мъже, които пищят от ужас и болка. Той ни каза, че е знаел, че ще бъде убит, ако се покаже само на 20 см
над повърхността на земята. Накрая се върнал в САЩ и станал студент в един южен университет. Все още
продължавал  да  е  агностик  и  не  искал  да  има  нищо  общо  със  своите  състудентите-християни,  които
живеели като него в студентското градче. Много от тях дърдорели надменно за своя любим Господ, но били
расисти и използвали религията, за да подсилват социалното си превъзходство. Пол казал на тези студенти,
че не е християнин, че не иска да бъде християнин и че мрази Бога в който вярват те, ако въобще такъв Бог
съществува.  Благодарение на студентите-християни Пол престанал да е агностик и   се превърнал в твърд  
атеист. 

Но един ден Пол започнал да подозира, по някаква неизвестна причина, която по Божията промисъл
завинаги ще си остане тайна, че тези студенти погрешно интерпретират Исус Христос. Той продължил да
избягва тези студенти, но започнал сам да чете Новия Завет. Бил пленен от Проповедта на планината. Той
установил, че е прави първата крачка. “Блажени са онези, които гладуват и жадуват за праведността, защото
те ще бъдат задоволени.”  И неясният стремеж – огромният глад и жажда – които Пол до тогава не е бил в
състояние да назове, сега станал ясно различим в мига, в който бил задоволен. “Не се тревожете..., а на
първо място търсете Божието царство и онова, което имате ще ви е достатъчно.” Царството потвърждава за
себе си, че е истина. 

Допускам, че първата и втората ни стъпка може да изглеждат неестествени, но това няма да продължи
дълго. Първите ни една-две стъпки могат да изглеждат странни, даже изкуствени или притеснителни за нас,
но това няма да продължи дълго. Настъпва денят, когато разбираме със сигурност, че винаги ще се нуждаем
от Бога и че ние сме дете на Бога. Бог съществува, Бог преуспява и Бог пулсира в хората си. А когато
стигнем до този етап от собствената си убеденост и увереност, когато научим, че Бог е Бог, в нас се случва
нещо странно. 

Ние разбираме,  че въпреки,  че  за  нас е  важно да познаваме Бога,  още по-важно е,  че  Бог да ни
познава. Винаги е по-важно ние да сме познавани от другите  ,   отколкото ние да познаваме другите  . Когато
бяхме малки деца и се чувствахме изплашени или озадачени, кое ни успокояваше? Дали това което знаехме?
Не! За нас беше много по-важно, че ние бяхме познавани от родителите си. Ние бяхме познавани от хората,
на които можехме да се доверяваме; ние бяхме познавани от хората, които знаеха многократно повече от
нас.  Основата на нашата увереност и успокоение не беше нещо,  което ние знаем.  Основата на нашата
увереност и успокоение беше, че ние бяхме познавани. Псалмистът казва, че е бил изплашен от Бога и сега
е станал познаван от Бога. 

Павел казва,  че независимо от това,  колко добре познаваме Бога,  ние винаги ще бъдем далече от
пълното опознаване на Бога, въпреки че още сега Бог ни познава напълно. Бог, който ни познава напълно,
иска единствено да ни благослови, когато нашето познание за Него нараства непрекъснато, колкото и бавно
да става това, докато настъпи денят, когато ще Го опознаем напълно – толкова пълно, колкото Бог познава
всеки един от нас в този момент. И всичко това започва с една крачка. (Коментар: “На дълъг път се тръгва с малка

крачка.” – китайска поговорка. Д.Пр.) 

Как разбираме, че Исус е жив? Какъв е смисълът на неговото възкресение?
Марк 16:1 – 8

Невярващите питат: “Наистина ли той е възкръснал? Докажете това. Докажете, че Исус от Назарет е
възкръснал  след  смъртта  си.  Ако  можете  да  докажете  това,  тогава  християнското  послание  може  би е
вярно.” 

Нека веднага да ви кажа: няма такова доказателство. Исус постоянно е отказвал да дава доказателства
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за себе си. В началото на служението на нашия Господ, изкусителят го отвел на върха на покрива на храма и
му казал: “Скочи долу и се приземи без да навехнеш коляното си и тогава целия свят ще разбере, че ти си
Божият Син.”  Исус му отговорил:  “Не!  Ако направя това,  хората ще ме възприемат само като някакъв
магьосник,  може да счетат,  че  ги забавлявам или удивлявам, но никога няма да тръгнат след мен и да
преумножават работата ми по света.” Няколко месеца по-късно някои наблюдатели не били сигурни, дали
трябва да заложат на Исус или е по-добре да изчакат и да видят какво ще стане.  Те му казали: “Дай ни
доказателство, дай ни неопровержимо доказателство, че ти си онзи, след който трябва да вървим.” Исус им
казал: “Няма доказателства. Доказателствата са търсени от хора, които си седят удобно в креслата и им
липсва обвързаност. Доказателствата подсилват споровете между хората, които седят в удобните кресла, а
аз се нуждая от последователи, които са готови да влязат даже в лисича дупка. Ако се присъедините към
мен, вие ще разберете кой съм аз и ще се зарадвате. А ако не дойдете при мен  ,   доказателството няма да ви  
накара да промените манталитета си. Доказателството ще ви даде само повод да спорите помежду си за
това. Тогава какъв е смисъла на това доказателство?”  Нали разбирате,    че за тези, които са срещнали своя  
възкресен  Господ  ,    доказателствата  са  излишни  ,  а    за  онези,  които  още  не  са  го  срещнали  ,    никакво  
доказателство няма да е достатъчно. От време на време хората ме питат дали възкресението на Исус може
да бъде доказано. То не може да бъде доказано. И нещо повече, самият Исус никога не е искал то да е
доказано. Той винаги е искал да има последователи, а не детективи. Тогава какво можем да докажем? Кое е
потвърдено от историята? 

Историята потвърждава два факта:
Първо,  Исус от Назарет си наклякал огромната омраза на тогавашните религиозни водачи. Те го

наричали фалшив пророк. А тъй като всички са знаели, че епохата на пророците е отминала, всеки, който
говорел като пророк, е бил считан за самозванец. Поради това Исус е бил считан за фалшив пророк. Освен
това, той е бил считан и за богохулник, защото е говорел и действал от името от Бога. Когато бил притиснат
да откаже, че е претендирал, че притежава власт от Бога, Исус отказал да се отрече от каквото и да е. Всеки,
който претендира да говори и да действа от името на Бога е богохулник. Освен това, според религиозните
водачи,  Исус  е  бил  прелъстител  на  обикновените  хора.  Той  привличал  към  себе  си  неморалните  и
нерелигиозните хора, а не ги изпращал обратно при псевдо-мъдрите и псевдо-важните водачи.

Не е изненадващо, че Исус е бил екзекутиран на градското бунище, където римският палач е имал
готов за използване ешафод. Това е първият факт. Тридесетгодишното парвеню сам си е навлякъл белята с
религиозните власти, които помолили администрацията да го екзекутира.

Втори факт. Последователите му, които постоянно го разбирали погрешно, най-накрая го изоставили
и  решили,  че  времето  прекарано  с  него  е  белег  за  тяхната  притесняваща  наивност.  После  негови
последователи започнали страстно да съобщават, че Исус е жив. Те били убедени, че той е жив, защото
според думите им, те го видели. Поради това те вече нямало да се опитват да доказват, че той е жив, така
както вие не бихте се опитали да доказвате, че аз съм жив, ако след службата ме срещнете край вратата на
църквата. Те вече не считали, че Исус е бил заблуден, а те са били наивни, а се покланяли пред него като
Господ. Те вече не считали, че Исус е богохулник, защото е твърдял, че е Син на Бога – сега те твърдели, че
с него изгрява нова ера.

Историята потвърждава, че бившите му последователи твърдели, че той е жив и е издигнат, за да бъде
Господ на всичко, създадено от Бога. Някой може да попита: “Но гробът му не е ли бил празен?” Ако бяхте
на мястото на обикновените жители на Ерусалим и бяхте чули да се съобщава за някакъв празен гроб в
градското гробище, вие щяхте да си помислите, че някой, независимо дали е приятел или враг, по някаква
причина е извадил тялото. Празният гроб не е доказателство, че някой е жив, а само за това, което е, т.е. че
гробът е празен. Празният гроб не може да е доказателство, че мъртвият пътуващ учител сега е живият
управител на вселената.

Няма съмнение, че ранните християни са настоявали, че гробът е бил празен. Но въпреки това, никой
от тях не е вярвал, че Исус е възкресен, защото гробът му е празен. Древните християни са вярвали, че Исус
е възкресен  ,   защото самият Господ Исус се е срещнал с тях и ги е убедил, че е жив     и е точно този, който  
те са разпънали на кръста. Следователно това е единствената причина някой да повярва във възкресението
на Исус както тогава, така и сега.

Апостол Павел не е посещавал гробището в Ерусалим, за да види дали гробът е празен и чак тогава да
стигне до правилното заключение.  Точно обратното.  Павел е бил изцяло фокусиран в преследването на
християните,   когато възкръсналият Исус се изпречил на пътя му и го повалил на земята  . Петър ловял риба.
Мария Магдалена тъгувала. Изплашените ученици треперели от страх. Всички тези хора се занимавали с
ежедневни неща – работели, плачели, ловели риба, страхували се – когато били завладяни и подтикнати да
признаят, че Исус е съживен и е превърнат в Господ. И сега това се случва точно по този начин.

Трети факт.  Нека  да  сме  наясно  за  нещо съществено  важно.  Романтиците  ни  казват,  че  Моцарт
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“продължава  да  живее”  в  музиката  си,  Шекспир –  в  пиесите  си,  а  Мартин Лутер Кинг –  в  каузата  за
справедливост към негрите. Но думите на романтиците са изцяло неподходящи по отношение на Исус. Исус
не продължава да живее в учениците си. Той живее независимо от тях. Точка. И тъй като живее независимо
от тях, той насочва, поддържа и придава сила на каузата си навсякъде по света. Нито един от древните
християни не си е припомнял за Исус. Разбирате си смисъла на това? Нито един от древните християни не
си е спомнял за Исус.  Ние си припомняме или си спомняме    за онези, които са си заминали  ,    а познаваме  
тези, които живеят сред нас. Християните винаги са познавали Исус. Ние се срещаме с него, чуваме го,
обичаме  го  много,  прегръщаме  го  и  му  се  подчиняваме.  Ето  това  правим  ние.  Така  са  постъпвали  и
християните, които са живели преди нас. 

Какво е означавало това за тях?
(А) Нашите предшественици във вярата са се радвали, поради увереността си, че смъртта е победена.

Смъртта не е била отменена  ,   а е била победена  . Разликата между отменена и победена е извънредно важна.
По  времето  на  първото  ми  назначение  като  пастор  аз  седях  с  една  жена,  която  беше  изключително
разтревожена, защото 65 годишната й сестра беше болна от смъртоносна болест. Тя постоянно повтаряше:
“Само да можеше Ема да бъде излекувана, само да можеше да се случи някакво чудо.” Възможно най-нежно
аз й казах, че ако смъртоносната болест на сестра й бъде излекувана, тя все пак ще умре на 69, или на 72
или на 81 години. Ако по някаква причина тя оздравее на 65 години, това само ще бъде временно отменяне
и отлагане на смъртта.

А да се каже, че смъртта е победена, това означава, че смъртта е лишена от нейната власт.  В денят,
когато Господ е бил възкресен от смъртта и смъртта е била лишена от властта си,    ние, неговите хора, сме  
станали свободни хора. Авторът на Евреи твърди, че Исус Христос  “унищожи този, който имаше власт
над нея – дявола и освободи онези, които заради страха си от смъртта цял живот са били държани в
робство.”  (Евр.2:14-15).  Зигмунд Фройд е  твърдял,  че нито едно нормално човешко същество не може
искрено да иска  да умре и поради това всички човешки същества подсъзнателно са били контролирани от
страха от смъртта. Но християните не са направлявани от страха от смъртта. Християните са направлявани
от онзи, който е възкресен и който ни е освободил от робството, в което страхът от смъртта затваря хората в
затвор  и  ги  манипулира.  Тъй  като  християнинът  е  освободен  от  властта  на  смъртта  и  от  робството,
пораждано от страха от смъртта,  християнинът е свободен да се откаже от живота си.  Християнинът е
свободен да рискува себе си в полза на онзи, който е рискувал всичко в полза на хората, които е обичал.
Докато  светът  подсъзнателно  се  опитва  да  се  предпази  от  смъртта  чрез  трупане  на  имот,  богатства,
репутация и награди, християнинът е освободен от фокусирането в тези неща. Тъй като смъртта сега е
лишена от властта си да ни измъкне от безопасността ни в Христос, ние сме свободни от нуждата да се
стремим към фалшивата сигурност на парите, славата и властта. Ние сме свободни, за да пожертваме себе
си.

(Б) Възкресението е означавало още нещо за нашите предшественици във вярата. То е означавало, че
Бог  гарантира победата  от всяко носене на кръста.  Когато Исус умрял на Голгота,  последователите му
стигнали  до  извода,  че  разпъването  му  на  кръста  е  доказателство,  че  неговото  страдание  е  гибелно  и
напълно  безполезно.  Но  когато  Бог  възкресил  Исус  от  смъртта,  те  научили,  че  Бог  се  е  застъпил  за
страданието на Христос и сега го обявява за победител. Тъкмо възкресението на Исус е превърнало “Черния
Петък” във “Велики Петък.” Възкресението означава, че носенето на кръста от страна на нашия Господ е
било триумфално и така е извършено изкуплението на греховете на хората.  А ако носенето на кръста от
страна на Исус е победоносно, то и нашето носене на кръста ще бъде победоносно и от него ще има полза.

Нашият Господ гарантира ползата и победата от всяко носене на кръста, което правим заради него,
заради неговата кауза и заради неговите хора. Възкресението не означава, че сега трябва да отказваме да
носим своя кръст. Смисълът на възкресението е нещо напълно различно:   кръстовете, които носим в живота  
си винаги ще дадат някакъв полезен плод. Кръстовете, които носим на раменете си се събират в основата на
кръста на Голгота, който обобщава в себе си всички наши кръстове. И тези кръстове ще дадат плод поради
същата власт на възкресението, която е направила плодоносен и нашия Господ.

Поради тази причина майка ми в продължение на дълги години помагаше на малки момичета, които
бяха изпращани в един детски дом, където се отглеждаха деца, лишени от родители или пък деца, чиито
родители не можеха да се грижат за тях. Момичетата бяха на възраст от 8-16 години, с лошо поведение,
нечестни, често пъти озлобени и психически стресирани. Веднъж те даже умишлено нараниха майка ми.
Предполагам, че някои от тях по-късно са станали психично болни жени. Но въпреки това майка ми винаги
знаеше, че онова, което понася от тези момичета за няколкото години, през които беше в контакт с тях, ще
роди някакъв плод, който тя ще може да подари на Бога.

Поради  тази  причина  възрастният  ми  баща  в  продължение  на  11  години  всяка  неделя  следобед
посещаваше един Изправителният дом, за да осигури музика и проповед за богослужението. Той знаеше, че
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затворниците често пъти изглеждат безразлични, неразбиращи и даже негодуващи. Но въпреки това той
никога не счете, че правейки това си губи времето. Веднъж, когато бях на 12 години, аз съвсем невинно го
попитах, дали някога е видял някакъв резултат от 11 годишната си работа сред затворниците. Той незабавно
се обърна към мен и доста рязко ми отговори: “Аз не съм вършил това, защото съм очаквал да видя някакъв
резултат.    Аз постъпвах така, защото така беше правилно да се прави  .  ”  (Коментар:  Златно е правилото:
„Прави това, което знаеш, че трябва да бъде направено, пък да става каквото ще.“ Д.Пр.) Въпреки това,
поради Божията милост, на него поне веднъж му беше позволено да види плодът от работата си. Един ден
баща ми и майка ми пътували в трамвая и един мъж отишъл при него, навел се, пошепнал му нещо набързо
в ухото и му стиснал ръката. Оказало се, човекът е бивш затворник, който стигнал до разкаяние и повярвал
в Господа чрез служението на баща ми в затвора и сега се радвал, че може да живее, без да се връща към
навиците си на криминален престъпник.

Едва ли някой друг освен нас забелязва жертвите, които правим сега за прослава на Божието царство
и би било проява на лош вкус и на небиблейско дърдорене, ако говорим твърде много за тях. Разбира се, има
дни, когато негодуваме от натиска на кръста върху рамото ни и ни се иска да го захвърлим в канавката, така
както правят много хора. Разбира се, има такива дни. В края на краищата, даже Исус не се е усмихвал на
Голгота. Но въпреки това, в неделя на Великден на нас ни се дава свежо сърце, защото убедеността ни се
подновява,  защото възкресението,  което е възвисило страданието на нашия Господ и го е превърнало в
победа ни гарантира, че и нашето носене на кръста ще е победоносно и плодотворно.

(В) И накрая, нашите предци във вярата са знаели, че поради това, че Христос е възкресен от смъртта
и сега живее и управлява сред тях, той винаги ще ги използва, ще отдава почит на ученичеството им, ще
подсилва свидетелството им, независимо от това, колко големи са миналите им грехове и евентуалните им
бъдещи провали. Библията е болезнено искрена книга. В нея хората на Бога са обрисувани със всичките им
дефекти.  В  нея  липсва  грим,  с  който  те  да  се  направят  да  изглеждат  добри.  Петър  се  отрича.  Давид
извършва убийства. Моисей се гневи. Яков и Йоан си мислят, че ще седнат на привилегировани места в
Божието царство. Точно когато на Исус му е било най-трудно, учениците му с шокираща безчувственост
родена от егоизма, са спорели помежду си кой от тях ще бъде най-велик.

Не  е  чудно,  че  в  няколко  случаи  Исус  е  въздишал  раздразнено  и  е  казвал  на  учениците  си:
“Маловерци, къде е вярата ви!” Но въпреки това, понеже Исус Христос е жив и отдава почит на мисията на
хората си, извършвана в неговото име, ние, маловерците, които се препъваме непохватно и падаме, ние сме
тези, които той винаги ще използва.

Независимо от всичко, ние откриваме онова,   което е най-изумителното в живота     и то е смирението,  
търпението и помощта от нашия Господ  ,   който продължава да ни счита за нужни и почита работата ни така,  
както само той може да го прави. Ние сме хора със слаба вяра, но такива са хората на Исус. Следователно
ние, последователите му, сме тъкмо хората, чиято служба той ще подкрепи по един чуден и непредвидим
начин и аз нямам нужда от никакво доказателство за това.

Аз  съм  толкова  убеден  в  това,  колкото  са  били  е  моите  предци  във  вярата  и  то  поради  същите
причини. Онзи, който е бил възкресен от смъртта много пъти ги е завладявал внезапно. По този начин той е
препотвърждавал, че е жив, че царува и че обича.

Той е постъпвал така и с мен. Уверен съм, че той е постъпвал така и с вас.

Как трябва да вярваме във възкресението?
Чис. 9:15-23; 1Кор. 2:1-5; Йоан 20:24-29

Мислите ли, че тя е трябвало да направи това? Мислите ли, че тя би трябвало да отвори вратата си и
да го покани да влезе? Срамежливо почукване на вратата на къщата й събудило една жена, която беше член
на  предишната  ми църква.  Това  станало късно през  нощта  и  то  посред зима в  северната  част  на  Нов
Брънсуик. Чукащият на вратата бил пиян и едва се държал на краката си. Съседите й също спели. Но и да не
спели, те едва ли щели да й бъдат от полза в случая с този човек и жената е разбирала това, защото самата
тя би могла малко да му помогне. Но въпреки всичко жената разбирала, че ако го отпрати, той може да
падне на земята и да умре от замръзване. Поради това тя му отворила вратата, въвела го вътре, поставила го
да спи на дивана в хола и го изпратила да си върви на следващата сутрин.

Цената, която жената трябвало да плати за своята милост била ужасна. Съпругът й работел далече от
селото им през цялата седмица и се прибирал вкъщи само през почивните дни. След като на другата сутрин
жената изпращала  неканения  си  посетител,  в  селото започнали да се  разпространяват  слухове по неин
адрес. Да, тя би могла да събуди киселите си съседи, които с каменни сърца не искали да бъдат безпокоени
по никакъв повод и имали подчертано презрително отношение към конкретния мъж, който бил прочут с
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пиянството си.  Но тя,  подобно на всички ученици на Господа,  които притежават  почтеността  на Исус,
видяла в него единствено страдащото човешко същество, което би умряло от студ, ако бъде оставено навън
през нощта. Цената, която тя плати за милостта си беше ужасно висока. Наложи й се да научи тежестта на
казаното в Лука 22:37:  “И към беззаконниците беше причислен.”  Тя постъпи така с неканения си гост,
единствено защото я  заболя, когато видяла един нещастен човек, заради който Исус Христос е платил с
живота си.

Християните  от  църквата  в  Коринт  никога  не  биха  помогнали  на  закоравял  пияница,  който  има
опасност да загине от измръзване. Християните от църквата в Коринт никога не биха се сприятелили с този
човек, нито пък с друг пристрастен пияница, който е изпаднал в нужда. В края на краищата, християните от
Коринт са вярвали във възкресението. Поради закоравяването на сърцата им, което се пораждало от вярата
им във възкресението, апостол Павел искал да им каже, че не би трябвало да вярват във възкресението.

Но не само те, никой от нас не би трябвало да вярва във възкресението. Подобно на самият апостол
(но за разлика от коринтяните) ние винаги трябва да вярваме само     във възкресението на разпънатия на  
кръста Исус.  А каква е разликата между тези две неща? Разликата е огромна.  Християните от Коринт
погрешно са вярвали, че кръстът е предшественик на възкресението. Те считали, че в живота и в земното си
служение Исус, макар и тук-там да е имал трудни моменти, на Разпети Петък е имал един особено лош ден.
Всъщност целият му ден е бил ужасно лош. Но въпреки всичко, това бил само един ден и скоро той се
отървал от него. А онова, което последвало след този лош ден е било толкова славно, че във всички случай
надминавало  този  лош ден.  Според  тях  Разпети   Петък  е  бил  едно  нищо  в  сравнение  с  Неделята  на
Възкресението.  Кръстът  не  бил нищо в  сравнение  със  светлината  на  възкресението.  Нали сега  Исус  е
възкресен? И те също са възкресени с него според неговото обещание, нали така? И в новото си възкресено
състояние  те  прославяли  Исус  в  неговите  изгоди  и  благословии:  радост,  мир,  безгрижие,  даже  самото
говорене на езици в екстаз било сравнимо единствено с друг екстаз, за който учтивите проповедници се
въздържали да  споменават.  Възкресението се  е  случило и  сега  коринтяните  считали,    че  се  намират  на  
безкрайна почивка на брега на морето.  Няма работа, няма разочарования, няма болка и страдания, няма
нужда всеки от нас да носи собствения си кръст. И най-вече – няма жертви; никой от тях не е длъжен да
обръща внимание на страданието и мъката на другите хора; те просто са на почивка край морето. И защо
не, след като за разлика от тънещите в невежество неповярвали хора, самите те вярвали във възкресението.

Апостол  Павел  бил  шокиран  от  тяхната  теологична  грешка  и  бил  изумен  от  духовната  им
повърхностност. Той бил смутен от тяхната глупост и сърцето го заболяло от тяхната грубост. Поради това
той  им  написал  това  писмо,  за  да  коригира  разбиранията  им,  защото  те  греш  е  ли  толкова  много  в  
представите си за много неща.

Още в началото Павел им казва, че единствената дума, която ще чуят от него е “  думата за кръста  ”, а  
не думата за възкресението; даже не думата за кръста и възкресението; единствено думата за кръста . Още в
самото начало той им казва, че не знае нищо друго, освен “Христос разпънат”; не “Христос възкресен”, не
даже “Христос разпънат и възкресен”, а единствено “Христос разпънат”.

Но дали това означава, че Павел не е вярвал във възкресението? Разбира се, не. Та нали той е бил
направен апостол по време на срещата му на пътя за Дамаск с възкресения Господ. Павел не се е съмнявал
във възкресението, така както не се е съмнявал в собственото си име. Смисълът е в това, че той не вярвал в
възкресението   обобщено  , а   вярвал само във възкресението на разпънатия на кръста Исус Христос  . На пътя
за Дамаск възкресения Господ го арестувал. Преди да бъде арестуван на пътя за Дамаск, Павел измъчвал
християните навсякъде, където ги намерел. Когато бил арестуван, възкресеният Господ не му казал: “Защо
гониш  хората  ми?”,  а  го  попитал:  “Защо  ме гониш?”  От  тук  става  ясно,  че  възкресеният  Христос  е
продължавал да страда.

Ясно е, че възкресението на Исус Христос не означава, че той повече не страда. Точно обратното е
вярно, че възкресеният Исус Христос продължава да страда. В Новият Завет ясно се казва, че възкресеният
Господ все още страда. Той казал на невярващия Тома: “Виж ръцете ми и ребрата ми. Докосни раните ми.
Аз съм разпънатият Исус и сега съм възкресен и следователно съм победител, но раните ми все още са
отворени.”

Християните в Коринт били объркали всичко. Те считали, че веднъж Исус е страдал, но после всичко
е свършило. Те си представяли, че сега възкресеният Исус живее в някаква сфера, недостъпен за всякакво
страдание  и  че  те  също  живеят  там  с  него.  Според  тях  няма  съмнение,  че  веднъж  Исус  е  издържал
страданията  на  кръста,  но  сега  е  издигнат  над  страданието и  вече  е  недостъпен  за  него.  Коринтяните
считали, че поради това самите те не са длъжни да носят собственият си кръст.

Но Павел им извикал: “Не е така.” Той е знаел, че възкресеният Господ продължава да страда, но
същевременно е знаел, че тъй като разпънатият Исус е бил възкресен,  неговият кръст е бил признат за
ефикасен и ще продължи постоянно да побеждава.  Този кръст е водещото острие на неговия триумф в
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света. (Коментар: Така както Дон Кихот казал: „Свободата, Санчо, е на върха на копието.“ Всеки ден трябва да носим кръста

си. Няма пенсиониран християнин. Д.Пр.)  Раните му остават отворени, но тъй като е бил възкресен, възвисен и
определен  да  бъде  суверенен  Управител,  неговият  кръст  е  доказал  ефективността  си  навсякъде.  Нещо
повече, тъй като Исус продължава да носи кръста си, но е ефикасен и винаги ще побеждава,  носенето на
кръста от страна на всеки коринтянин също не е свършило, но винаги ще бъде ефикасно и винаги ще
побеждава. А коринтяните да си представят, че сега вече не е нужно да нося кръстовете си, тъй като Исус
Христос е бил възкресен? Тази колосална грешка накарала апостола да потръпне от болка.

Християните в Коринт били объркали всичко. Те си мислели, че кръста е само някаква част от тяхното
религиозно учение за възкресението.  А Павел им казал пределно ясно,  че са обърнали всичко наопаки.
Истината е, че   възкресението е част от апостолското учение за кръста  . Поради това той им казал, че вярва в
разпънатия Христос. 

Но някой отново може да попита: “Но Павел не е ли вярвал във  възкресението?” Да, Павел  не е
вярвал във възкресението. Той е вярвал във възкресението на разпънатия на кръста Исус Христос. Павел е
вярвал, че разпънатият на кръста е бил коронован като разпънат   на   кръста,   а не че се е издигнал   над   кръста  .
Павел е знаел, че възкресението на Христос е силата, която подпечатва жертвата на Христос на кръста и е
доказателство пред света за вечната ефикасност на раните на Христос.  Възкресението на Христос е била
силата, която щяла да направи ефективно носенето на собствените кръстове от страна на самите коринтяни
и  да  бъде  доказателство  за  тази  ефективност  пред  света.  Поради  това  коринтяните  трябва  да  отменят
ваканцията си на морския бряг, трябва да нарамят собствените си кръстове и да се върнат към задълженията
си като ученици на разпънатия Исус Христос.

Има  огромна  разлика  между  погрешното  мислене,  че  кръстът  е  само  една  част  от  учението  за
възкресението и познанието, че възкресението на Христос е само един от аспектите от учението за кръста.
Има огромна разлика между погрешното мислене, че “възкресението” означава, че кръста е останал зад нас
и  познанието,  че  възкресението  на  Христос  е  доказало  безграничната  ефикасност  на  продължаващото
страдание на Исус Христос. Различието се вижда най-ясно в двата различни подхода към света и неговите
хора, към неговата мъка и страдание, към неговата скръб и болка и към неговата противоречивост.

Разликата  се  вижда  най-ясно  в  двата  подхода  към  лишената  от  грим  злочестина  на  света.
Коринтяните, които са вярвали, че възкресението ги е издигнало до славата са считали, че самите те са се
издигнали   на  д   света  . Но апостолите са знаели, че възкресеният Господ им е възложил да променят света,
докато остават потопени в него. Нека да не правим грешка. Вярно е, че апостолите са знаели, че Исус
Христос е триумфирал на Великден. Апостолите са знаели, че победата му означава неотменима победа на
неговия кръст. Апостолите са знаели, че възкресението означава триумф на неговото страдание даже сега,
когато Исус е възвисен. А коринтяните не вярвали в тези неща, въпреки че продължавали да настояват, че
вярват във възкресението. Всъщност коринтяните вярвали в своя собствен триумф. Превръщайки себе си в
победители, те вярвали, че всички други хора на света са просто “губещи” и че тези хора си заслужават да
бъдат оставени сами на себе си. Какво от това, че светът страда с неописуеми страдания? Нека си страда!
Самите  те  са  над  тези  страдания.  Коринтяните  вярвали,  че  възкресението  ги  е  издигнало  над  всички
останали и поради това    самите те се намират над греха, мъката, страданието и над всички нещастия на  
света. Тъй  като  коринтяните  не  успели  да  схванат,  че  единствено  разпънатия  на  кръста  Исус  е  бил
възкресен;  че  не  разбрали,  че  даже като  възкресен,  разпънатият  Исус  Христос  все  още продължава  да
страда, тъй като се оприличава със страданието на хората по света; тъй като коринтяните не схванали тези
неща, те бърборели за възкресението, като удобно забравяли за разпънатия на кръста Исус Христос. И със
същата  скорост,  с  която  забравяли  за  него,    със  същата  скорост  започвали  наперено  да  крачат  в  
новооткритото си превъзходство. Само си представете. Те считали, че са издигнати над света и над всички
останали хора. Издигнати над оплакването на съседа си, когото са обидили. Ясно е, че те са били изгубили
от погледа си онова, върху което се крепи апостолската църква. Във Фил.3:10 Павел ни казва, че познава
възкресения Исус Христос. (С други думи, той е имал и продължава да има лично и интимно познанство
със своя Господ.) Павел ни казва (във Фил. 3:10), че познава силата на възкресението на Христос. (Разбира
се, той е бил лично запознат със силата на възкресението на Христос. Как би могъл някога да забрави как
Христос е завладял сърцето му на пътя за Дамаск?) В същия стих Павел ни казва, че Исус го е завладял,   с  
цел  Павел да  взема  участие  и да  продължи да  взема  участие  в  Христовите  страдания  .  Ето  това  не  са  
схващали коринтяните. Тъй като отричали, че възкресеният Христос продължава да страда, те отричали, че
да продължиш да участваш в Христовите страдания от името на света   е важна съставна част от това, да си  
християнин. 

Но апостолите знаели, че християните са направени получатели на Христовото възкресение тъкмо за
да могат да продължат да участват в Христовите страдания. В писмото си до църквата в Колос, Павел, който
вече е бил наясно с погрешното разбиране на коринтяните, пише на колосяните, че християните не просто
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участват в Христовите страдания. Той казал, че християните “допълват това, което липсва в Христовите
страдания.” (Кол.1:24) Дали липсва нещо в Христовите страдания? Дали тези страдания са недостатъчни?
Какво има предвид Павел като казва това? Точно така, както Исус Христос страда веднъж – и то достатъчно
– от името на света с цел да сдобри света с Бога и да даде на света достъп до Бога; точно така както Христос
продължава да страда от името на света с цел света да бъде излекуван, така и самите християни трябва да
продължат да страдат с желание и с радост в Духът на Христос за облекчаване на страданието на другите
страдащи хора,  които  страдат  по  най-различни  причини:  поради  глад,  война,  болести,  умопомрачение,
тежка загуба, природни катаклизми или поради собствения си грях. 

На  страдащите  хора  не  може  да  се  помогне  резултатно  и  те  не  могат  да  опознаят  прошката  и
утешението на Христос,    ако онези, които се грижат за тях, самите те не са страдали     и ако те не страдат  
заедно  със  страдащите  хора,  за  които  се  грижат.  Ето  това  е  имал  предвид  Павел,  когато  казал  на
християните в Колос, че самият той продължава да добавя онова, което липсва на Христовите страдания и в
същото време продължава да се радва с тях. Но коринтяните не са искали да постъпват така. Те искали
единствено да се наслаждават на безкрайната ваканция на брега на морето и да остават егоистично разсеяни
за болката на света. 

Но е имало още нещо в грешката на коринтяните: те били шокиращо безразлични към собствения си
грях. Те считали, че тъй като са издигнати над земята и тъй като сега се намират над всичко земно, те могат
вече да не обръщат внимание на онова, което другите хора считат, че е “грях”, въпреки се самите коринтяни
не  са  го  възприемали като  “грях.”  Та  нали те  вече  са  издигнати над извършването на  грехове?  Тогава
каквото и да изглежда, че е грях и е било считано от другите хора за грях, за тях вече не е грях. Какво от
това, че в църквата в Коринт е имало кръвосмешение? Това всъщност не е бил грях, защото как би могло
това да е грях, след като всички те са били издигнати над греха? В писмото си Павел им казал, че тяхното
поведение е позорно и че се срамува заради тях; казал им, че трябва бързо да направят нещо относно това.
Павел твърдял, че да познаваш Христос и силата на неговото възкресение, това означава да знаеш, че на
кръста Христос е победил греха и поради това християните трябва също да се стремят да победят греха в
себе си. И тъй като понеслият греха на света Христос е бил възкресен победоносно, всяко усилие, което
направят те, докато отхвърлят собствения си грях, ще бъде резултатно. 

Най-лошата черта на възвеличаването на коринтяните     е била самоизмамата им  . Те си мислели, че са
недостижими за греха,  докато всички останали хора са считали, че те са потънали в грехове. Те не биха
изпаднали в такава  самоизмама,  ако  бяха  разбрали,  че  възкресението е  възкресение  на  разпънатият  на
кръста, защото точно възкресението на Исус е подпечатало победата на Христос чрез понасянето на греха
на света. Ако бяха разбрали това, те нямаше да си пестят усилията да се противопоставят на греха, който
все  още  е  в  тях,  защото  щяха  да  са  сигурни,  че  могат  да  го  победят. Нека  да  обобщим  погрешните
разбирания на християните от Коринт:

А) Те изместили Исус Христос от центъра на живота и на мислите си  и поставили себе си в този
център. Вместо Господ да е във фокуса им, а те да служат на неговата кауза, те поставили себе си в центъра
и започнали да гледат на Исус като на техен слуга, който изпълнява желанията им.

Б) Те искали изгодите и благословиите на Христос, но не желаели самия Христос. Те приличали на
човека,  който искал да има умно бебе,  което да прегръща и да му гука,  но не искал мръсните пелени,
безсънните  нощи и  трудните  години на  пубертета.  Те  приличали на  човека,  които желае  удобството и
удоволствията на брака, но не иска да е принуждаван постоянно да живее с друг човек.

В)  Те  ценели високо психо-религиозните  видения,  но  не  желаели  да  се  подчиняват.  Тъй  като  си
мислели,  че  са  издигнати  на  много  високо  ниво,  те  считали,  че  подчинението  на  Бога  е  само  да
долнокачествените християни, които не са от тяхното ниво. Според тях, подчинението е част от миналото, а
апостолите ни учат, че единствено подчинението е гаранция за бъдещето ни.

Г) Те си мислели, че възкресението на Христос означава, че той е оставил кръста зад себе си и поради
това и те могат да оставят собствените си кръстове зад себе си. А те би трябвало да знаят, че възкресението
на Христос означава, че неговият кръст е победител и поради това и техните кръстове ще бъдат победители.
Накратко казано, коринтяните вярвали във възкресението, а не във възкресението на разпънатия на кръста
Христос.

До тук стана ясно, че аз не вярвам във възкресеното, а във възкресението на разпънатия на кръста
Христос. Аз знам, че възкресението на Исус ме привързва към света и към неговите страдания. И тъй като
вярвам във възкресението на разпънатия на кръста, аз съм без извинение, ако не отхвърлям остатъците от
греховете си тогава, когато се срещна с тях. Аз знам, че трябва да ги отхвърлям, защото моят Господ вече ги
е победил.

Нашият Господ ще продължава да страда дотогава, докато на света има даже едно страдащо човешко
същество,  независимо дали  то  страда  поради  собствените  си  грехове  или  по  някакви  други  причини, .
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Поради това ние трябва да се държим здраво за Исус, за да бъдем оприличавани на него, защото тогава ще
бъдем служители на неговата кауза. Веднага щом разберем трагичната грешка на християните от Коринт,
ние трябва да я отхвърлим. Днес трябва да протегнем ръка, за да докоснем разпънатия на кръста Исус
Христос, така както е направил Тома. Чак тогава Тома видял и почувствал раните на възкресеният Спасител
и това го принудило да възкликне: “Господ мой и Бог мой!” (Йоан 20:28)

Какво всъщност е казал Павел за жените?
Еф. 5:21-33; Гал. 3:28

Миналата година (1992) 120 жени в Канада са били убити от техните съпрузи, любовници или от
мъжете, с които са съжителствали. Една трета от тези убити жени са били бити или удушени. Насилието
над жените е ужасно. Жени са принуждавани да напускат домовете си, защото са били бити системно от
съпрузите си. Наскоро ми разказаха историите на жени-християнки, чиито съпрузи са ги измъчвали, а след
това съм им цитирали Еф. 5:22: “Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа.”
Библията  е  била  използвана,  за  да  узакони  най-унизителното  отношение  от  страна  на  мъжа,  който  би
трябвало да обича най-силно жена си. Даже в случаите, където няма насилие е цитиран същият стих от
Ефесяни, за да се легитимира превъзходството на съпруга над съпругата му, а от там и на мъжете изобщо
над жените.  Счита се, че съпругът е началник на съпругата си, че е господар, а тя е негова подчинена,
слугиня и даже робиня. Във всички случаи той е управляващият, а тя е управляваната. Поради това се счита,
че президентите на фирмите трябва да са мъже, а жените да са служителки. Мъжете да са премиери на
правителството,  а  жените  да  са  обслужващ персонал.  Когато  справедливо  се  противопоставят  на  това,
жените много често упрекват и Апостол Павел, защото го мразят. За тях той е отвратителният мъж, който е
отговорен за всички обвинения, че жените са малоценни.

Преди да проучим казаното от Павел, нека накратко да се запознаем с историята на третирането на
жените. Всъщност отношението към жените не винаги е било лошо. Имало е периоди в човешката история,
когато е имало матриархат, т.е. обществото е било управлявано от жените. От друга страна, в арабските
страни жените са шокиращо нископоставени. През “златната епоха” на феодализма (през средновековието)
жените са можели да притежават недвижима собственост и да бъдат феодали на крепостните. През 17 век
положението на жените в обществото се влошило, а през 19 век станало още по-лошо.

В писмото си до църквата в Галатия (наричано “Харта на християнската свобода”), Павел казва, че в
Исус  Христос  няма  нито  мъже,  нито  жени.  Независимо  от  начина,  по  който  са  третирани  жените  в
обществото, в Христос има равенство между мъжете и жените. В Христос нито има господство на мъжете,
нито има подчиненост на жените.  Когато казва: “Няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте
едно в Христос Исус” (Гал.3:28), Павел не иска да каже, че половите различия са изчезнали (мъжете са си
мъже и жените са си жени), а че в Христос всяка представа за превъзходството на единия пол над другия е
безпочвена  и  фалшива.  Истината  е,  че  Павел  е  упрекван  за  социалното  поробване  на  жените,  докато
всъщност малцина са направили толкова много за тяхното освобождаване.

Ако все още се съмнявате в това,  само се замислете за манталитета на древните гърци.  Сократ е
твърдял, че е божествено наказание да бъдеш роден жена, тъй като жената  се намира по средата между
мъжа и животното. Същевременно Сократ казал, че жената може да служи в армията, защото даже женското
куче е полезно толкова на овчаря, колкото и мъжкото куче.

Аристотел е забелязал, че пчелният рояк се управлява от пчела, но тя трябва да е царица, тъй като
мъжете  по  природата  си  са  по-способни  да  командват,  отколкото  жените.  Според  Аристотел  мъжете
демонстрират храбростта си чрез даването на заповеди, а жените – чрез изпълнението на заповедите.  В
древна Атина жените не са участвали в обществените работи, не са участвали в мъжките пиршества, нито
са се появявали публично заедно с мъжете.

Гръцките  философи-стоици,  които  са  живели  след  Сократ  и  Аристотел  са  твърдели,  че  жените
отвличат вниманието на мъжете и ги изкушават. Положението на жените в древна Старта е било по-добро.
Всъщност,  на един етап от историята жените владеели около 70 % от земята в  Старта.  По-добро било
положението и в древен Египет. Но Старта и Египет не са имали това влияние върху древния свят, като
Атина.

През Римската епоха на жената се е позволявало да придружава съпруга си в обществото, но на нея
все още се гледало като на по-нисша от мъжа. В еврейското общество положението било малко по-добро.
Въпреки че в Стария Завет като героини са описани много жени (Дебора, Рут, Рахав), учението на равините,
за  разлика от Библията,  подценявало жените.  Считало се е за  неприлично мъж да разговаря с  жена на
обществено място, даже ако тя е собствената му жена. Според равините, ако омъжена жена заговорела мъж
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на улицата, съпругът й имал правото да се разведе, защото разговорът й е началото на изневяра.
Колко революционен е бил Исус, след като ежедневно е говорил публично с жени и те са говорили с

него. Той е включил жени (както омъжени, така и неомъжени) в групата на своите ученици. Те са се въртели
около него и са го подкрепяли. Колко скандално е било поведението му! Той позволил на  една жена да
изтрие публично краката му с косите си и то при положение, че ако косата на жената не е плътно прибрана
към главата й, тя била считана за прелъстителка. 

Несъмнено Павел е знаел какво пише в евангелията за Исус. Павел е знаел колко революционен е бил
Исус, но въпреки това го е подкрепил. В писмата си Павел е споменавал жените по име, което само по себе
си е част от революцията на Исус. Той говори за Еводия и Синтихия (Фил. 4:2), две жени от църквата във
Филипи, които са работили заедно с него за разпространяване на евангелието.  Той говори за съпрузите
Присцила и Акила (Рим.16:3), които нарича “моите съръботници в Христос Исус.” От тук произлизат две
важни неща за нас. Първо, той поставя името на жената Присцила,  пред името на мъжа й. (Даже в наше
време колко хора постъпват по този начин, когато говорят за едно семейство?) Второ, той нарича жената
Присцила, а не Приска, защото Приска е умалително име и като всяко умалително име придава внушението,
че човекът все още не е пораснал достатъчно. В края на писмото си до Римляните Павел споменава по име
лидерите на няколко църкви, сред които е имало 8 жени.

Както знаете,  едно от изискванията за да бъде човек апостол е било той да е бил пряк свидетел на
възкресението на  Исус.  Жените  са  били първите  свидетели  за  възкресението.  (В  тази  връзка  за  мен е
неразбираемо как е възможно да се пречи на ръкополагането на жени за да проповядват в църквата .) Жените
редовно са проповядвали и са се молили по време на християнските богослужения в древността. Жените
редовно са служили като лидери в ранната църква. Павел не е задушил революцията, започната от Исус.
Павел е практикувал това, за което е проповядвал. В Исус Христос няма нито мъже, нито жени. А сега е
време  за  изследваме този  текст,  който толкова  често  е  прочитан  погрешно и  е  станал повод за  много
страдания. 

(А)  Първото нещо, на което трябва да обърнем внимание е наистина удивително: в Ефесяни стих
5:21 е поставен преди стих 22! Указанията към съпрузите и съпругите са предшествани от указания към
всички:  “Покорявайте  се  един  на  друг  от  уважение  към  Христос”  (мой превод)  ЕТО  ТОВА  Е
ФУНДАМЕНТЪТ. Преди някой разпален съпруг да напомни на съпругата си, че от нея се очаква тя да му
се подчинява, той има нужда да му бъде казано, че и той също трябва да й се подчинява. “Покорявайте се
един  на  друг от  уважение  към  Христос.”  Това  е  фундаменталното  указание,  което  ръководи  всички
следващи указания. Евангелието изисква от всеки християнин взаимно подчинение и взаимно самоотричане
от себе си. Мъжете, които си мислят, че могат да използват този текст като основание, за да упражняват
насилие над съпругите си, трябва да разберат едно нещо: “да си подчинен на” не означава “да се покоряваш
на” (виж по-долу). Павел никога не е казвал, че съпругата трябва да се покорява на съпруга си. 

(Б) Второ. Когато Павел казва, съпругът е глава на жена си така, както Христос е глава на църквата,
доминиращите мъже стигат до извода, че така както Христос е единствен господар на църквата,  така и
съпругът  е  глава на  собствената  си жена.  Има една черта  на християнското лидерско поведение,  която
трябва да е модел за лидерското поведение на съпруга в семейството. Надявам се, че е ясно, че нашето
разбиране  на  този  текст  се  намира  в  пряка  зависимост  от  разбирането,  което  имаме  за  “глава”  и  за
“подчинявам се.”

В ежедневната употреба “глава” означава буквално тази част от тялото ни, която е прикрепена към
врата, а образно казано “глава” означава началник, директор, командир, контрольор, управител. Главният
келнер е началникът на останалите келнери. Главата на Кралската банка е директора на банката, на чиито
указания  трябва  да  бъдат  изпълнявани.  За  глава  Павел  използва  гръцката  дума  kephaile.  Тя  буквално
означава тази част от тялото, която е прикрепена към врата. Но kephaile не означава и не е равнозначна на
шеф, управител или началник. За шеф, управител или началник се използва гръцката дума archon – а Павел
никога не е казвал, че съпругът е   archon   на жена си. Никога  !   

Образно казано той казва, че съпругът е   kephaile   на жена си  . Но какво е образното значение на думата
kephaile? Образното значение на тази дума е “източник на съществуване, произход”; тази дума не означава,
че  някои  човек  има  превъзходство  пред  друг  човек.  Исус  Христос  е  глава  на  църквата,  защото  той  е
източникът на съществуване на църквата; от него е произлязла църквата. Когато казва, че съпругът е главата
на жена си, Павел има предвид описанието на създаването на жената от Бит. 2. Там се разказва, че Бог е взел
едно ребро от Адам и от него е  създал Ева.  Мъжът е  източникът на живота на жената.  Следователно,
смисълът е, че тя е ПРОИЗЛЯЗЛА от мъжа, а не че мъжът е неин началник, командир или управител.

Стария Завет първо е бил написан на иврит, а после е бил преведен на гръцки, за да може да бъде
четен от тези евреи, които не са знаели иврит (а те са били болшинството от евреите). Павел е знаел иврит
(той е бил обучаван от рави Гамалаил); но въпреки това Павел винаги е ползвал цитати от гръцкия превод
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на  Стария  Завет,  защото  не  би  имало  смисъл  да  дава  цитати  на  език  (иврит),  който  болшинството  от
читателите не знаят. На иврит за глава се използва думата rosh. Там където глава (rosh) има смисъла на шеф,
началник и т.н., в гръцкия превод на Стария завет е използвана думата  archon.  А там, където глава има
смисъла на “източник на живота или даже на “пример”, обикновено се използва думата  kephaile.  Павел
казва, че мъжът е kephaile на жена си, но никога не е казвал, че мъжът е archon на жена си. 

Основната тема в Ефесяни е единството и общността на Христос с хората му. (Не трябва да се отрича,
че Христос е управителят или суверенът над църквата, но не това е темата на Ефесяни.) Тази основна тема –
единството – е в основата на контекста на откъса от текста, който разглеждаме сега. Павел подчертава това
единство между съпругът и жена му и между Христос и църквата,  като в Еф.5:31-32 цитира Бит.  2:24:
“Затова мъжът ще изостави баща си и майка си и ще се прилепи към съпругата си и двамата ще станат
една плът. Това е голяма тайна, но аз говоря това за Христос и за църквата.” Думата “kephpale” – глава,
се използва образно и в армията, когато се говори за този войник от фронтовата линия, който пръв се вдига
в атака и поема върху себе си неприятелския огън. По време на размириците в Ока преди 2 години, един
канадски  офицер  тръгнал  преднамерено,  целенасочено  и  решително  към  барикадите  на  размирниците,
казвайки  на  въоръжените  си  противници,  че  той  и  хората  му  ще  продължат  движението  си  по  пътя,
независимо от това, дали ще има барикади или не. Офицерът стаял прав пред размирниците, излагайки се
на  огромен риск,  защото всъщност той бил беззащитен.  Той е  бил глава  на  войниците.  Точно такъв е
смисълът, с който Павел използва военната аналогия за глава -   kephaile  . Всички ние знаем, че Павел често е
използвал военни метафори. Той е обичал да сравнява християнския живот с живота на войника.

Съпругът е глава на жена си в смисъла, че той, подобно на войника се излага на най-голяма опасност,
без  да  мисли за  себе си,  мислейки единствено за  изгодата  на другите.  Съпругът  е  глава  на  жена  си в
смисъла, че в защита на жена си той отхвърля всички съображения за собствената си безопасност и защита.
Забележете какво казва Павел в Еф.5:23: “защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на
църквата, неговото тяло и е нейният спасител” (мой превод).  Исус Христос е както Спасител,  така и
Господ. Но в случая Павел говори за Христос като Спасител. Като Спасител, Христос се е отказал от цялата
сигурност,  безопасност и собствена защита.  Заради хората си,  заради църквата той се изложил на най-
голяма опасност. Ето това трябва да прави съпругът за жена си. Помнете, че съпругът е глава на жена си не
като archon, т.е. като началник, а като войник, който се излага на най-голям риск заради жената, с която е
сключил брак и на която се е заклел.

(В)  А какъв е смисълът на думата “подчинен”? Той не означава “да се покоряваш”. За “покорство”
гърците използват думата “hupakouo” и Павел често употребява тази дума. Например, той казва, че децата
трябва да се покоряват на родителите си. Но той никъде не казвал, че жената трябва да се подчинява на
мъжа си. Гръцкият глагол “hupotasso” означава “да се покоря на”. Това означава да предоставиш себе си,
даже до смисъла на саможертва, да се откажеш от правата си и да се пожертваш в полза на някой друг. Но
това не означава да легнеш безропотно пред насилника и да му кажеш: “Стъпчи ме.” Християните разбират,
че другите хора имат изисквания към нас.  Съпрузите и съпругите имат изисквания един към друг. Да се
покорим на някой човек, това означава да осъзнаем, че той има законно изискване към нас. Съпругата-
християнка знае, че съпругът й има изисквания към нея. Той е нуждаещ се човек, а тя има възможности да
му помогне. Той трябва да е в състояние да разчита на нейната помощ. Тя трябва да е готова да се откаже от
себе си заради съпруга си, който е в нужда  .   Но това въобще не означава “Ти имаш право да ме обиждаш и
нараняваш.”

Глаголът “hupotasso”, означаващ “да се покоря на” също се употребява в армията. Представете си
един взвод войници, който се движи през вражеска територия. Всеки от тези войници е бил обучаван за
изпълнението на някаква конкретна задача, която е от решаващо значение за съдбата на целия взвод. Ако
един от войниците се върне назад, тогава животът на целия взвод ще бъде поставен в опасност. Ако след
това отстъпилият назад войник се опита да се оправдае с мотива, че се е опитвал да запази себе си, че не е
било в негов интерес да изложи себе си на риск и че първата му грижа е била да гарантира собственото си
оцеляване – на такъв войник веднага ще му напомнят, че е бил длъжен да подчини себе си на останалите
войници от взвода. Той трябва да се откаже от собствения си интерес заради интереса на другите войници
от взвода, които имат нужда от него и той трябва да направи всичко, на което е способен, за да им помогне и
така да демонстрира предаността си към тях.

Съпругата трябва да покори себе си на своя съпруг не защото е хрисима или мекушава, или защото се
самоподценява, а защото разбира неговото изискване на нея – точно така, както църквата покорява себе си
на Христос и демонстрира предаността си към него.  Съпругата трябва да подкрепя съпруга си и да прави
всичко което може за да му помага,   а не да го предава  . И тя трябва да прави това с желание  и с радост. Но
това не означава тя да стисне зъби и да се покори на жестокия си съпруг. Нито една жена не е призовавана
да направи това. 
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Сигурно сте забелязали, че Павел призовава не само съпругите да се покоряват на съпрузите си, но
призовава и съпрузите да се покоряват на съпругите си.  “Съпруги,  обичайте съпругите си така, както
Христос обичаше църквата и пожертва себе си заради нея.” (Еф.5:25 – мой превод) Тук Павел за любов
използва думата “agapo”, която означава самопожертвователност, на каквато и да е цена. Същата дума е
използвана и в Йоан 3:16: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде (пожертва) ...” Съпругът, който
обича жена си до такава степен,  че жертва себе си заради нея е точно съпругът,  който никога няма да
упражни насилие срещу жена си или ще твърди, че мястото й е да му ближе подметката.

Искам да ви напомня отново, че не трябва да отричаме, че Исус Христос е суверен над църквата и че
той е единственият й управник и господар. Но не това е темата на посланието до Ефесяните. Темата тук е
общността между Христос и хората му. А темата, която обсъждаме днес е общността между съпругът и
съпругата. Павел подчертава темата за единството чрез цитирането на Бит.2:24: “мъжът ще изостави баща
си и майка си и ще се прилепи към съпругата си и двамата ще станат една плът.” Двамата трябва да
станат едно. В Бит.2:24 не се говори за йерархия, не се говори за йерархия и в посланието до Ефесяните,
написано от Павел.

Последната  дума  на  Павел  към  нас  за  днес  е  първият  стих  от  откъсът,  който  разгледахме  днес:
“Покорявайте се един на друг от уважение към Христос.” Както съпругът, така и съпругата осъзнават
изискванията на своя брачен партньор, който е в нужда и искат единствено да му помогнат, независимо от
цената, която ще платят за това.

Какво да помним и какво да забравяме?
 1Лет. 16:8-13; Гал. 2:1-10; Лука 22:14-23

Поне един път през седмицата  казвам на студентите си в семинарията, че най-важният предмет в
програмата  им  за  обучение  е  Стария  Завет.  Точно  чрез  изучаването  на  Стария  Завет  ние  научаваме
специалния смисъл,  с който в него са използвани обикновените думи. Днес ще разгледаме значението,
влагано в Стария Завет на думата “помня.” За да разберем по-лесно значението на тази дума, преди това ще
научим значението на думата “забравям” В днешно време “да забравя“ означава просто да нямам представа,
да не се сещам. Да забравя даден човек означава вече да нямам спомен за него в паметта си. 

Но според Стария Завет да забравя даден човек е нещо много по-сериозно – означава да го унищожа,
да  го  залича.  Когато израилтяните  молели Бога  да не ги  забрави,  те  не са  искали да му кажат:  “Поне
понякога си спомняй за нас”, а “Не ни унищожавай!” Ясно е, че в Стария Завет смисълът на “забравя” е
свързан не с представите, а с живата реалност. Това означава да се вземе едно минало събитие и да се
пренесе в настоящето, с цел то отново да се случи сега и да се превърне в действена реалност на нашия
живот. Онова, което се е случило в миналото и е променило завинаги живота на хората, които е докоснало
тогава,  ще  продължи  да  действа  и  сега  и  ще  променя  живота  на  хората,  които  “помнят.”  Когато
израелтяните са призовавани да помнят освобождението от робството на предците си, случило се векове по-
рано, те не просто са били призовавани да си припомнят историческия факт, а са били призовавани самите
те  да изживеят сега същата  реалност на освобождението,  което се  е  случило преди 7 века.  Така както
предците  им лично  преживели  освобождението,  което  Бог  им е  дал  тогава,  заедно  с  благодарността  и
подчинението, които породило освобождението, така сега те трябвало да преживеят лично освобождението,
което Бог им дава, заедно със същата благодарност и същото подчинение. Този смисъл на думата “помня” е
много различен от днешният й смисъл. 

В Стария Завет на много места се казва,  че Бог помни. Той помни своя завет (договор) с хората,
своето обещание, своята непоклатима любов и своята милост. Всички тези неща означават едно и също
нещо. Божият завет е неговото обвързване с нас. Поради своята милост и истина, Бог е обвързал себе си с
хората си. Той никога няма да ни изостави, защото се е уморил да с бори с нас, или защото е безсилен да се
справи с нас или защото ни презира. Той се е заклел да бъде с нас и неговата милостива клетва пред нас има
за цел да ни мотивира и ние да се закълнем в него и така както той се е привързал към нас и ние от своя
страна да се привържем към него. Даже когато ние нарушаваме своят договор с него, той не нарушава своя
договор с нас. Псалмистът ни казва, че Бог помни святото си обещание. Неговият завет е неговото обещание
и тъй като той го “помни”, обещанието остава действено независимо от всичко.

И тъй като Богът,  чието обещание винаги е действено,  е Бог,  чиято природа е фонтан от кипяща
любов, псалмистът казва, че  Бог помни непоклатимата си любов. Когато любовта му се срещне с нашия
грях,  тя приема формата на милост.  Бог помни своята милост.  Накратко казано,  оперативната реалност,
която поддържа цялата вселена в този момент е истината, че Бог помни своя завет, своето обещание, своята
непоклатима любов към хората и своята милост.

29



30

И тъй като Бог е Бог, неговата памет е изключително добра; всъщност има ли нищо, което Бог да не
помни?  Дали  паметта  на  Бога  е  фотографска,  която  запомня  завинаги  всичко?  Истината  е,  че  Бог  е
извънредно добър в забравянето; той обича да забравя и буквално “  обича  ” да забравя  . Преди малко казах, че
според разбирането на Стария Завет “да забравя” означава да унищожа преднамерено. Според Исая, Бог
казва  на  хората,  които са  се  разкаяли  и  са  смирили  себе  си  пред  него:  “Аз  съм  този,  който премахва
греховете ви и вече няма да си спомням за тях.” Това не означава, че поради разсеяността си Бог забравя за
греха на човека, а че Бог заличава и унищожава греховете на разкаялите се хора  .   (Коментар: Но не и на хората,

които не са се разкаяли. Д.Пр.) Техните грехове вече не действат и не определят статута им в очите на Бога, нито
интимните им отношения с Бога. Когато види разкаяли се хора, Бог е готов да забрави греховете им.

Но винаги съществува пулсираща Божия милост, която ние искаме Бог да помни, защото искаме тази
милост да остане действената истина и вечната реалност в живота ни. Поради тази причина умиращият
престъпник, който бил разпънат на кръста редом с Исус, му казал с последните си сили: “ Господи,  спомни
си за мен, когато влезеш в своето царство.” Умиращият престъпник, който се разкаял до дъното на душата
си,  упрекнал другия  престъпник,  който  бил  разпънат  на  кръста  от  другата  страна  на  Исус:  “Не  се  ли
страхуваш от Бога? Аз и ти сме осъдени със същата присъда, но ние я заслужаваме!”  Мъдър е човекът,
който знае, че наказанието, което му е присъдено е заслужено  ,    но още по-мъдър е той, когато се моли на  
Исус с думите: “Исусе, спомни си за мен.” Това е молба милостта, която е демонстрирана на кръста, да
остане вечна и действена истина в живота ни от зачеването ни до гроба. 

От мъжете и жените, които нашия Господ запомня по този начин, се изисква и те да го помнят по
същия начин. В Проповедта си на планината Исус казва на учениците си: “Ако правиш жертвоприношение
на олтара и там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави приноса си на олтара и първо иди
да се примириш с брат си, а след това се върни и принеси дара си.” Исус казва, че когато се съберем с
другите за богослужение, ние трябва да сме привели в ред духовните си взаимоотношения. Да си мислим,
че  можем да  се  покланяме пред  светия  Бог  и  пренебрежително да  пропускаме  да  видим лишеното от
святост състояние на сърцето си и духовният безпорядък в живота си, означава да позорим Бога. В същата
проповед  Исус  говори  за  безплодните  ни  опити  да  се  покланяме  на  Бога,  когато  в  сърцето  ни  има
недоволство срещу брат ни. Исус говори и за безплодните ни опити да се покланяме на Бога, когато има
духовно  безредие  в  сърцето  ни.  Той  казва  това  не  с  цел да  защитава  прекалената  педантичност  и
перфекционизма, който е причина хората да са нервни, да се самоосъждаме и да са отчаяни. Исус казва това
с цел да се отнасяме сериозно към оправянето на онова, което ние знаем, че не е в ред в живота ни.

Разберете, че когато подценяваме или да считаме,  че е маловажно това,  което знаем, че е лошо в
живота ни, ние просто му позволяваме то още повече да се влоши. Това, което е духовно покварено, никога
няма само да се подобри. Омразата никога няма по естествен начин да се превърне в любов, а ще става все
по-силна омраза, докато ни завладее напълно и започне да контролира живота ни. Похотта никога няма да се
превърне в искрена любов; похотта само прикрива себе си като любов, докато същевременно се засилва,
докато заеме целия ни хоризонт. 

Кога ще се научим,    че можем да простим на човека, който лъже  ,    но повече не можем да му имаме  
доверие? Смайвам се когато срещна хора, които се отнасят с безразличие към казването на истината и към
откритостта. Тези хора не разбират ли, че на тях няма да им вярват? Те рекламират себе си като нечестни и
склонни да измамват другите, поради което е по-добре да остават сами. Исус казва, че какъвто и да е видът
на духовният ни безпорядък, на първо място ние трябва да го “помним”, а след това да го “”забравим.” Исус
казва,  че  трябва да признаем пред Бога духовния безпорядък,  в  чийто плен сме в момента,  с цел този
безпорядък да бъде унищожен от Бога и ние да бъдем излекувани.

Сред  всички  християни,  Пуританите  от  17  век  са  имали  най-доброто  разбиране  по  този  въпрос.
Пуританите, които незаслужено се славят с лоша репутация,  са майстори в поставянето на диагноза на
човешкото сърце. От една страна Пуританите знаят, че човек, който постоянно си мери температурата е
човек, който за всичко се тревожи. От друга страна Пуританите знаят, че човек, който никога не посещава
лекаря, даже когато има очевидни признаци, че е болен, е просто глупав. 

Пуританите са чели думите на нашия Господ: “Ако отнасяш дар на олтара и си спомниш, че някаква
духовна поквара се крие в теб, веднага се справи с нея, иначе поклонението ти пред Бога ще е фалшиво и
декларираната ти любов към Бога е измама.” Любимият ми пуритански мислител Томас Уотсън мъдро
казва:  “Не  можем  да  обичаме  Христос  ,    ако  не  мразим  греха  .”  Уотсън  казва,  че  ако  плачем  заради
порочността на сърцето и разума си, толкова по-добре, защото тези, които не плачат като Петър, ще плачат
като Юда. В същото време Уотсън грижовно ни казва нещо, което ще ни предпази да не се самоотхвърляме
и ни успокоява и насочва към Господа: “Не се фокусирайте в това, че сърцето ви е ранено от греха,  а се
фокусирайте в това, че вашият Спасител беше ранен заради греха.” А последното твърдение на Уотсън ни
връща обратно при Бога, който помни непоклатимата си любов и обещаната си милост: “Не са ли глупаци
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хората,  които  вярват  в  някакво  изкушение,  преди  да  са  повярвали  в  някакво  обещание?”  Бог  помни
обещанието си да е милостив и ние трябва да помним същото обещание, когато съзрем някакъв порок в себе
си.

Павел  казва  на  християните  в  Галатия,  че  “трябва  да  помним  бедните.”  Да  помним  бедните  не
означава да си спомняме имената им, нито даже да мислим какво можем да им подарим,  а да превърнем
реалността на тяхната бедност в действаща съставна част от ученичеството си.

Следващият въпрос е: кои са бедните? Въобще не споря, че сред нас има хора, които в икономическо
отношение са по-бедни от останалите. Същевременно трябва да признаем, че в Канада никой не умира от
глад и бедност. Системата за социално осигуряване в Канада най-общо гарантира, че никой няма да загине и
никой  няма  да  остане  без  средства  за  съществуване.  В  Канада  има  два  начина  за  подпомагане  на
финансовите нужди на нуждаещите се:  доброволен и задължителен.   Доброволният начин е  да правим
дарение,  когато  някой почука  на  вратата  ни с  молба  за  помощ.  Задължителният начин е  данъка  върху
дохода. Данъкът върху дохода, който плащаме поддържа финансово онези хора, които сами не могат да се
поддържат. Когато моят тъст беше настанен в старчески дом, жена ми научи колко много са парите, които
правителството изразходва престоя на баща й там. Жена ми изчисли, че тази сума съответства точно на
сумата, която самата тя беше плащала като данък върху дохода си. Когато в учителската стая други учители
се оплакали от високите данъци, които са принудени да плащат, Морийн им казала, че е щастлива “да си
спомни” за баща си.

В древен Израел обикновено представата за всички бедни хора се обобщавала в израза: “вдовици,
сираци и чужденци.” Чужденецът  е неизраилтянин, който е живеел в Израел. Като чужденец той не бил
защитен, както са били защитени гражданите на Израел. Той е бил нараним. Вдовиците са били лишени от
доход, тъй като по онова време само мъжете получавали заплата. А сираците са били лишени от всичко. С
други думи,  смисълът на  “бедните” в  Израел  е   хора,  които са  “необичайно нараними”,  хора  които са
подчертано беззащитни.

Когато  ни  призовава  да  “помним  бедните,”  Павел  ни  казва,  че  трябва  да  сме  привързани  към
подчертано  беззащитните  хора.  Те  може  въобще  да  не  са  материално  бедни.  Истината  е,  че  ние  сме
заобиколени от хора, които са  необикновено нараними, беззащитни, независимо, че може да са по-здрави
от нас.  Не  е  трудно да намерим хора,  които са  материално обезпечени,  но  са  нараними в областта  на
чувствата, психиката, расата си, народността си, физически или интелектуално. А хората, които са духовно
нараними са легион – всъщност всеки човек. Тогава какво точно трябва да направим, за да “помним” такива
хора? Няма предварително подготвена формула, няма поетапна програма за помненето на бедните хора.
Несъмнено, едно от нещата, които трябва да правим е се разпръсваме между тях.

Поради задълженията ми в църквата в неделя сутринта, аз много рядко се срещам с хора в събота
вечер (не повече от 1-2 пъти в годината). При един от тези случаи трябваше да отида на концерт на духов
оркестър, в който свиреше един от приятелите ми. Бях принуден почти да върна колата си в нашия път към
гаража ни, защото една кола с бясна скорост отби от пътя и влетя в отбивката към съседната къща. От нея
излезе една жена,  изтича до входната врата и започна да удря с юмруци по нея, да я рита,  а след това
започна да удря по прозореца на кухнята, като в същото време викаше на живеещите вътре да излязат навън.
(Очевидно жената имаше намерение да ги нарани.)  

Оказа  се,  че  в  къщата  живееха  семейство много  възрастни хора,  поляци,  които лошо говореха  и
разбираха английски. Те отказаха да отворят вратата и бяха прокълнати от жената още по-шумно, която
продължаваше да удря по стъклото на кухнята, докато накрая то се счупи. (После се оказа, че побеснялата
жена търсеше друга жена, която е наемателка в мазето на същата сграда.) Не мога да ви опиша ужасът на
възрастните хора, които живееха над апартамента на тази наемателка. Те бяха ужасно изплашени. Обадих се
на полицията по телефона,  след това седях с ужасените стари хора,  докато полицията дойде.  Дадох на
полицая регистрационният номер на нападателката, описах им външния й вид и направих всичко, което
можах за да успокоя възрастното семейство, преди да отида на концерта. Това което искам да ви кажа с тази
случка е следното:  в момента на нападението тези възрастни хора бяха много “бедни” в библейския смисъл
на тази дума. Те бяха извънредно нараними и беззащитни. Това не бяха бедни хора, след като можеха да си
позволят да живеят на моята улица. Но въпреки това, в този момент те бяха “бедни.” Да помним бедните в
този смисъл означава да правим това, което се изисква в момента.

Кои са за нас бедните хора” Дали това е самотна майка, чийто съпруг е в затвора? Или дете, което е
умствено недоразвито и е тормозено от другите деца? Или е старец, който се ядосва и обърква всеки път,
когато отива до банката и не може да си плати сметката, без да обърка нещо? Или е неженен мъж, който се
оказва, че живее в среда изключително на семейни хора и се чувства изключително самотен? Това ли са
хората, които считаме, че са особено беззащитни? Това са хората, в чиито живот трябва да се намесим,
защото  единствено  когато  тяхната  наранимост  стане  част  от  нашия  живот,  ние  наистина  ще  помним
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бедните.
А сега да си припомним за Денят на възпоминанието. Много от хората, които споменаваме на този

ден, ние помним в популярният смисъл на тази дума, защото си припомняме картини от война и образите на
малцина хора, които са се жертвали в полза на мнозина. Но даже такова помнене е по-добро от липсата на
памет. Но тъй като ние с вас сме се обучавали в училището на Израел, ние трябва да помним в много по-
дълбок смисъл на тази дума. Ние знаем, че да помним, означава да направим едно събитие в миналото да се
превърне сега в действена реалност, в определяща истина сега, в нашия живот.

Какво е това минало събитие? Това е  била жертва,  огромна жертва,  най-скъпоструващата жертва,
която можем да си представим, в името на справедливостта и на мира. Обстоятелствата в света, когато това
се е случило по времето на нашите предци са изисквали те да носят оръжие, за да осигурят справедливостта
и мира. Тогавашните обстоятелства не са налагали в онзи момент всички канадци да носят оръжие. Но това
не означава, че жертвата, изисквана от нас е била по-малка. 

Справедливостта и мира никога не са се придобивали и никога няма да се придобия  т   без жертви     . В
края на краищата, тази справедливост, която е нашето оправдание пред Бога, и този мир (shalom), който е
нашето  спасение  пред  Бога,  те  са  придобити  единствено  чрез  жертвата  на  кръста.  Тогава  трябва  да
разбираме, че да възстановим даже и най-малката несправедливост в живота; да заменим враждебността с
мир някъде  в  живота  –    тези  неща изискват  някаква  жертва,  колкото и  недраматична  да  е  тя   –    и  това  
изискване е вечно. (Коментар: Следователно, справедливостта и мирът са скъпо нещо, за което някой е платил с някаква
жертва. Д.Пр.)

Днес е Неделята на възпоменанието. Ние си спомняме жертвата на предците си, която е направена
преди много години. Да си спомним тази жертва означава да направим всичко, което те са дали или от което
са е отказали да се превърне в действаща реалност днес в живота ни. Тогава зависи единствено от нас да
вземем решение какво ще изисква от всеки от нас този призив на евангелието за справедливост и мир.
Помнейки  в  смисълът,  в  който  трябва  да  помним,  ние  трябва  да  помним  и  призива  на  Денят  на
възпоменанието: “Да не забравяме.” 

“Да не забравяме” не означава “Да не позволяваме на нещо, което се е случило преди десетилетия да
избледнее от паметта ни.” “Да не забравяме” означава “Да не позволяваме жертвата, направена от нашите
предци  да  се  заличи  от  паметта  ни  и  да  загуби  смисъла  си.”  В  нашия  пропаднал  свят,  в  който
несправедливостта  и  варварството  са  нещо обичайно,  справедливостта  и  мира  се  появяват  единствено,
когато е направена жертва. Което означава, че единствено докато помним жертвата, която е направена в
наша полза, тази жертва се превръща в действаща реалност в живота ни сега.  Да помним жертва, която е
направена заради нас означава просто да направим своята жертва в полза на другите.

Когато помним Денят на възпоменанието, ние в библейския смисъл си спомняме онези хора, които са
били бедни в някакъв смисъл. Ние помним тези хора  ,   просто защото първо Бог помни нас  . Той помни своя
завет с нас, обещанието си към нас, своята непоклатима любов и милостта си към нас. Той не забравя. Което
означава, че вместо да бъдат унищожавани и заличавани, хората, които вярват и се разкайват, са направени
скъпи на Божието сърце и това завинаги ще е така.

Какво е вяра? Чуйте свидетелството на четирима очевидци
Бит. 17:1-8; Марк 1: 14-15; Йоан 14:1-9; Евр.11:1-3; 8-12

На пресечката на магистрала № 9 с път № 27 се случи автомобилна катастрофа. Както винаги, много
бързо  на  мястото  се  събра  тълпа.  Но  тълпата  не  можеше  да  помогне  на  пътните  полицаи,  на
представителите на застрахователите и на адвокатите, които искаха да разберат как се е случил инцидента.
Тези  хора  искаха  да  чуят  свидетелите  и  очевидците,  а  не  хората  от  тълпата.  Когато шепата  свидетели
(свидетел  ите винаги са много по-малко от тълпата  ) започна да разказва, повечето от мненията им съвпадаха.
Същевременно, нямаше двама свидетели, чиито свидетелства напълно да съвпадат. Всяко свидетелство се
различаваше малко в зависимост от гледната точка на зрителя. Никой не се осмели да каже, че само едно от
свидетелските  показания  е  вярно,  а  останалите  са  грешни.  Тъй  като  различните  свидетели  дават  леко
различаващи се описания на случилото се, ние разбираме, че казаното от тях е вярно. Ние знаем, че те не са
се наговорили тайно да ни “сервират” нещо подправено.

В дните на земното си служение Исус Христос е влизал в конфликт с много хора и институции, а това
неизменно е събирало тълпа около него.  Но тази тълпа не може да ни помогне да разберем какво се е
случило, когато нашият Господ е действал и какво продължава да се случва, когато той действа сега. Заради
това ние имаме нужда от показанията на очевидци. Тяхното свидетелство ни е нужно, за да разберем кой е
Исус Христос и какво представлява вярата в него. Когато получим техните показания, ние ще установим, че
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в същността си те съвпадат относно Исус Христос. Независимо от това съвпадение ние ще установим, че
всеки от очевидците осветлява различни неща. Този факт само препотвърждава, че свидетелството им е
истина  и  поради  това  можем да  му  вярваме.  В  много  от  конфликтите,  в  които  се  е  озовавал,  Исус  е
приканвал хората да се дойдат при него и да вярват в него. Той е обещавал да поддържа и да заздравява
вярата им. И днес той призовава, поддържа и заздравява. Но трябва да разберем отговора на един важен
въпрос: “Какво означава вярата в Исус Христос? Какво произтича от нея?” За да отговорим на този въпрос,
ние трябва да изслушаме свидетелствата на четирима свидетели: Матей, Марк, Лука и Йоан. Днес ще ги
чуем в обратен ред: Йоан, Лука, Марк и Матей.

А) Първо Йоан. Той казва, че вярата е убедеността, че Исус Христос е огледален образ на Бога Отец,
убедеността, че Исус Христос е живото присъствие на Бога, превъплътен в нашето тяло и кръв. Вярата е и
увереност в мисията и съобщението на този Емануил, “Бог с нас.” Вярата е и изповядване на лоялност към
Христос. Според Йоан, вярата винаги води до убеденост, доверие и изповядване. Филип е бил ученик и
последовател, който е свидетел на вълненията, които са обкръжавали Исус. След дълги месеци, през които е
бил блъскан, раздрусван и е бил изкарван от равновесие точно когато е считал, че всичко е разбрал, Филип
жадувал за едно ясно откровение от Бога. Поради което казал на Исус: “Само ни покажи Отца и това ще е
достатъчно.” А Исус му отговорил: “Филипе, да ме виждаш, това означава да виждаш това, за което ме
молиш. Аз съм откровението, за което копнееш.” Наистина е странно: отговорът, който е задоволил Филип и
днес смущава хората: “Да ме виждате, това означава да виждате Отца” – казва Исус. И тогава и сега хората
се смущават и се оплакват: “Колко тясно, колко непоносимо ограничено е това.” Съгласен съм, че е тясно.
Ако Йоан беше казал, че Божието Слово е станало думи, човешки думи, тогава никой не би се оплаквал. Но
Йоан никога не е казвал, че  Божието Слово се е превърнало в човешки думи и в бъбрене. Йоан казва, че
Словото е станало плът. Само човекът от Назарет, един малък градец, напълно незабележим в сравнение с
град Ерусалим. Нещо повече, в думата “плът” Йоан влага не само смисъла на съществуване на Исус като
човек, но и съществуването му в обкръжаващата среда на грях. Дали по този начин Йоан ни казва, че Бог е
оприличил себе си изцяло със селянина от Назарет, който на свой ред се оприличил с грешниците? Да, Йоан
казва точно това. Бог е излял себе си в личността на един обикновен евреин. Бог поставил този евреин
толкова близо до нас, че по-близо не можел да бъде поставен. Ако и вие се тревожите от предполагаемата
ограниченост на убедеността и свидетелството на Йоан и започвате да нервничите, моля ви да обърнете
внимание на това, което не е казано.

а) Не е казано, че Бог е пренебрегнал или е изоставил хората, които не са християни. Но въпреки това,
единствено ако сме в Исус Христос, ние научаваме, че Бог не пренебрегва и не изоставя нито един човек.

б) Не е казано, че Бог не е свободен да ни се открие така, както пожелае. Въпреки това свидетелите,
които слушаме и следваме днес ни казват, че Бог сигурно може да бъде намерен в Исус Христос.

в) Не е казано, че въпреки, че може да присъства във всички хора, Бог е действал активно единствено
в историята на Израел, сред народа, в който се роди Исус. Всъщност Амос ни казва, че така както Бог е бил
активен в историята на Израел, извеждайки израелтяните от Египет, така Бог е бил активен и в историята на
филистимците и на сирийците. Но въпреки това, в Исус Христос ние можем да видим какво е направил Бог
в човешката история сред различните народи.

г) Не е казано, че Бог е бил усетен единствено в Исус от Назарет. Но въпреки това, Бог се изявява в
Назарянинът с такава яснота и убедителност, които ни принуждават да говорим за Исус и ни забранява да
мълчим.

Йоан казва, че вярата е убеденост, че Исус Христос е живият адрес на Бога, който е дошъл сред нас в
нашия човешки образ и се е оприличил с нас даже в нашата греховност. Вярата е и убеденост в мисията и
посланието на Христос. Вярата е и публичното ни признание на верността ни към него.

Б) Лука. За Лука Исус е всичко това, което е и за Йоан, но е добавена и конкретната гледна точка на
Лука, че Исус е приятелят на хората, на които светът се присмива, които светът пренебрегва и които удобно
предпочита да забравя. За Лука, Исус е приятел на най-маловажните, на самотните, на последните и на
изгубените. Като очевидец Лука е забелязал, че Исус специално защитава хората, които са попаднали в
капан, които са отхвърлени или които са беззащитни. Например жените. По времето на Лука жените често
пъти  са  били  считани  като  нещо,  което  само  малко  повече  от  вещ,  която  принадлежи на  съпруга  им.
Разведената  жена  или  вдовицата  е  била  извънредно  беззащитна.  Тя  не  само  е  била  отхвърляна  от
обществото като неносеща никаква отговорност, но и като беднячка.  В свидетелството си за Исус  Лука
споменава 13 жени, за които не се разказва в другите евангелия. Лука пише, че Исус е уважавал жените и ги
е въздигал.

Сърцето на Лука е голямо като къща, когато разсъждава за хората,  чиито живот е тежък и когато
говори за непрестанната борба, която изтощава живота на някои хора. Но сърцето на Лука е голямо колкото
къща,,  единствено  защото  преди  това  е  установил,  че  сърцето  на  Господа  е  още  по-голямо.  Лука
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свидетелства за загрижеността на Христос за хората, които са отхвърлени от обществото – като например
измамникът, който “стриже” хората и настройва цялото общество срещу себе си (Закхей) или за  умиращият
престъпник или за проститутката, а да не говорим за бедните. Лука описва загрижеността на Христос за
бедните хора и за високото му мнение за тях.

И още нещо. Повече от другите трима евангелисти, Лука говори за радост, за веселие, за смях и за
празнуване. Той е знаел за загрижеността на Христос за смазаните и за недохранените, за “губещите” и за
отхвърлените от обществото, за беззащитните и за болните. Той е знаел, че Господ никога няма да спре да
защитава тези хора и никога няма да е суров към тях. За тези хора в Божието царство ще има неудържимо
веселие. Исус се смее и се шегува с всички тях. Всичко, което той прави за хората, които са потънали в
мизерия е придружено с радост, за да ги накара и те да се зарадват от тук до вечността.

Когато двамата с жена ми Морийн за пръв път посетихме почивния дом “Йона” на Шотландската
църква,  (намиращ  се  на  Хибридските  острови),  там  се  срещнахме  с  няколко  човека,  които  се
възстановяваха, поради тежкия живот, който живееха. Една жена на средна възраст, която срещнахме там
работеше с хората, които се заселват незаконно в най-бедните квартали на Лондон. Когато обитателите на
някой общински апартамент се изнасят от него, за да отидат да живеят на друго място, общината изпраща
работници да го ремонтират, преди в него да се нанесат нови наематели. Но преди да дойдат работниците,
понякога в тези жилища се нанасят незаконно бедни хора. Всеки опит те да бъдат изведени от жилището се
превръща в грозна битка между незаконно настанилите се и симпатизиращите им съседи от една страна  и
служителите  на  общината  и  полицията  от  другата  страна.  Уморени  от  безкрайните  неприятности,
обикновено  общинските  власти  капитулират.  Жената,  която  срещнахме,  работеше  в  тази  служба  на
общината, която се занимава с тези случаи. Колегата, с който работела, вече бил бит. Тя все още не беше
бита, въпреки че се е оказвала в най-опасни ситуации.

Не  трябва  да  рисуваме  картината  в  по-тъмни  краски,  отколкото  е.  Самонастанилите  се  хора
обикновено са безработни и даже хора, които никога няма да си намерят работа. За да си осигурят покрив
над главата те заемат жилища, за които нямат законно право. Бъдещето на тези хора е неописуемо мрачно.
Те нямат нищо, което могат да загубят,  поради което много бързо стават агресивни. Изисква се голяма
смелост за да се работи с такива хора. И не само смелост, изисква се човек да притежава голяма човечност,
която тихо спечелва доверието на отчаяните хора.

Жената за която ви разказвам ни каза, че обича работата си. Тя усещала в нея идването на Божието
царство. Докато ни разказваше за това, лицето й светеше.  И тя вършеше работата си с излъчване, което
хората й рядко срещаха в другите. За нейна радост в тези бедни хора се усеща очакване за Божието царство,
в което няма .да има нищета и мизерия. Според Лука, вярата означава да живеем в компанията на Исус
Христос, докато той се движи сред самотните, бедните и нископоставените.

В)  Гледната  точка  на  Марк отново  е  малко  по-различна,  защото  той  ни  запознава  със  своето
разбиране и със своите ценности. Според Марк, вярата означава да се издига високо победата на Христос
там, където изглежда, че човека е победен. Марк е наблюдавал, че Исус е непобедим. Марк го е наблюдавал
как  той  е  побеждавал  най-различни  враждебни  сили:  грях,  болест,  скръб,  страдание  и  демони.  Тези
враждебни сили наистина са слугите на големият противник – смъртта. Смъртта има много такива слуги,
които ни безпокоят  и измъчват.  Грехът и болестите  измъчват  всеки от нас.  Скръбта  продължава  да  ни
измъчва много след като започнем да се надяваме, че тя ще ни остави на мира. Слугите на смъртта ни
изтощават и подкопават съпротивителните ни сили, за да може Господарят им накрая да победи всеки човек.

Но Марк казва, че Исус Христос е Победителят. Смъртта е взела връх над Исус само за да установи
след това,  че той я е победил, защото е бил възкресен от смъртта. Марк свидетелства, че вярата в Исус
Христос  означава  да  се  държиш  здраво  за  победата  на  Христос,  независимо  от  това,  колко  много  си
измъчван от слугите на смъртта, които ни подготвят, за да станем лесна плячка на техния господар. Ако
притежаваме  вяра,  ние  се  потапяме  в  победата  на  Христос  и  биваме  дотолкова  добре  просмукани  от
увереността за неговия триумф, че нашата увереност заздравява увереността на хората около нас, които в
този момент са измъчвани.

Всички знаят,  че  от пастора  се  очаква  да стои край умиращия.  И той прави това не  защото има
предварително записано съобщение, което трябва да каже на умиращия, за да може той да се пресели по-
лесно  в  отвъдния  свят.  Пасторът  стои  край  леглото  на  умиращия,  защото  притежава  толкова  дълбока
увереност в победата на Христос, че тя се излъчва от него и озонира умиращия, даже без да казва нищо.
Същото се отнася за всички християни. Ние седим с нашия приятел, който е болен. Или седим с наша
приятелка, чийто 47-годишен съпруг току-що е бил откаран в болницата със сърдечен удар. Или седим с
някой, чийто възрастен баща е загубил разсъдъка си и не прилича на себе си, но въпреки това успява да
предизвика в членовете на семейството си чувствата на тъга, срам, гняв и вина едновременно. Ние седим и
говорим малко. Ние сме обхванати от толкова силна увереност в победата на нашия Господ, че тя прелива от
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сърцето ни, облива хората до нас и достига до сърцата им. Марк казва, че вярата означава да сме потопени в
триумфа на Христос, да бъдем променени завинаги от този триумф и след това да го развяваме гордо пред
лицето на всеки, което иска да го отрече.

Г)  Матей  е  съгласен  с  другите  трима евангелисти,  че  вярата  е  публично  признаване,  че  Исус  е
превъплътеният Божий Син, Словото, което стана плът, Месията на Израел и Спасителят на света. Всички
свидетели са съгласни в това отношение. Но и Матей си има своята лична гледна точка: според него вярата
означава човек да чуе, да последва и да се подчинява на главния равин. Евангелието на Матей, което се
състои от 28 глави, е разделено на 5 теми за обучение. Тези 5 теми за обучение отговарят на петте книги на
Моисей. Исус е показан като уголемен образ на Моисей. Когато започнал да проповядва Проповедта на
планината, той е седнал, за да поучава. Равините винаги сядат, когато започват да поучават. Матей казва, че
Исус е много повече от равин и има по-голяма власт от Моисей. Исус е равин, който е по-високопоставен от
другите равини. Поради това ние трябва да го чуваме и да му се подчиняваме.

Разбира се, относително лесно е да подкрепяме своите страдащи братя и сестри, като ги обкръжаваме
с нашата увереност в победата на Христос. (Всъщност, ние се чувстваме добре, когато правим това.) Лесно
е да се съгласим, че Исус е ценял високо бедните, осакатените и потъпканите, поради което и ние трябва да
ги подкрепяме. Лесно е да се съгласим с истината, че Исус е Словото, което е станало плът. Но е възможно
да правим всички тези неща   и в същото време да оставаме безразлични и слепи са личното си и конкретно  
подчинение. Матей казва, че да имаме вяра в Исус, това означава да му се подчиняваме и да изпълняваме
онова, което е казал.

Например, Исус ни е казал, че ако “отпишем” някой човек, или ако говорим презрително и надменно
за  него  или за  нея,  ние  се  оказваме в опасността  да  загубим себе  си.  Ако  се  отнасяме презрително и
надменно  към  хората,  за  които  знаем,  че  заслужават  нашата  милост,  тогава  ние  няма  представа  за
истинската природа на Бога. Ако си мислим, че Бог ще ни прости и в същото време втвърдяваме сърцето си
срещу хората около нас, които ни нараняват, тогава ние правим огромна грешка. Ако идваме в църквата в
неделя на богослужението без да сме се опитали да възстановим моста към някой член от нашата църква,
ние просто си губим времето. Не трябва да отбягваме пътя, по който ни е казано да вървим, даже ако този
път е тесен и труден и по него продължават да вървят малко хора. Разбира се че пътят, по който ни е казано
да вървим, винаги е предизвикателство и понякога е труден. Но ако вървим по някой друг път, тогава ще
криволичим, ще си влачим краката, ще вървим наперено или просто ще се разхождаме. Матей казва, че
животът  на  християнина  не  е  разходка,  а  е  решително  вървене  по  пътя,  за  който  Исус  казва,  че  ни
идентифицира като негови хора, защото и той самият върви по същия път като нас. Този път винаги си
остава пътя, по който ние сме длъжни да вървим, ако искаме да останем в компанията на Исус, защото той е
спътник на онези, които вървят по този път.

Аз започнах тази проповед с напомнянето, че по време на земното си служение нашият Господ се е
сблъсквал с всякакви хора и институции. Както се случва винаги при сблъсъците, те привличан тълпи от
хора. Но тълпите са просто наблюдатели, а свидетелите са част от събитието. Свидетелите, които наричаме
апостоли,  свидетелстват  за  Исус  Христос,  независимо от  това,  че  всеки  от  тях  свидетелства  от  своята
собствена гледна точка. 

Свидетелството на Йоан, че вярата е убедеността, че той е Емануил, Бог с нас, че вярата е убедеността
в неговата мисия,  убеденост,  че Исус е истината – това свидетелство на Йоан е фундаментът,  на който
стъпват и свидетелствата на Матей, Марк и на Лука.

В добавка към това Лука свидетелства, че Исус е приятел на нископоставените и на презираните в
обществото. Марк свидетелства, че Исус е победителят над всичко, което да ни отдели от Бога и е победил
смъртта. Матей свидетелства, че Исус е главният равин, когото никога няма наистина да чуем, ако не се
стремим да му се подчиняваме.

Исус ни казва, че даже човекът, който изглежда че притежава най-силната вяра, всъщност е слаб във
вярата. Поради тази причина Исус казва, че трябва да се молим вярата ни да се увеличава и да заяква.
Поради това трябва да викаме към Бога: “Увеличи вярата ми”, знаейки че той желае това за нас даже още
по-силно, отколкото ние го искаме за себе си.

Какво е евангелизъм и как евангелизираме в нашата църква?
Рим. 10: 9-17

Какво представлява евангелизацията? Евангелизацията е препоръчване на Исус Христос на хората и
по-точно  на  тези  хора,  които  са  безразлични  или  са  враждебно  настроени  към  него.  Евангелизацията
означава да посочваме към нашия Господ и да насочваме другите хора към Господа и по-специално – да
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посочваме от името на хората, които още не са го видели, които не могат да го открият или пък може даже
да не знаят, че той е наблизо до тях.

Когато  питали  Джон  Уесли  как  обявява  добрата  новина  на  хората,  които  са  се  отнасяли
пренебрежително към Бога и към Божията истина и често пъти са били толкова духовно безгрижни, че
въобще  не  са  се  тревожели  за  духовното  си  състояние,  Уесли  отговарял:  “Аз  им  предлагам  Христос.”
Харесва  ми  този  израз:  “Аз  им  предлагам  Христос.”  Не  е  нужно  да  казвам,  че  колкото и  често  да  го
използваме,  ние никога не претендираме,  че Христос е “наш” и заради това им го предлагаме.  Ние не
притежаваме Христос и не го  ръководим.  Ние не го предлагаме по същия начин,  по който предлагаме
любимия си компактдиск на човек, който иска да слуша музика. Исус Христос не е наш, че да го раздаваме.

В същото време,  в това,  че го предлагаме има дълбок смисъл.  В Библията се казва,  че Бог може
единствено да бъде опознат, когато бъде провъзгласяван. Работа на пророка е да обявява тази истина на
Бога, която принадлежи на Бога и е почитана от него, така че пророческото съобщаване на истината се
превръща в средство за споделяне на истината. И нещо още повече, когато пророкът съобщава истината,
това се превръща в средство за Божието присъствие, за изява на Божията личност и на Божието проникване.
И обратното, в случаите, когато пророкът мълчи, няма проникване на Бога в твърдото като камък сърце на
хората и в помрачените им мозъци. В тази връзка Павел пише: “Всеки, който  призове Господното име ще
бъде спасен. Но как могат да призоват Този, в когото не вярват? Как могат да вярват в Този, за когото
никога не са чували? И как могат да чуят без някой, който да разпространи новината? И как може някой
да разпространи новината, ако не му бъде възложено да прави това?” (Рим. 10: 13-14 – мой превод)

Следователно евангелизаторът е човек, на когото е разпоредено да разпространява добрата новина за
Исус Христос с цел хората, които го чуят да могат да се обърнат към Господа и така да установят, че са
благословени с интимно отношение с Бога, който ни прощава и изковава неразривни връзки с нас, който ни
цени високо и държи в шепата на ръката си всички, които не искат да са на друго място. Ето по този начин
ние  “предлагаме”  Христос.  Като  препоръчваме  на  хората  нашия  Господ,  ние  го  правим  да  е  на
разположение, както наистина е. Когато постъпваме по този начин, той обещава да изяви себе си ясно.
Изявявайки себе си ясно сега и изявявайки другите, Исус Христос се появява пред очите на хората, които не
са  чували  за  него  и  ги  залива  със  своята  истина,  любов,  настоятелност  и  обаятелност.  Ето  това  е
евангелизацията.

Но  ако  това  е  евангелизацията,  защо  трезви,  разумни  и  чувствителни  хора  като  нас  реагират
инстинктивно, когато чуят думата евангелист и евангелизация? Защо реагираме негативно?

(а) Защото свързваме евангелизацията с манипулирането на емоциите. Няма съмнение, че всички сме
съгласни, че виновните хора (т.е. хората, които са виновни пред Бога) трябва да се чувстват виновни. Но
въпреки това подозираме, че често пъти чувството за вина се насърчава изкуствено, че хитро се подсилва и
че се експлоатира безскрупулно. 

(б) Понякога евангелизма се свързва с липсата на интелект. Евангелизаторът често пъти ни прилича на
човек,  който предлага прости решения на сложните въпроси (ако той въобще е в  състояние да разбере
същността  на  въпроса).  Твърде  често  ни  се  струва,  че  евангелизаторът  не  оценява  объркаността  и
сплетеността на житейските проблеми; че не може да разбере борбата, която някои хора водят с вярата и със
собственото си неверие. Струва ни се,  че евангелизаторът въобще не се интересува от хората,  които се
разкайват публично заради греховете си и изповядват вярата си по време на евангелизаторските събирания,
а само 6 месеца след това се оказва, че са обхванати от скептицизъм, цинизъм или презрение против точно
това събитие, което е станало причина те да се разкаят и да повярват в Господа. Наистина ние никога не
трябва да ставаме помощници на интелектуалната гордост, но същевременно винаги трябва да изглаждаме
интелектуалните различия. Твърде често изглежда, че евангелизаторът не се интересува и не го е грижа от
тези неща и че самият той не е интелигентен.

(в) Ние свързваме евангелизацията с несъзнателното разделяне на  нещата. Вярата бива поставяна в
една кутия в шкафа на живота, мисленето – в друга, парите – в трета, секса – в четвърта, образованието – в
пета, следствие на което започва да изглежда, че вярата няма нищо общо с живота ни. Вследствие на това
евангелизацията се свързва с глупостите, които стават дълбоко вътре в нас, а живота се свързва с разумната
външност.

Но ние не трябва да се  свиваме от страх.  Евангелизацията е благородна дума.  Английската дума
evangel  произлиза  от  гръцката  дума  euaggelion,  която  означава  “добра  новина”  и  още  по-точно  –
“съобщаване на добра новина.” Следователно evangel е “съобщена добра новина,” добра новина, която кара
чуващите я да се зарадват. А ако евангелие е съобщаването на толкова добра новина, която прави чуващите
я да се зарадват,  тогава ние не трябва да се настройваме отрицателно към тази дума и не трябва да се
извиняваме, когато я използваме. Обратното, ние трябва да я върнем отново в употреба,  трябва да си я
вземем обратно от онези хора, които я откраднаха и я омърсиха. 
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Когато нещо в живота ни е изцапано, ние не го изхвърляме, а го почистваме до блясък и отново го
използваме. Преди няколко години, когато работех като асистент в Университета в Торонто, един от моите
студенти  по  теология  от  16  век  ми  каза,  че  когато  отивал  да  потанцува  или  да  се  повесели,  той  се
отвращавал от факта, че е студент по теология. Каза ми, че докато правел пируети с партньорката си на
дансинга,  тя  му  задавала  неизбежния  въпрос  “Какво  учиш?”  и  той  винаги  отговарял:  “Геология.”  Той
считал, че ако отговори “теология”, това би означавало да няма партньорка за танците. Забелязах, че когато
трябва да се използва думата “евангелизация”, някои хора я заменят с термина “растеж на църквата”, за да
продължат  “танца”  си  с  хората,  с  които  разговарят.  Но  ние  трябва  да  употребяваме  правилната  дума.
Вследствие от евангелизацията може и да се получи растежът на църквата,  а може и да не се получи.
Стигането до неповярвалите е важно и ние можем да направим това по много начини, но въпреки това да не
им предложим Христос. Трябва да си припомним думата “евангелизация” и никога да не я завоалираме.
Тази дума е благородна. Нека да извадим на показ нейното благородство. Студентът, който беше казал на
партньорката си в танците, че учи геология не знае ли, че геологията изучава древните камъни, а теологията
изучава дейността на живия Бог, който винаги е съвременен и е създател на единственото истинско бъдеще,
което може да съществува? А ако някоя жена не иска да танцува с това, това е твърде зле за нея!

Защо  евангелизираме?  Защото  добрата  новина  е  добра;  всъщност  добрата  новина  е  най-добрата
новина, която може да съществува. В ежедневието ние не се ли радваме на добрата новина за някой смъртно
болен човек, който е оздравял? Исус казва, че духовното здравите не се нуждаят от лекар, а само болните. А
той е този лекар, който със сигурност излекува хората. Не се ли радваме, когато способностите на някой
умствено болен човек бъдат възстановени? Божията оценка за нашите разсъждения по въпросите на вярата
и живота е, че те са  “безплодни” и че несмислените ни сърца са “помрачени,” а хората “макар да твърдяха,
че са помъдрели, станаха глупаци.” Нещо повече, духовното умопобъркване е придружено от унизително
поведение. При това положение не е ли чудесна новина да чуеш, че Исус Христос може да възстанови
способността ни разсъждаваме непротиворечиво, с цел мисленето ни по отношение на духовните въпроси
вече да не е “помрачено” и “безполезно”?

Всички ние бихме оценили като “добра новина” съобщението, че сляп човек – особено ако е сляп по
рождение  –  е  получил  възможността  да  вижда.  Това  описва  състоянието  на  човека,  който  е  получил
способността да вижда Божието царство и наблюдава как то блести по-ярко и по-привлекателно отколкото
земните царства. Това е стократно по-добра новина.

Каква по-добра новина би могла да съществува от новината, че някой, който от десетилетия е бил глух
за живия Бог, а сега чува как Бог се обръща и му изрича името и му говори истина, която човекът винаги е
считал, че е остаряло религиозно схващане? От този миг нататък този човек ще прекара живота си в диалог,
който няма да е празно бъбрене, а постоянно усилващо се притискане на сърцето му към Божието сърце.

Ежемесечно при мен тихо идва някой и ми казва: “Викторе, преди няколко недели ти каза “това и
това” и след като се прибрах у дома аз размишлявах над тези неща. След това ги направих и продължавам
да ги правя. И знаеш ли какво стана? Имам полза. Те вършат работа.” Но кое е точно това, което работи?
Например,  човекът  е  бил  роб  на  недоволството  и  възмущението,  което  в  началото  е  приличало  на
незначителна инфекция, а след това като отравянето на кръвта е обхванала цялото му тяло и душа. Този
човек се прибрал у дома и поради Божията милост и твърдостта на характера, която ни дава тази милост,
поставил недоволството зад гърба си и намерил нова свобода,  за  да продължи да живее.  Това не е  ли
същото, като да получиш ново потвърждение, че в Божието царство сакатите оздравяват и могат да ходят?
Има най-различни видове осакатявания, които биват изцелявани в Божието царство! Може ли да има по-
добра новина от това? 

Недоволство, което е траело от години; завист, която се е залепила за нас като неизтриваемо петно;
жажда за  придобиване на високопоставено положение в обществото,  която се  е  превърнала във мания;
робуване на унизителен грях, който е толкова добре прикрит, че никой друг даже не подозира – и след това
освобождение!  Евангелието не предлага нищо по-малко,  не обещава нищо по-малко,  не дава  нищо по-
малко. Добра новина? Не би могла да бъде по-добра! 

Ние евангелизираме, защото сме служители на безценното добро, на самото евангелие.  Подобно на
Джон Уесли в миналото,  единственото което можем да кажем е: “Длъжни сме да предлагаме Христос на
хората.”  Ние  не  евангелизираме,  защото  просто  сме  били  убедени  от  неговата  истина,  а  защото  сме
притежавани от  Исус,  чието е  и  евангелието.  Това  не  означава,  че  трябва  да  се  държим като духовни
гиганти. Ние просто трябва да казваме на човека, който е бил роден сляп: “И аз бях сляп, а сега мога да
виждам и знам кой направи това за мен.” В краткото си писмо до Филипяните Павел говори от дъното на
преливащото си сърце за “превъзходното нещо – познаването на моя Господ Христос Исус.”(Фил.3:8) Дали
той се хвали или по друг начин парадира със себе си, че е по-високо издигнат духовно? Не, защото веднага
след това той добавя: “Не че съм сполучил вече, нито че съм станал вече съвършен.” (Фил. 3:12) Ако не
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кажем първото, ние няма какво да кажем, а ако не кажем второто – ние не би трябвало нищо да казваме. В
края на деня евангелистът е като просяк, който е намерил хляб и казва на друг просяк къде се раздава хляба;
ние поканваме всеки човек, за да вървим заедно след Христос.

В нашата църква ние евангелизираме така, както се прави навсякъде по света:
А) Винаги има дух на евангелизация в евангелиста, който Бог е призовал и е направил плодоносен в

говоренето си пред огромни тълпи. Били Греам е правил това, (Коментар: Превел съм няколко негови книги, които

можете да намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.), Джон Уесли е правил това, Джонатан Уесли е правил
това, Уилям Сангстър е правил това. Петър е направил това на Петдесятница, когато “предложил Христос”
на насъбралата се тълпа и 3000 човека приели офертата му.

Б) Има и евангелизация, която се извършва от местната църква. Английският лекар кардиолог Мартин
Лойд-Джонс станал свещеник и в продължение на 30 години служил в огромна църква в центъра на Лондон.
Той неуморно твърдял, че не трябва да считаме, че всички хора, които са влезли в църквата, всъщност са
приели офертата на евангелието. Поради това той настоявал, че 30 % от проповедите трябва да имат за цел
да помогнат на хората да тръгнат по пътя на  ученичеството.  Останалите 70 % от проповедите трябва да
имат  за  цел  на  окуражават,  инструктират  и  напътстват  онези  вярващи,  които  вече  вървят  по  пътя  на
ученичеството. 

В) Даже тези проповеди, чиято цел не е спечелването на нови хора за Божието царство, даже тези
служби, както и всяка служба може да изиграе ролята на средство за евангелизация. Темата на службата
може да е всякаква: Христовото учение, молитва, вяра, етика, някои аспекти на църковната история, музика,
биография, истина и природа на злото, избор на ръководство на църквата, темата на службата може да е
всякаква. Онова, което превръща службата в евангелизаторска е настроението и несъмненото присъствие на
Божия Дух, очакването на присъстващите и убедеността, че по време на това събиране, в 10:00 в неделя
сутринта ние се срещаме с онзи, чието великолепие е неописуемо; че Бог отново ще извърши хирургическа
операция  върху  нас;  днес  ние  жадуваме  отново  да  се  подчиним  с  радост  на  Исус.  Настроението  на
богослужението  –  неговия  дух,  неговата  яркост,  неговата  радост  и  тържественост,  неговото  очакване,
топлина и задълбоченост – със сигурност тези неща ще мотивират човека, който е “почти-последовател” на
Исус да се удиви, да търси, да намери истината и да знае.

Когато говори за богослужението в църквата в Коринт, едно обикновено неделно събитие, Павел не
казва че службата е отегчителна,  старомодна или безполезна,  защото не е нова.  Несъмнено, църквата в
Коринт е правила това, което прави всяка църква: пее химни, чете Библията, моли се, слуша и получава
дарение. Павел казва, че докато върши всичко това, ако външен човек влезе в църквата, той ще се убеди, че
тайните на сърцето му се разкриват пред него и пада по очи и се покланя на Бога и декларира, че Бог
наистина е сред християните от Коринт. И всичко това се случва по време на една най-обикновена църковна
служба! Никога не трябва да подценяваме това, което става, когато се съберем да се покланяме на Бога. Ние
се  събираме  и  Бог  възнаграждава  нас  и  нашата  служба;  атмосферата  е  заредена  с  Светия  Дух  и
новодошлият в църквата осъзнава вината и осъждането си. Той вижда истината за себе си, за това което е
скрито дълбоко вътре в него и пада на пода и се покланя пред Бога и се прибира у дома си, казвайки си:
“Днес в църквата наистина се случи нещо!” Никога не трябва да подценяваме нито една от богослуженията,
които служат  като  средство  за  разпространяване  на  евангелието,  защото  самият Христос  може,  иска  и
превръща всяка служба в такова средство.

Г) Накрая, трябва да разбираме, че най-обичайният начин за разпространение на евангелието е най-
често пренебрегван: случайния разговор, който не е започнат с намерението да се говори за евангелието, в
който говорим за духовни неща, които са както много неясни за нас, така и ни изглеждат много ясни. Преди
няколко седмици двамата с жена ми и двама членове на нашата църква прекарахме една вечер в залата на
Университета  в  Торонто,  където слушахме  Джон Ъпдайк,  който чете  откъси от  последния  си  роман  и
отговаряше на въпроси на слушателите. Атмосферата беше заредена с електричество. Всеки, който харесва
литературата  би  се  въодушевил  от  познанието  на  Ъпдайк  за  историята  на  литературата,  от  неговата
задълбоченост, от разбирането му на английската литература, от способността му да запознава слушателите
си с всичко това с думи, които всеки може да разбере. В колата на път за дома ние не говорихме за нищо
друго. Дни след това и четиримата разговаряхме помежду си по телефона; правехме копия на вестникарски
статии, които описваха посещението на Ъпдайк в Торонто и си ги препращахме един на друг; разменяхме
си съобщения за датите и часовете на бъдещи разговори с Ъпдайк по радиото. Лесно е да се говори за нещо,
което е вкоренено дълбоко в нас и ни ентусиазира. Ние не трябва да търсим начин как да изразим мнението
си; то ни е скъпо и извира естествено на устните ни, така че ние разговаряме свободно и щедро.

Тогава какво ние скъпо? Кой ни е скъп? Кой ни ентусиазира? Няма нужда от изкуствени разговори и
от  скрити  цели.  Важно  е  това,  което  е  естествено.  Прочутият  пуритански  автор  Джон  Бъниан
(”Пътешествието на пилигрима”) повярвал в Исус Христос, когато случайно чул разговора на 4 бедни жени,
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които седели и си почивали за кратко от домашните си задължения. Той ги чул да си говорят за това, какво
означава за  тях да са окъпани в Божията любов към тях и какво означава да познават Исус.  По-късно
Бъниан записал: “Те ми звучаха така, все едно че бяха намерили един нов свят.” И наистина четирите жени
са се чувствали така. Той случайно чул разговорът им, докато те си говорели така, както си говорим ние за
неща, които са важни за нас.

Тогава  кое  е  важно  за  нас?  Кой  е  важен  за  нас?  Най-обичайният  начин  за  разпространение  на
евангелието никога  не  е  планиран или програмиран.  Той просто  се  случва,  когато  в  християните  гори
пламъка на Господ Исус Христос. 

Какво е мнението на Библията за трансплантираното на човешки органи?
Йоан 10:7-18

Аз вече съм се подписал на трета страница в шофьорската си книжка, че ако загина, всеки орган на
тялото ми или няколко от тях могат да бъдат взети от трупа ми и да бъдат използвани за трансплантиране в
тялото на друг човек,  чийто орган или органи функционират по-зле от моите.  Защо се съгласих? Защо
реших да подаря органите си на друг човек? Направих това, защото искам някой друг да се радва на добро
здраве  и  на  всичко останало,  което доброто здраве  прави възможно,  така  както аз  бях  способен да  се
наслаждавам. Знам колко добре е да имаш тяло, което работи добре. Знам колко по-улеснен е живота в тяло,
което функционира добре. Знам какво ни позволява да правим доброто здраве, къде ни позволява да ходим,
как ни позволява да се чувстваме, даже как ни позволява да мислим. (Има ли някой между нас, който е
мислил най-продуктивно, когато е имал мигрена или е изпитвал силни болки в гърба?) Мога само да си
представя  колко обезсърчени са  хората,  колко ограничени се  чувстват  и  как  гледат  на  себе  си  като  на
непотребни личности, ако здравето им е лошо. И ако мога да направя нещо за да помогна на такъв човек, аз
съм решен да го направя. Поради това аз с радост ще даря органите си на друг човек. 

И аз направих това, защото съм християнин. Християните знаят или поне би трябвало да знаят, че
тялото е важно. Нашите еврейски предци са знаели, че Бог е пожелал ние да сме създания с тяло и е казал,
че тялото ни е “добро.” Това не означава, че от време на време няма някои християни, които забравят за тази
част от тялото си, на която седят и изпадат в нееврейско отричане на важността на тялото. Те не просто
отричат важността на тялото, а даже го презират. Замислете се за тези объркани отшелници, живели преди
векове,  които  са  считали,  че  е  прослава  на  Бога  и  е  белег  на  преданост  към  Бога  да  седят  в  коптор,
заобиколени с нечистотия и по телата им да пълзят всякакви паразити, които понякога падали на земята,
просто защото по телата  им нямало вече  свободно място,  където да  се  настанят.  Никога  не  трябва  да
презираме това, което Бог е създал и е казал, че е “добро.” Тялото ни е добро и е важно.

Ние не само не трябва да презираме тялото си, а трябва винаги да го прославяме, като по този начин
прославяме и Бога. Апостол Павел е призовал църквата в Коринт: “Прославете Бога в телата си!” Ясно е,
че  ако  трябва  да  прославяме Бога  в  телата  си  и  чрез  телата  си,  тогава  телата  ни трябва  да  са  славно
направени. Тялото е важно. Всеки, който чете евангелията забелязва вниманието, което е обръщал Исус на
телата на хората. Голяма част от времето си Исус е изразходвал за възстановяване на телата на хората, които
не са функционирали правилно: на слепите, на глухите, на немите, на сакатите, на прегърбените, на жените
с кръвотечения. Тялото е важно.

Но от християнска гледна точка най-голямото потвърждение за важността на тялото идва от простия
факт на превъплъщението. В Исус Христос самият Бог се е превъплътил в плът,  кръв и кости. Това не
означава, че Бог просто е използвал човешкото тяло на Исус (така както е използвал храста, в който се
появил пред изумения Моисей). Бог не е използвал някой човек, а самият той е дошъл тук сред нас КАТО
човек. И тъй като няма човечност, която да не облечена в човешко тяло, самият факт на превъплъщението е
най-силната възможна подкрепа на тялото ни. Тялото е важно.

Преди малко аз казах, че съм подписал документът за съгласие в шофьорското си свидетелство, чрез
който предоставям органите си на разположение на някой друг в случай на преждевременната ми смърт.
Тогава казах, че съм радостен, че съм направил това дарение. Но аз не направих това необмислено и трябва
да ви кажа, че въпреки че дарих органите си, продължавам да съм преследван от много лоши предчувствия.
Несъмнено се радвам, че дарявам органите си, така както се радвам, че дарявам кръвта си (до сега 89 пъти
съм бил кръводарител).  Но аз няма да продам кръвта си, нито бъбрека си! Искам да кажа, че не искам
дъщеря ми да ги продава от тялото ми след смъртта ми, нито пък ще ги продам, докато съм жив, за да си
купя нова кола.

Има  хора,  които  продават  части  от  телата  си  и  много  други,  които  ще  направят  същото.  Когато
миналия  януари бях  в  Индия  аз  научих,  че  там човешките  органи се  купуват  и  продават.  Индийският
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“Институт за Медицински Изследвания” се намира в столицата Ню Делхи. Един бъбречен специалист от
този институт, д-р Атма Рам, продава бъбреците, които изважда от хората и ентусиазирано обяснява, че
бизнесът им се развива много добре. Но трябва да кажем, че този бизнес процъфтява не само в Индия.
Същото се  случва  и в  Северна Америка.  През  1983 във вестник “Ню Джърси Таймс” беше поместена
следната обява: “Продава се бъбрек от 32 год. кавказец в отлично здраве. Пишете на п.к. ...” А в един брой
на  вестник  “Лос  Анджелис  Таймс”  беше  поместена  следната  реклама:  “Очи  за  продажба  или  за
трансплантиране. 50 000 долара едното – помогнете на някой да вижда и в замяна други хора ще помогнат
на вас. Моля да се обаждат само честни хора.”

Не си мислете, че това са изолирани случаи. В началото на 1980-те един човек от Грузия предлагаше
да продаде единия си бъбрек за 25 000 долара, за да си купи ресторант за бързо хранене. Други хора в
Грузия предлагаха да продадат единия си бъбрек за нищожната цена от 5 000 долара. Тогава бъбреците се
продаваха най-скъпо в Калифорния, на цена 16 000 долара. Един американски лекар, д-р Бари Якобс, се
опита да създаде организация, която да изкупува бъбреци от хората по цял свят и да ги продава на всеки,
който може да плати. Тогава в САЩ се надигна брожение и с цел да го потуши, Сенатът на САЩ прие
Национален  закон  за  трансплантиране  на  органи.  Но  обърнете  внимание,  този  закон  не  забранява
продажбата на човешки органи за изследователски цели.

Онова, което се случва в някоя част на света, рано или късно се случва навсякъде по света. Тъкмо сега
“Медицинският Институт” на Русия предлага за продажба бъбреци в Германия. Германските пациенти ще
трябва да платят по 68 570 долара. Точно сега хиляди човешки органи се купуват и продават по цял свят – в
Индия, Африка, Латинска Америка и Източна Европа. Продават се: роговици за очи, вътрешни части на
ухото,  челюсти,  сърца,  сърдечни  мускули,  сърдечни  клапи,  бели  дробове,  далаци,  бъбреци,  панкреас,
стомаси, кости, сухожилия, кожа, кръвоносни съдове и костен мозък.

Какво правят хората с  парите,  които получават при продажбата на части от телата си? Някои си
купуват храна и подслон; други си плащат старите дългове, трети плащат за обучението си. Много често
начинът, по който хората изразходват получените пари зависи от големината на сумата, която получават. А
големината на тази сума зависи от района на света, в който продават. В Индия един бъбрек от жив донор
(забележете, от жив донор) се продава за 1 500 долара; роговица за очи – за      4 000 долара; парче кожа – за
50 долара. Във вестниците в Индия и Пакистан хората съобщават, че са готови да платят за някакъв орган и
читателите решават какво искат да продадат и за колко.

Ако болни хора купуват органи, кой продава? Бедните хора. В огромното си болшинство това са бедни
хора, отчаяно бедни хора, които продават. Бедните работници ще спечелят повече пари, ако продадат единия
от двата си бъбрека, отколкото биха спестили през целия си живот. Една жена, майка на две деца, се оказала
в безнадеждно финансово положение, когато съпругът й загубил работата си. Тя продала един от бъбреците
си с думите: “Това е единственото нещо, което мога да продам и да запазя себеуважението си.”

Продажбата  на  човешки  органи  процъфтява  най-силно  в  град  Бомбай,  който  е  разположен  на
западното крайбрежие на Индия. Богати араби отиват там, за да купуват органи, които са продавани бедните
индийци. В град Мадрас, който е разположен на източното крайбрежие на Индия, отиват хората от Тайланд
и Сингапур, които имат нужда от подмяната на органи. На фона на всичко това, правителството на Индия
многократно отказва за приеме закон, който забранява търговията с човешки органи.

Търсенето на органи за  трансплантиране е толкова голямо, че в някои държави даже не изчакват
донорите да умрат, нито пък продавачите да се съгласят да продадат; те просто убиват хората и изваждат
органите  им.  Наскоро  Британският  Медицински  Журнал  разкри  една  схема  в  Аржентина,  при  която
органите  били  вземани  от  пациенти,  лекувани  в  държавна  психиатрична  болница.  Ръководството  на
болницата  съобщавало на   роднините,  че  пациентът е  умрял от  естествена  смърт или че  е  избягал  от
болницата.  От  1976  до  1991  ръководството  на  болницата  твърдяло,  че  1  400  пациенти  са  избягали  от
болницата и още около 1 400 пациенти са умрели от  естествена смърт. Когато роднините се оплакали и
протестирали настойчиво, в болницата било направена ревизия, при която били открити останките от телата
на няколко човека, които били обявени за “изчезнали”, включително останките на 16-годишно момче, на
което очите били извадени.

Лесно ни е да кажем: “Държави като Аржентина и Индия са много далеч от нас в много отношения.
Там хората мислят по различен начин. Това което се случва там, не може да се случи тук.” Но то може да се
случи тук. Наскоро  вестник USA Today защити каузата да се плаща на семействата на заболелите донори. В
статията се казваше, че плащането за органите на заболелите им роднини ще предостави повече органи за
трансплантиране.  Авторът  твърдеше,  че  “печалбата  от  органите  на  мъртвите  може  да  стимулира
инициативи, които не могат да бъдат стимулирани от човеколюбието.” С други думи, заради парите хората
ще предоставят органи на починалите си роднини,  които иначе не биха предоставили единствено заради
човеколюбието си.
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Ясно е, че търговията с човешки органи ни отвежда към правилата на пазарната икономика, която се
ръководи  от  законите  на  търсенето  и  предлагането.  Търсенето  постоянно  нараства.  А  какво  става  с
предлагането? Всеки първокурсник по икономика знае, че съгласно пазарната система, колкото повече пари
се предлагат за човешки органи, толкова повече органи ще се предлагат.  Ние можем само да тръпнем от
страх  от  безграничната  комерсиализация  на  човешкото  тяло.  Но  защитниците  на  пазара  съвсем  не  се
страхуват,  а  превъзнасят  ефективността  на  пазарната  система,  която  ще  осигури  изобилие  от  човешки
органи. Един от защитниците на търговията с човешки органи, г-н Лойд Коен разпалено твърди: “Пазарът е
най-ефективното средство за предоставяне както на евтини, така и на скъпи стоки. Поради това не мога да
си представя нищо по-добро от пазара за предоставяне на органи от умрели хора. Разликата между цената
на бъбрек от умрял човек, сравнена с цената, която е готов да плати болния човек е толкова голяма, че това
ще осигури взаимно приемлив обмен.” “Разликата между разходите за доставката на бъбрек от умрял човек,
сравнена с цената,  която е готов да плати болния човек е толкова голяма,  че това ще осигури взаимно
приемлив обмен.” Смисълът на това изречение е проста: когато цената е висока, хората продават.

Американската юристка г-жа Лори Андрюс твърди, че дебата за човешките органи трябва да се води в
контекста  на  юридическите  обсъждания  относно  собствеността.  В  този  контекст  човешките  органи  са
собственост. Никой не се изненадва, че д-р Джак Кеворкян (който познаваме по-добре с името д-р Смърт)
твърди безцеремонно: “Човешките органи са собственост. Човек ги притежава и има абсолютното право над
това, което ще бъде направено с тях във всяка ситуация.”

Нека за малко да спрем и да поразсъждаваме. Дали частите на тялото са собственост? Със сигурност
не.  Нашето общество (т.е. канадското общество, което познавам), ясно осъзнава,  че човешкото тяло НЕ Е
собственост. Сега  наказанието  за  открадването  на  велосипеда  ми  е  почти  толкова  строго,  колкото  е
наказанието за покушение върху тялото ми. Защо е така? Защото да откраднете велосипеда ми, означава да
ми отнемете нещо, което притежавам, а нападението над тялото ми се счита за насилие над личността ми.
Ясно е видима разликата между двете категории – нещо и личност. Когато някой е нападнат, ние казваме: Г-
н Йонатан Йохансон беше нападнат.” Ние никога не казваме: “Тялото на г-н Йохансон беше нападнато.”
Ние знаем, че над самият Йохансон е било упражнено насилие и той е бил насилен по начин, по който не би
бил насилен, ако велосипеда му беше откраднат. Ние казваме: “Г-н Йохансон беше убит.” Ние никога не
казваме: “Тялото на г-н Йохансон беше направено да не функционира.”

Нашето общество никога не узакони проституцията, въпреки че всички знаем, че тя е около нас. Ние
не  я  узаконихме  поради  една  единствена  причина:  защото  интуитивно  знаем,  че  узаконяването  на
проституцията ще опетни женското тяло, а опетняването на нейното тяло ще опетни жената като личност. С
други думи, узаконяването на проституцията ще унищожи личността като личност.

“Но това тяло си е мое и аз мога да правя с него каквото си поискам!” Не!  Моето тяло НЕ Е моя
собственост и аз НЕ МОГА да правя с него каквото си поискам. Например, на мен не ми е позволено да
продам тялото си в робство, защото това би означавало да поробя себе си. Поради това в нашето общество
на мен не ми е разрешено да направя това. (Аз не само не мога да продам тялото си в робство, на мен даже
не ми е разрешено   да продавам работното си време   на цена, която е толкова ниска, че личността ми се  
предполага, че ще бъде насилена.) 

В  САЩ се  спори,  че  ако  затворници  с  дългогодишни присъди  дарят  части  от  тялото  си,  тогава
присъдата им трябва да бъде съкратена.  Аз съм възмутен от това предложение и в мен напират много
възражения срещу него.   Ето едно от тях:  Аз считам, че това предложение е най-глупаво унизяване на
човешката  личност,  при положение,  че  цялата  правораздавателна система е  замислена  да  гарантира,  че
такова унизяване не може да се получи. А какво ще направи затворникът, чийто бъбреци или роговици на
очите не са в добро състояние? Той какво може да продаде, за да съкрати присъдата си?

Не е нужно да казвам, че след като веднъж започне търговията с човешки органи и в тази област се
появи пазарната система, тя ще триумфира и пазарът ще се превърне в ръководещ фактор в търговията, а
може би и единствен фактор. Това ще означава, че бедните хора по цял свят ще разменят телата си за парите
на богатите хора.

Сега може би си мислите, че не трябва да предоставяте органите си за трансплантация, в случай че
умрете внезапно. Ако сте убедени, че не трябва да ги предоставяте, никой няма да ви обвини за това.

Но въпреки това, въпреки всичко което казах тази сутрин, аз няма да скъсам удостоверението, с което
заявявам готовността си да даря органите си, което съм подписал и винаги нося със себе си. Защото когато
размишлявах над най-трудната тема свързана с тялото и личността,  когато отново направих преглед на
ужасното насилие,  което се шири по света,  аз  продължавам да искам да даря моите годни за употреба
органи на някой нуждаещ се човек.

Признавам, че ние можем да спорим, че даряването на кръв не е равностойно на даряването на бъбрек
(кръвта се възобновява, а бъбрека – не), но сега аз не искам да влизаме в такъв спор.
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Аз знам, че ако днес след обяд загина при пътна катастрофа и ако на някой човек може да бъде
помогнато да вижда с роговиците на моите очи,  аз искам те да бъдат използвани. Ако утре се окаже, че
дъщеря ми или жена ми имат неизлечимо заболяване на бъбрека си и ако има наличен бъбрек, който може
да им бъде трансплантиран, аз ще бъда благодарен, но ако няма, аз без никакво колебание ще им дам един
от моите бъбреци.

Исус е казал: “Никой не може да вземе живота ми от мен; Аз го жертвам по своя собствена воля.”
Въпреки че нашият Господ открито е искал да пожертва живота си, той не е искал да го прахоса, или да го
изхвърли или да го пропилее. Той нито за минута не си е помислил, че е само безнадеждна жертва, която
може единствено да се подчини пасивно на насилието, причинявано от ръцете на другите. Той е пожертвал
живота си. Тъй като никой не му го взема, тогава когато той казва, че тялото му е разчупено заради нас, това
означава, че той сам го е разчупил заради нас. Казвайки, че кръвта му е била проляна, това означава че той
сам е пролял кръвта си заради нас.

Подражавайки  на  примера  на  моя  Господ,  аз  ще  се  придържам  неотклонно  към  една  подобна
привилегия. Ще се придържам към привилегията да направя нещо, което колкото и да е малко, е  отражение
на жертвата на моя Господ, въпреки че е несравнимо и пренебрежимо много по-малко.

Какво е християнинът?
Ис. 49:13-18; Еф. 6:21-24; Лука 7:36-50

Защо хората питат:  “Какво е християнинът?” Те питат,  защото не са сигурни, а те не са сигурни,
защото са объркани по отношение на това какво е определението за християнин. Наблюдавах как ирландски
свещеник по една телевизионна програма твърдеше, че терористите от ИРА  не могат да бъдат считани за
християни заради привързаността им към терора и мъченията. Но само след 10 минути същият свещеник
каза, че водното кръщение е единственото нещо, което е нужно, за да стане човек християнин и че всеки,
който  е  бил  кръстен,  поради  този  факт  е  неоспоримо  християнин.  Ирландският  свещеник  очевидно
изпускаше факта, че всички бойци от ИРА са били кръстени.

Йосиф Сталин успя да избие 60 мил. руснаци и също е бил кръстен (нещо повече, на младини той
даже е учил в семинария) (Коментар: Да, така е. Учил е една година в семинария в Тифлис. А после е участвал в ограбването

на местната банка, осъден е за това и е лежал в затвора. Д.Пр.) Колко са комунистическите лидери, които не са били
кръстени? Оказва се, че почти всички без изключение са били кръстени. Очевидно не можем да определим,
че християни са тези хора, които са били кръстени.

Може би християнин е онзи,  който вярва в правилните неща за Исус.  Но всички ние знаем, че е
възможно човек да вярва в правилните неща, т.е. на натъпче в главата си с правилна умствена мебелировка,
но въпреки това никога да не стане последовател и никога да не върши истината според знаменития стих на
1Йоан 1:6 “Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според
истината.” На  такива  хора  нашият  Господ  казва:  “Защо  се  обръщате  към  мен  с  думите:  “Господи,
Господи!” (те вярват в правилните неща), а не вършите това, което казвам?” (Лука 6:46)

Или може би християнин е онзи човек, който е имал някакво много ярко религиозно  преживяване.
Проблемът тук е, че броят и разнообразието на така наречените религиозни преживявания са безкрайни и
много от тях толкова странни, че ние се отвращаваме от тях веднага, когато ги чуем. Така както не всички
духове  са  святи,  така  и  не  всички  човешки  преживявания  са  полезни.  Тук  е  мястото  да  кажа,  че
психологичната яркост на спомена от тези преживявания не е никакво мерило за вярата. Преди малко казах,
че хората се питат кой е християнин и какво е да си християнин, тъй като са объркани за тези неща, а не би
трябвало да е така. 

В древността първите християни въобще не са били объркани.
(А)  Те са знаели, че християни са онези хора,  които обичат Исус като Господ. Не всеки,  който е

срещал Исус по време на земното му служение го е обичал. Някои хора са твърдели, че той е дявол. Други
са го презирали, защото считали, че е незаконен. Трети не са му вярвали, казвайки: “Че той е само син на
един  дърводелец.”  Повечето  хора  са  го  пренебрегвали  с  думите:  “Излизало  ли  е  нещо  заслужаващо
внимание от Назарет?” Но е имало и хора, които са го обичали. В началото те са изпитвали симпатия към
него така, както ние изпитваме симпатия към всеки, който е очарователен и привлекателен. А след това са
се влюбили в него така, както и ние се влюбваме в онзи, който знаем, че ни обича. Жената, която изляла
прехраната си върху прашните му крака и ги изтрила с косите си; Исус казал, че Мария Магдалена го е
обичала много, защото той преобразил живота й из основи. Рибарите, които били пленени от Христос, се
оставили изцяло волята му. Но нещата не спрели до тук. Те стигнали до положението да заобичат Исус не
като равен на тях; те го обикнали не защото той е друг човек, който също ги обича; те го обикнали заради
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присъствието и силата на Бога в него. Те го обожавали. Той бил обгръщан от тяхната любов и обожание.
Тяхната любов била обожествяваща и тяхното обожествяване било изпълнено с обич. С други думи, те го
обичали по начин, който се различавал от начина, по който са обичали всеки друг. Защото единствено той е
Господ. Ето това е най-важното. В живота си ние обичаме хора, които не обожаваме и от нас не се очаква да
ги  обожаваме.  Но  има  само  един,  който  обичаме  и  обожаваме  едновременно:  ранните  християни  са
установили, е това е Назарянинът, който са знаели, че е Превъплътеният Син на Бога.

Когато бях 8-10 годишно дете, аз не разбирах защо християните са готови да страдат като мъченици,
но не и да се отрекат от онзи, когото обичат. Не разбирах това, защото все още не бях осъзнал истината, че и
днес хората искрено обичат Исус. На тази възраст аз разбирах, че хората вярват в него. Тогава разбирах, че
хората считаха, че той е  истината. Но да го обичат? Все още си спомням денят, когато всички тези неща си
отидоха на местата в представите ми. Тогава   прочетох   за начина, по който са били третирани християните-  
мисионери в Япония.  В продължение на векове Япония е била трудно и опасно място за мисионерите.
Четох, че “изпитанието чрез огън”, на което подлагали мисионерите и било просто: лицето на Исус било
изрисувано  на  пода.  Японците  казвали  на  мисионера,  че  може  да  спаси  живота  си,  ако  премине  през
нарисуваното лице на Господа. Тогава си казвах: “И защо не са го стъпкали? Исус щеше да ги разбере. Той
щеше да разбере, че е неразумно безсмислено да се умира. Разходи се върху портрета, а след това живей и
хиляди пъти проповядвай евангелието.” Но един ден всичко в разбиранията ми си отиде на мястото. Тогава
разбрах  защо  хората,  които  обичат  истински,    не  предават  онзи,  когото  обичат  .  Тогава  разбрах  защо
йезуитите-мисионери са отивали на смърт, но не са предавали този, който никога не ги е предал. Дали ще
предам и ще се откажа от жена си, за да спася себе си? За християните Исус Христос е жив, царува и живее
между нас.    Дали го предам и да се откажа от него     заради най-тъпата загриженост за себе си  ?   От денят в
който разбрах смисъла на това, аз никога не се обърнах назад! В този ден разбрах и още нещо: разбрах
точно какво има предвид Павел в Еф.6:24,  където пише за  “всички,  които обичат нашия Господ Исус
Христос с неумираща любов.” Разбрах защо единственият въпрос, който Исус е задал 3 пъти на Петър на
Великден сутринта, когато ги посрещнал на брега след риболова е бил просто: “Петре, обичаш ли ме?”
(Йоан 21:15-17)

(Б)  На второ място, християни са онези хора, които вярват, че Исус е Спасителят. Съдбоносно е да
разберем защо това е така. Казвайки, че вярваме, че Исус е Спасителят, ние казваме, че вярваме в това, че
той е единственият изход за грешниците. Йоан ясно казва: “Истинска любов не е нашата любов към Бога, а
Божията любов  към нас,  която той показа,  като изпрати своя  Син да бъде  изкупителна жертва за
греховете ни.” (1Йоан 4:10) Да казваме, че Бог е дал своя Син като изкупителна жертва за нас означава да
казваме, че самият Бог е направил изходен път за нас, грешните хора, който ние сами никога не можем да
направим за себе си. За нас е било направено нещо. Бог е действал, за да ни спаси от реалната опасност, в
светлината на неспособността ни сами да се спасим. Ако ни е трудно да разберем какъв е смисъла на думата
“спасение”, която се споменава в Новия Завет, ние трябва да я възприемаме като за спасителна операция.
Кораб, попаднал в района на ураган, е победен от силата на бушуващото море и потъва. Изпраща сигнал за
бедствие. В този момент се случват две неща. Той може да продължи да се пълни с вода, докато накрая
потъне  във  водната  бездна  и  никога  вече  да  не  бъде  видян.  Или  спасителен  влекач  може  да  напусне
безопасното пристанище и да тръгне да търси потъващия кораб. Ясно е, че спасителният кораб ще трябва да
влезе в същата буря, която е причината за потъването на кораба. Но спасителната операция на море може да
се осъществи единствено в условията на бурята, която вече е заплашила с потъване единия кораб. 

Първите  християни  са  знаели,  че  отивайки  на  кръста,  Исус  е  пренебрегнал  собствената  си
безопасност и се е потопил в нашето опасно положение, че той е изпил до дъно чашата на смъртта, която
ние заслужаваме и е направил всичко това, за да ни спаси. Това е била спасителна операция. Спасение от
какво? От осъждането на справедливия съдия. Нашият Господ не е направил това на тази неразбираемо
скъпа цена, с цел да ни накара да се чувстваме по-добре или за да ни снабди с информацията, която ни е
липсвала. Той е направил това, за да ни спаси от загиване и от изчезване по време на най-голямата опасност.
Не трябва да имаме други представи за спасението. Нашият Господ е отишъл на кръста, за да направи за нас
онова, което ние сами никога не бихме могли да направим за себе си и без което нашето положение като
грешни хора щеше да е безнадеждно пред Светия Бог. 

Една  от  причините,  поради  която  Чарлз  Уесли  е  най-добрият  писател  на  текстове  за  химни  на
английски език е, че просто защото Чарлз Уесли говори много по-често за кръста, колкото за останалите
неща и демонстрира най-задълбочено разбиране за извършеното от Исус на кръста. 

“Стани, душо моя, стани. Избърши сълзите за твоя грях. 
Появява се кървящата жертва извършена вместо мен. 
Моят гарант стои пред трона; 
името ми е написано на ръцете  Му.”
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“Името е написано на ръцете му” е препратка към пророк Исая, който е очаквал изкупителната жертва
на Божия Син от наше име да направи всичко. Векове преди кръста на Голгота, Исая забелязал кръста в
сърцето на Бога. Говорейки от името на Бога, Исая написал: “Ето написал съм името ти на дланите на
ръцете си.” (Ис.49:16 – свободен превод) Когато бях дете, тази истина се запечата завинаги  сърцето ми
благодарение на следната песничка: “Вечността не може да изтрие името ми от ръцете му; / Отпечатано
върху сърцето му, то остава белег на незаличимата му милост.”

Направеното от Бога за мен като грешник е единственото нещо, което въобще може да се направи. То
е достатъчно и аз единствено мога да вярвам в това, като поверявам себе си на Онзи, който го е извършил.

Трябва да разбираме как любовта ни към нашия Господ и вярата ни в него взаимно се допълват. Ако
само го  обичахме,  ние  щяхме да започнем да считаме,  че се  спасяваме благодарение на качеството на
нашата любов към Господа и нямаме нужда от изкуплението, което той е извършил за нас. Или пък, ако
само вярвахме в него заради това, което той е направил за нас, ние щяхме да се окажем в положението, в
което се намирам в отношението си с моя зъболекар: аз му се доверявам напълно, тъй като съм убеден в
неговата компетентност, въпреки че не го харесвам, защото поведението му е отвратително. Вярата ни в
Исус Христос не позволява на любовта ни към него да стане арогантна, а любовта ни към него не позволява
на вярата ни да охладнее.

(В) Има и още нещо.  Християни са онези хора, които се подчиняват на Исус като на Господар или
поне се стремят да му се подчиняват. Мотивирането ни, за да се подчиняваме на Исус Христос съвсем не е
свързано с желанието да подобряваме репутацията си или да получаваме похвали от обществото или чрез
подчинението  си  да  си  създаваме  образа,  че  превъзхождаме  другите  хора.  Мотивацията  за  нашето
подчинение е  просто благодарността ни към онзи,  който ни е спасил,  както и любовта ни към същата
личност, която ни е обикнала от мига на нашето зачеване и ще ни обича и след като умрем.

Има две форми на християнско подчинение. Първата е съпротива на изкушението. Тази форма на
подчинение е последица от способността ни да разпознаваме изкушението от всеки вид,  съблазънта да
извършим какъвто и да е грях и нашата решимост да не се поддадем на изкушението и да го отблъснем
заради това,  което е:  в най-добрия случай изпадане в  немилост пред Бога и в  най-лошия – изпадане в
немилост пред други хора. Съпротивлявайки се на изкушението, ние трябва да се отричаме от прекомерната
зависимост  на  света  от  егоизма:  стремежа  към  самореализация,  стремежа  към  самоосъществяване  и
всякакви подобни стремежи. В края на краищата, ние разбираме, че светът на невярващите не разбира.
По правило никой невярващ не успява да погледне на себе си като страничен и безпристрастен наблюдател,
за да получи вярна представа за себе си, защото не знае по какви критерии да се самооценява. Никой не
е станал по-щастлив чрез трупането на богатства.

Втората форма на християнско подчинение е забравящото за себе си служение в полза на страдащия
съсед. Имайки предвид жестокото страдание навсякъде около нас, аз винаги се удивлявам на хората, които
ми казват, че са отегчени. Мисля си, че за последен път бях отегчен през 1953, когато бях 9 годишен и
летните ваканции ми се струваха твърде дълги. Отегчени? Единствените хора, които са отегчени   са онези  ,
които все още не са схванали мъката на ближния си или тези, които не си правят труда да направят нещо в
полза на ближния си.

През 1519 Мартин Лутер написал един важен теологичен трактат, озаглавен “Два вида праведност.”
През следващата, 1520 той написал друг трактат, който е много по-известен: “Свободата на християнина.” В
“Свободата  на  християнина”  той  твърди,  че  поради  това,  че  господарят  на  християнина  е  единствено
Христос,  християнинът  не  служи  на  никого.  Но  въпреки  това,  тъй  като  господар  на  християнина  е
единствено Христос, християнинът е слуга на всички хора, защото Христос е дошъл единствено да служи,
нали? В “Свободата на християнина” Лутер твърди, че християнинът живее в ближния си, като му служи с
любов. 

Какво означава да служим на ближния си с любов? Първо, ние трябва да споделяме материалното си
изобилие с ближния си, който е в нужда. Второ, ние трябва да вземаме участие в страданието на ближния
си, като се намираме възможно най-близо до него, докато той страда и по този начин и ние страдаме заедно
с него. В трактата си “Два вида праведност” Лутер споменава за трети начин, чрез който да служим на
ближния  си  с  любов:  ние  споделяме  немилостта,  в  която  е  изпаднал  ближния  ни.  Ние  не  бягаме  от
нуждаещия се  ближен,  който сега  се  намира  в  извънредно  голяма нужда,  просто защото е  изпаднал в
немилост и останалите хора го избягват заради това. Защото човекът, който е изпаднал в немилост поради
собствените си грешки     сега се нуждае от нас повече от всякога  .

Лутер казва, че когато обслужваме материалната нужда на ближния си,  ние плащаме много ниска
цена,  тъй  като  задоволяваме  материалният  му  недоимък  чрез  своя  материален  излишък.  Но  когато
споделяме страданието на ближния си, ние плащаме по-висока цена, тъй като близостта до страданието
води до страдание. Когато споделяме немилостта на ближния си, тогава цената която плащаме е най-висока,

44



45

тъй като тогава ние публично се излагаме на същата немилост. Но нали и нашият Господ “беше причислен
към грешниците”, въпреки че не беше грешен? Следователно подчинението ни на него означава ние също
да служим на ближния си, чийто срам е широко известен. 

(Г) Накрая, християни са онези хора, които утвърждават всеки друг човек в Христос и потвърждават
всеки човек да върви в пътя на Христос. “Утвърждаване” ни звучи доста хладно, нали? А “потвърждавам”
ни звучи доста механично,  нали? “Потвърждение” е това,  което машината на летището ни отговаря по
отношение резервацията ни за някакъв полет. “Утвърждаването” и “потвърждаването” губят механичния си
оттенък, когато бъдат обвити с обич. Единствено когато притежаваме истинската обич един към друг, ние
утвърждаваме другия човек в Христос и го потвърждаваме да върви по пътя на Христос. Отдавна считам, че
хората най-общо казано са ранени, някои от тях повече от другите, но буквално всеки човек е ранен. Освен
това хората изплашени. А не са ли те и осакатени? Дали раните ни не ни осакатяват? Мисля си, че това
основно зависи от обичта, с която сме обградени и в която сме потопени. Обичта, огромната любов, не
позволява на раните да ни осакатят.

Лука  ни  разказва,  че  Павел  срещнал  няколко  християни  в  Листра,  които  били  разтревожени.  В
допълнение към раните и белезите, с които всеки човек се сдобива в живота си, те били измъчвани и от
това, че били християни. Лука ни разказва, че Павел окуражил тези разтревожени хора, като ги призовал да
продължат да вярват и им напомнил, че ние влизаме в Божието царство чрез много изпитания. Изпитания,
трудности, разочарования, рухнали планове, опозиция – тези неща нямат край. Но въпреки това, ние трябва
да продължим във вярата.  Обаче,  ние можем да продължим,  единствено ако сме потопени в обичта на
своите спътници във вярата, които страдат с нас и чието окуражение е ефикасно, просто защото е много
топло. 

Наслаждавам се на древната история за Моисей и уморените му ръце. Когато израелтяните бродели в
пустинята по пътя си за Обещаната Земя, те били нападани от всякакви неща, които ги обезкуражавали,
включително  от  смъртни врагове.  Веднъж те  се  сражавали  с  амаликитците.  До тогава,  докато  Моисей
държал ръцете си високо над главата си (защото за израелтяните ръката е символ на силата), хората му
побеждавали.  Но  когато  ръцете  му  се  уморявали  и  той  ги  отпускал,  хората  му  започвали  да  губят
сражението. Тогава двама човека, брат му Аарон и приятелят му Ор започнали да придържат ръцете му,
докато врагът им бил победен. (Из. 17:8-16) 

Ние също пътуваме за Обещаната Земя, но все още не сме стигнали там. Когато бъдем нападани,
независимо дали отвътре или отвън, ние имаме нужда от хората, които се сражават редом до нас, за да ни
изправят.  Което  означава,  че  ние  винаги  трябва  да  се  утвърждаваме  един  друг  в  Христос  и  да  се
потвърждаваме един друг по пътя на Христос, като винаги се отнасяме един към друг с цялата любов, която
можем да открием в себе си.

Тогава какво е да си християнин? Християни са хората,  които обичат Исус Христос като Господ,
вярват в него като Спасител,  подчиняват му се като на Господар и се окуражават един друг в него и в
неговия  път,  като  нашата  обич един към друг  отразява  като  огледало обичта  на  Исус,  който ни обича
безмерно, безусловно и безкрайно.

Какво е човекът и важна ли е теологията?
 Пс. 8; 144:3-4; Йов 25:4-6

Много  хора  не  могат  да  понасят  теологията.  Според  тях  теологията  е  абстрактна  и  напълно
неприложима. Те считат, че теологията не може да помогне на хората, че не може да им даде надежда и
даже да ги спаси.

Но всъщност теологията не е напълно откъсната от действителността и не е непотребна. Теологията
се занимава с размишляването за истината на живия Бог. А Бог нито е абстрактен, нито е непотребен. Бог е
конкретен и е тази реалност, с която всеки човек   се сблъсква  , с която всеки   се бори   и която   понякога отрича  .
Но Бог винаги остава тази реалност, от която никой човек не може никога да избяга. Не правете грешка.
Например, когато бъде пренебрегната теологията на природата, природата се превръща в огромна купчина
боклук, която бавно се насища със смъртоносни химикали. Когато пренебрегнем теологията на историята,
ние се отказваме от борбата да придаваме видимост на Божието царство и вместо това сключваме мир с
царството на злото, даже когато то ни поглъща.

А каква е теологията на човечеството? Какви са мъжете и жените? Все пак, кои сме ние? Дали сме
просто  двуноги  същества,  чиито  играчки  и  инструменти  са  само  малко  по-сложни  от  играчките  и
инструментите на маймуната? Дали сме просто хладнокръвни убийци, както ми каза един източноевропеец,
след като самият той беше преследван и измъчван както от нацистите, така и от комунистите? К .С. Луйс
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(Коментар: 1898-1963, прочут английски  професор по литература, преподавател в Оксфорд, писател, „Хрониките на Нарния,“
християнин. Превел съм книгата му „Обикновено християнство“ и др. Можете да ги намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/
Д.Пр.)  твърди,  че когато хората считат,  че не са  по-различни от животните,  те  се  държат като животни.
Парадоксалното е, че когато хората считат, че са почти ангелски създания  ,    тогава   те се държат почти като  
демони. Теологията – размишлението ни над Божията истина – е важно нещо. Независимо дали категорично
и ясно, или по подразбиране, теологията определя как гледаме на себе си, как се отнасяме към другите хора
и дали има надежда за всеки от нас. 

Важният теологичен въпрос “Какво е  човекът?” е зададен няколко пъти в Стария Завет.  Днес ще
изследваме някои от отговорите, които са дадени на този въпрос.

“Какво е човекът, че ти, Боже, го помниш и се грижиш за него?” (Пс. 8:4 – мой превод) Отговор: “Аз
го направих само малко по-нископоставен от Бога и съм го короновал със слава и чест .” (Пс. 8:5 –  мой
превод) Всички мъже и жени са връх на Божието създание  и са по-високопоставени от всичко останало,
което Бог е сътворил. Те са само малко по-нископоставени от самия Бог и са короновани (фактът, че сме
короновани означава, че всеки човек е достоен да стане член на царското семейство; според Бога няма
обикновени хора, всички са благородници). Всички хора са короновани със слава и чест, които никой не
може да ни отнеме, нито пък ние можем сами да се лишим от тях. Ето това сме ние.

Важно е да разберем, че  ние сме създадени с достойнство, което нито можем да изгубим случайно,
нито можем глупаво да пропилеем, нито можем да се откажем отвратени от него, нито пък някой да ни го
отнеме.  Несъмнено  ние  можем  да  се  дължим  по  начин,  който  да  противоречи  на  това  достойнство,
възможно е други  хора да не зачитат достойнството ни,  но според Божият ред това достойнството ни
принадлежи  завинаги.  Замислете  се  за  ситуациите,  в  които  по  подразбиране  обществото  ни  признава
неотменимата слава, чест и достойнство на хората и плаща скъпо, за да ги подкрепи. Издръжката на един
човек, настанен в изправителен дом ни струва на нас, данъкоплатците, по 55 000 долара годишно. А когато
се построи нов затвор, цената на една килия е 285 000 долара.

От време на време в класа на жена ми се случва дете, което страда от физическа или емоционална
инвалидност. На такова дете се предоставя помощ от учител (за сметка на данъкоплатците), който помага на
детето, като се грижи за него, води го то тоалетната, помага му да съблече и да облече зимните си дрехи.
Иначе казано, помощта на учителя се опитва да потуши експлозиите, скрити в психиката на детето, опитва
се да успокои детето и на другите деца около него в случаите, когато потушаването не върши работа и във
всички посоки се изстрелват емоционални шрапнели.Какво харчи обществото ни за възрастните хора, за
немощните (които може да са млади или стари), за психично болните и за децата, родени с дефекти? Какво
харчим за хората, които са  социално непродуктивни и никога няма да могат сами да се издържат? И защо
правим тези  разходи?  Защото,  независимо от  светският  начин  на  мислене  на  обществото ни  има  една
подразбираща се теология, която работи: всеки човек и създаден да бъде само малко по-нископоставен от
Бога и е коронован със слава и чест.

Не трябва да считаме, че всеки по рождение знае тази истина, която псалмистът ни казва. Убедеността
за славата и честта на човечеството не е по рождение, а се създава и възпитава от евангелието. Там, където
обществото не е  осветено от непряката светлина на евангелието,  или вече не се  осветява  от непряката
светлина на евангелието, на хората се гледа като на инструменти, които се използват, докато са полезни и да
се изхвърлят, когато станат безполезни. Руският писател Солженицин задава въпроса: “Трудно ли ви е да си
представите  какво  става  с  хората  в  общество,  което  вече  не  е  контролирано,  даже  несъзнателно,  от
непряката светлина на евангелието? Питайте ме и аз ще ви кажа, защото съм живял в такова общество!”

Във войната между Китай и Япония, малко преди Втората световна война, японците изследвали колко
време  ще  отнеме  на  един  ранен  войник  да  оздравее  и  да  се  върне  на  бойното  поле  и  въз  основа  на
резултатите от това изследване решавали дали на лекуват ранения войник или да не го лекуват. Ако раните
на войника били такива, че той ще трябва да се лекува няколко месеца, като например счупена бедрена кост,
той бивал застрелван в главата от самите японци.

Колко по-различно е положението в общество, което от векове е осветлявано от евангелието. Когато
бях юноша, аз бях очарован от Битката за Англия. Но имаше едно нещо в тази битка, което не ме очароваше,
а  ме  изумяваше.  На  ранените  германски  пилоти,  чиито  самолети  били  сваляни  на  земята,  докато
бомбардирали беззащитното гражданско население, било предоставяно най-доброто възможно медицинско
обслужване. Ако в окото на пилота имало парченца от стъкло и той се нуждаел от най-добрият в света
офталмолог, той бил лекуван от него, даже когато пред кабинета му имало опашка от английски пациенти,
чиито заболявания не били толкова спешни. Според тогавашната ми представа на 14-годишно момче, това
беше връх на глупостта. Да, това е върхът на глупостта, но трябва да помним, че даже най-лошият ни враг е
човек, който не може да бъде лишен от славата, честта и достойнството, с които е създаден. Теологията е
важно нещо. Представете си общество, в което е напълно изчезнала тази истина и никой не размишлява над
нея.
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Тогава какво е човекът? “Човекът е като дъх, дните му са като преминаваща сянка.” (Пс. 144:4 –
мой превод) Иначе казано, ние сме кратко живеещи същества, чийто живот бързо отминава. Освен това ние
сме уязвими същества, за които животът е опасен. Дните ни са като преминаваща сянка. Когато осъзнаем
това,  ние  можем  да  реагираме  по  два  напълно  различни  начини.  Единият е  пътят  на  фатализма  и
безразличието. “След като живота преминава толкова бързо, какъв е смисълът да се прави нещо? Какъв е
смисълът да се напрягаме за нещо? Защо да не се излегнем по гръб и да позволим на отминаващата сянка да
премине? Другият е пътят на библейската истина. Тъй като животът ни е само един дъх и дните ни са като
преминаваща сянка,    всеки миг има вечно значение  .  Всеки миг е  предоставен шанс  да отразяваме като
огледало Божията истина. Всеки миг може да бъде отваряне на прозорец пред Бога, който изпраща дъжд
както на праведните, така и на неправедните. Това, което се случва във всеки миг може да има последствия,
които не можем да си представим.

Няколко пъти от тази катедра съм казвал,  че за мен настъпи денят, в който разбрах, че не мога да
контролирам почти нищо. Бих могъл да окажа значително влияние, но не мога да контролирам почти нищо.
В  миналото  считах,  че  това  е  така  поради  положението  ми  в  обществото.  Но  човекът,  който  заема
длъжността  Изпълнителен  Директор  на  голяма  корпорация,  големият  шеф,  човекът,  чието  обществено
положение не беше като моето – той може да контролира почти всичко! Но един ден научих, че в Канада
Изпълнителният Директор заема длъжността си средно за 3,5 години, а след това бива уволняван. Тогава
какво контролира той? Какво е контролирал по-рано? Той даже не е успял да контролира достатъчно, за да
не  бъде  уволнен!  А  какво  става  с  най-високопоставените  политически  власти?  Колко  много  може  да
контролира премиера на страната? Ако утре американското правителство реши да повиши лихвите, това ще
има огромно отражение във всяко отношение върху живота в Канада. И премиерът няма да има контрол
нито над това, което биха направили нашите американски приятели, нито върху последиците от тяхното
действие върху нас, канадците.

Тъй  като  животът  ми  е  дъх  и  дните  ми  са  като  преминаваща  сянка,  аз  трябваше  да  осъзная  че
разполагам само с няколко дъха, в които да покажа, какъв съм. Не е нужно да правя нещо героично. Просто
трябва  да  покажа себе  си.  Тъкмо това,  което правя  в  ежедневието си     ще  се  окаже,  че  е  най-голямото  
влияние, което упражнявам.

В периода  на  отминаващата  сянка  аз  често  пъти усещам,  че  се  срещам с почти  непознати хора.
Например с една жена, която се нуждаеше от няколко долара, защото детето й беше болно и имаше нужда от
помощ, за да “закърпи” бюджета на семейството си. Или с шизофренично болният мъж, който искаше да си
говори с мен, не защото имаше да ми съобщи спешна информация, а защото беше самотен и  не можеше да
разбере защо хората се уморяват от несвързаните му мисли и го изоставят. Започнах да си мисля, че всички
тези неща ми пречат да върша наистина важната работа, която се очакваше от мен да свърша.
Тогава си припомних Исус, когато е вървял към дома на началника на синагогата Яир (Лука 8:41-45). Исус 
отивал там, защото дъщерята на Яир била смъртоносно болна. Докато си пробивал път целенасочено през 
тълпата, една жена се пресегнала и го докоснала. Тя не е ли знаела, че той е бързал да направи домашното 
посещение, докато малкото момиче все още не е умряло? Тя не е знаела това. Откъде би могла да знае? Но 
сигурно е можела да види, че той е зает. Тогава Исус казал на придружаващите го ученици: “Чакайте! Някой
ме докосна. Нека да спрем и да разберем какво става.”

Спомних си за хора, които са поемали риска да закъснеят за друга среща, защото са искали да бъдат
любезни към мен. Тук въобще нямам предвид хората,  които в два случая ми помогнаха по драматичен
начин, когато бях наранен на улицата и имах нужда от кола на бърза помощ, за да ме откара в болницата.
Имам предвид безименните хора, които с радост поемаха неудобството върху себе си, с цел да ми помогнат
в нещо и по този начин отразиха като огледало самият Господ. Служителят от бюрото на Луфтханза във
Франкфурт,  Германия,  когато  човекът,  който  трябваше  да  ме  посрещне  не  се  яви  на  летището,  а
телефонният указател на Франкфурт осуети намерението ми да се свържа по телефона, защото в него не
можех да намеря селцето Арнолдшейн, защото се оказа, че бяха направили правописна грешка в справката
за адреса, който ми бяха дали от Канада.

Където и да съм се озовавал по света, винаги съм намирал хора, които са били любезни и готови да ми
помогнат. (Не казах “всеки човек”, защото и аз съм срещал неучтиви хора, които не искат да помогнат .) Те
усещаха интуитивно, даже когато никога не бяха мислили съзнателно за това, че тъй като животът е просто
един  дъх  и  дните  ни  са  като  отминаваща  сянка,  единственото време,    когато  трябва  да  демонстрираме  
Божията истина, милост и вярност е     сега  . Този миг е уникален и неповторим и е пълен с вечна значимост.

“Какво е човекът?” Книгата Йов ни дава трети отговор: Човек е “Личинка, червей.”(Йов 25:6) Чакайте
малко! Аз си мислех, че ние сме само малко по-нископоставени от Бога и че сме короновани със слава и
почест! Как така се оказва, че сме личинка или червей? Но всъщност целта на това твърдение не е да ни
подцени. За да разберем смисъла на казаното в този откъс от Йов, първо трябва да чуем въпроса, на който се
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дава отговор. “Как може някой да е невинен (или чист?) Може ли някой да е праведен или чист пред очите
на Бога?” (Йов 25:4 – мой превод) Личинка! Черней! Това е начинът, чрез който авторът ни напомня, че ние,
грешните хора, сме осквернени пред Бога.

Аз съм последният човек, който би омаловажил това, което ни казват психолозите относно важността
на позитивният образ, който си създаваме, относно самоувереността и силата на егото ни. Човекът, чиято
самоувереност е напълно подкопана или човекът, който никога не е притежавал някаква самоувереност, е
наистина емоционално създание. Тогава какво да правим с “Личинка и червей!”, особено когато знаем, че
личинките  често  пъти  загниват,  а  червеите  често  изхвърлят  екскременти?  Дали  Библията  просто  не
подкрепя отрицателният образ, който си създаваме; дали тя не унищожава крехката самоувереност, която
притежаваме; дали тя не събаря силата на егото ни, за изграждането на което сме се борили в продължение
на години?

Съвсем не! Когато ни нарича “личинка и червей”  ,   Библията ни напомня, че грехът ни омърсява  ; ние  
сме омърсени пред очите на светия Бог.  Омърсяването винаги е отвратително. Ние сме отвратителни за
Бога. Нашият грях го кара да се отдръпва от нас. Омърсяването на греха ни лишава от достъп до Бога;
омърсяването причинявано от греха ни лишава от правото ни да бъдем приемани от Бога. Но въпреки това,
чудото на Божията милост е, че въпреки, че грехът ни прави отвратителни за Бога, той ни е снабдил с кръста
на своя Син, който се оприличи с отвратителните хора.  Парадоксът на милостта е в това  ,    че колкото по-  
отвратителни сме в очите на Бога,     толкова по-силно той се стреми към нас  . Славата на евангелието е, че
каквито и грехове да сме извършили, Божията милост е в състояние да ни приеме, и нищо не може да ни
отнеме тази възможност.

“Личинка, червей!” Това съвсем не е крах за самочувствието и за егото ни, а е най-позитивното нещо,
което може да бъде казано на човечеството. На първо място то е позитивно, защото това е истината за нас,
това не е  сладко звучаща лъжа,  поради което е извънредно полезно и позитивно.  На второ място то е
позитивно, защото е изпълнено с надеждата, че грешните хора могат да бъдат спасени и излекувани. Преди
години осъзнах, че най-положителното нещо, което трябва да казваме за хората е, че те са грешници. 

Обратната алтернатива е изцяло негативна. Ако казваме, че основният проблем на човечеството е, че
сме неинформирани, ние се превръщаме в готови жертви на пропагандата. Ако казваме, че сме социално
онеправдани,  ние  отправяме  покана  към  жестокостта  на  социалното  инженерство.  Ако  считаме,  че
основният ни проблем е бедността, тогава ние прегръщаме държавно планираната икономика, която както
многократно видяхме през 20 век, е ужасна от човешка гледна точка. 

Извънредно позитивно е да казваме, че сме грешници  ,   защото има надежда за нас  . Несъмнено същото
създание, което е короновано със слава и чест, е едновременно грешникът, който авторът на книгата Йов
нарича: “Личинка, черней”. Но точно на личинките като нас е определено да притежават неотменима слава
и чест, показана в цялото им великолепие.

Тогава,  в  края  на  краищата,  какви  сме  ние?  Дали  сме  комбинация  от  трите  описания,  които
разгледахме до сега? Ако е така, дали и трите съставки присъстват по равно в нас? Или едната от тях е
повече? Коя е тази преобладаваща съставка?

Въпросите ни получават отговорите си, когато престанем да се вглеждаме в себе си   и погледнем към  
Исус Христос. В него ние сме създадени да живеем в приятелство с Онзи, който ни е короновал със слава и
чест. В него ние сме създадени да живеем в приятелство с Онзи, в който нашето достойнство и ценност е
гарантирани завинаги. В него ние сме създадени да живеем в приятелство с Онзи, пред който всяко наше
дело, което е в хармония с Христос ще има непреходна стойност във вечността. В него ние сме създадени да
живеем в приятелство с Онзи, в когото нашите грехове са опростени и в нас започва да тупти ново сърце.
Ние сме създадени за приятелство, в което ще бъде възстановена нашата славна човечност и тя ще бъде
направена сияйна и блестяща. Някои хора са потвърдили това и вървят по този път. Други все още не са
потвърдили това и се отнасят се презрително към тази истина. Но поканата си остава в сила. Поради това
трябва да гледаме на всеки човек като на поканен за това приятелство и за определен да се възползва от
него.  Според  Солженицин  бъдещето  на  света  или  поне  на  западният  свят  ,    зависи  от  това  дали  
Християнската църква ще може да препотвърждава убедително Божията истина относно неговото създание.

Теологията е важно нещо.

Какво е човекът?
 Бит. 1:24-31; Кол. 1:15-20; Лука 8:1-3

Вие какво сте: ангел, дявол или животно? Някои хора твърдят, че човекът е маскиран ангел, други – че
е маскиран дявол, а трети – че е животно, което си мисли, че е нещо повече от животно. Така например в
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книгата си “Облечените маймуни” Дезмънд Морис твърди, че ние сме животни, които са облечени и считат,
че облеклото им ги поробва.

А какво представляваме като личности? Дали не сме незначително винтче в някаква чудна машина?
Според китайските и севернокорейските комунисти това е вярно. Или пък сме просто троскот и сме толкова
краткотрайни  и  незначителни  като  всеки  троскот?  Екзистенциалистът-философ  Жан  Пол  Сартър би
потвърдил, че това е така. Или пък като мъж аз съм напаст, даже нещо по-лошо от напаст; означава ли, че аз
съм деспот, чието поведение трябва винаги да бъде контролирано? Феминистките или поне много от тях
биха  потвърдили, че това е вярно. 

Тогава какъв съм аз? Какви сте вие? Какво е човекът? Този въпрос е много важен, защото ако не му
отговорим правилно, погрешната ни представа за това, кои сме ние ще ограби човечността ни и ние ще се
превърнем в заплаха за останалите животни и за природата. За да отговорим на въпроса: “Какво означава да
бъдеш човек?” нека да си представим, че ни посети някакво извънземно същество. Какво впечатление ще си
създаде то за нас. Какво ще открие?

А) То ще открие веднага, че хората са същества, чиито корени са в природата. Ние сме същества,
които принадлежим на царството на растенията и животните. Според Битие, ние сме създадени в същия
ден, в който са създадени и животните. Както животните, така и ние имаме нужда от растенията, за да
съществуваме. В Стария Завет се казва,  че ние сме създадени от земята.  На латински “хумус” означава
“земя.” Като хора, ние винаги трябва да сме скромни, въпреки че не се държим така.  Хората трябва да са
скромни,   защото колкото и високопоставени да си мислим че сме  ,   ние произлизаме от “хумуса”, от земята и  
след като умрем останките ни ще се върнат в земята. Ние въобще не сме ангели, което означава, че ние
никога не сме само чист дух и никога не сме само тяло,  в което няма дух. Ние никога няма да избегнем
нашата земност. Еколозите ни казват, че като хора ние или отново ще трябва да преоткрием неизбежната си
свързаност с природата или ще загинем в ръцете на природата, която сами сме отровили.

Ако си мислим, че сме издигнали над царството на природата, единственото което трябва да направим
е да изчакаме, докато някоя част от тялото ни престане да работи нормално и ако тази повреда е придружена
от болка, тогава можем да започнем да мислим по друг начин. Болката променя личностните ни качества     и  
поставя характера ни на изпитание. Продължителната болка заплашва здравият ни разум. Но даже и да не
изпитваме  болка,  достатъчно  е  много  слабо  подуване  в  мозъка  ни  и  това  разстройва  личността  ни  и
заплашително снижава нивото на стабилността на поведението ни.

Твърдейки, че не можем да избягаме от земната си същност ние не казваме, че в нас има само това,
което се среща в растението и животното. Ние не отричаме уникалните способности на хората: рисуване,
музика, поезия, въображение, абстрактно мислене. Тези неща наистина са чудесни и са част от  онова, което
ни  отличава  от  животните.  Те  са  присъщи  на  нас,  хората,  чиято  крехкост  е  свързана  с  крехкостта  на
природата.  Уилям  Шекспир  е  можал  да  напише  неповторимите  си  пиеси,  защото  растителният  и
животински свят го е поддържал, той е дишал лишеният от отрови въздух и тялото му не е било увредено до
степента, след която разумът му би престанал да функционира нормално.

С цел да помогнем на хората, ние правим мащабни изследвания на животните. Ние не използваме
животните само защото те са  многобройни и евтини,  а  защото съществуват поразителни физиологични
прилики между нас и тях. Ако не съществуваха медицинските изследвания на животните, ние нямаше да
имаме голяма полза от самите изследвания. Трябва да кажем, че нашата земност не принизява човечността
ни  и  не  ни  деградира.  Точно  обратното,  това  извисява  царството  на  природата.  То  не  ни  лишава  от
уважението ни,   а ни позволява да разберем уважението  ,   което Бог иска да имаме към природата  . Влечението
ни към природата  не  унизява  природата,  а  придава  достойнство на  всичко,  от  което Бог  е  счел,  че  се
нуждаем. А ние сме обичани от него и само ние сме създадени по Божия образ и подобие. Например, много
хора изпитват отвращение от влечугите и считат, че те са грозни. Ние галим кучето си, но никога не бихме
целунали алигатор. Но ако алигаторите можеха да говорят, те щяха да ми кажат: “Шепърд, ти може да не ни
харесваш, но е по-добре да разбереш, че ти се нуждаеш от нас, а не ние от теб. Запомни това, Шепърд: Ти се
нуждаеш от нас,   а не ние от теб  . Поради това, ако въобще имаш някакъв ум, не се отнасяй несериозно към
нас, алигаторите и към цялото царство на природата, което поддържа нас и теб.” Ние сме тясно свързани с
природата.

Б) Втората истина за нас, хората, е също толкова очевидна: Всеки от нас е или мъж, или жена. В Бит 1
Бог  казва:  “Нека  да  създам  човека (Адам,  човечеството)  по  свой  образ;  мъж  и  жена  ги  създаде
(множествено число). От тук произтичат две неща. Първо, различието между мъжете и жените е определено
от Бога още при създанието. Второ, ние сме хора единствено в контекста на отношението между половете.
Тези две неща трябва да бъдат разяснени. Днес има много неща, които разделят хората, например, различие
в богатството, в образованието или в социалните възможности. Но нито едно от тези неща не са определени
от Бога и не са част от създанието. По принцип всички тези различия могат да бъдат преодолени и много от
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нас биха казали, че трябва да направим всичко възможно, за да ги преодолеем. 
Например, различията във финансовите възможности на хората са крещящи и отвратителни. Но ние

притежаваме механизмите на пропорционалното облагане на доходите и на социалното подпомагане, чрез
които се извършва преразпределение на богатството и се уравновесяват различията сред нас, пораждани от
неравенството  в  имотното  състояние.  По  същият  начин  ние  притежаваме  подпомаганото  от  данъците
обществено образование,  за да го получат онези,  които в противен случай нямаше да могат да получат
добро образование. Обаче остава едно различие от времето на създанието, което не трябва да се опитваме
да преодоляваме: различието между мъжът и жената. 

Бог е казал, че половото разделение на хората е нещо “добро”     и ние не трябва да се опитваме да го
нарушаваме, възприемайки “двуполовия” манталитет. Поради тази причина, например, Библията забранява
хората от единия пол за носят дрехите на хората от другия пол. Сега забелязвам, че много от жените в
нашата църква, включително жена ми, носят панталони. Добре. В това няма нищо лошо, защото жените,
които носят панталони не се опитват да се представят като мъже; те не се опитват да скрият пола си или по
някакъв начин да измамят някой човек. Това не е опит да се отрече, че една жена е жена и по този начин да
се отрече пола,  за който Бог е казал,  че  е “добър.”  Това не е опит да се заличи единствената разлика,
въведена от Бога още при създанието, която Бог е казал, че никога не трябва да заличаваме.

Второто разяснение е следното:  всеки от нас има конкретен пол – мъжки или женски – който се
намира в контекста на половите отношения. Казвайки, че аз съм мъж, аз казвам, че съм мъж по отношение
на жената. Животните също са мъжки и женски. Но при тях половото различие играе роля единствено за
продължението  на  рода.  А  при  хората,  различието  между  мъжът  и  жената  на  първо  място  служи  на
истината, че ние сме създадени по образа на Бога. Това не означава, че Бог е или мъж или жена. Бог въобще
няма пол. Но въпреки това, когато в Библията ни се казва, че сме направени по Божия образ, трябва да
отбележим две неща. 

Първо, всеки човек, независимо дали е мъж или жена, е направен по Божият образ. 
Второ, всеки мъж е мъж по отношение на жената и всяка жена е жена по отношение на мъжа. Докато

кучето е куче, независимо дали е мъжко или женско (т.е. мъжкото куче е 100% куче само за себе си), мъжът
сам за себе си не може да е 100% мъж. Хората са личности, всеки от които е създаден по Божия образ, но
въпреки това нито един човек не може да бъде само личност. 

Всеки от нас, мъж или жена, има нужда от противоположния пол, за да бъде истински човек. Аз казах,
че се нуждаем от противоположния пол, но не съм казал, че имаме нужда да бъдем женени. Не съм казвал,
че имаме нужда да сме сексуално активни.  Исус не е бил женен и не е бил сексуално активен  ,    но е бил  
човек. Наистина, без да е имал някакъв недостатък, той е бил еталон за Божието намерение за нас, хората. В
същото време трябва да разбираме, че независимо от това, че Исус не е бил женен и не е бил сексуално
активен, той ежедневно е общувал с жени, движил се  е сред тях без да се стеснява и то по начин, който е
ужасявал тогавашните хора.  Той е  позволил на жена с кръвотечение да се докосне до него.  Така не се
правело. Той разговарял публично с жена с укорима репутация (която пет пъти е била омъжвана) тогава,
когато даже съпрузите не са разговаряли публично със съпругите си. 

Лука ни казва, че в разширената група на учениците му е имало няколко жени, част от които не са
били омъжени, а другите са били семейни.  Тъкмо жените останали до края при разпъването му на кръста.
Те са били и първите в неделната утрин на Великден, които са отишли на гроба му. Очевидно е, че те са го
обичали, че са се стремели да бъдат в компанията му и че на него му е харесвал да бъде с тях. Те са го
обогатявали и той ги е обогатявал. Като заключение от всичко това става ясно, че ако беше отделен от тях,
Исус нямаше да бъде човек, както и те, ако бяха отделени от него, нямаше също да бъдат човеци.  Между
другото, точно това е истината, която съсухрените феминистки не могат да възприемат. В срещите на Исус с
жените няма нищо неправилно. Точно обратното, в тях е имало всичко, от което се нуждаем. Истината се
определя  от  Бога  и  изисква  двустранно  допълващо  се  израстване  и  наслада  за  всички  мъже  и  жени,
включително  за  тези,  които не  са  женени  и  никога  няма да  се  оженят.  Да  си  човек,  това  означава  да
притежаваш пол и да допълваш другия пол.

В) Нашият извънземен посетител забелязва и трето нещо, свързано с нас. Ние сме индивиди, които
живеем в общности. Както индивидите, така и общностите трябва да бъдат предпазвани. Когато попитате
един древен израилтянин за името му, той винаги заедно с името си ще ви каже и името на племето, към
което принадлежи.  Исус е принадлежал към племето на Юда. Защо? Защото древният израилтянин е знаел,
че е това, което е, единствено когато е свързан с общността си. Но и обратното е било вярно. Обществото се
различава от тълпата по това,     че обществото цени и предпазва индивидите  ,   а тълпата ги потапя  . В нашият
свят има народи, които потъпкват индивидите. В СССР в продължение на 75 години постъпваха така и сега
всеки момент могат да се върнат към старото си поведение. 

По  времето на  Райха  и  в  Германия  постъпваха  така  само  в  продължение  на  12  години,  а  имаха
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намерение да го правят в продължение на 1000 години. Да не споменавам Китай, най-многолюдната нация
на света, Северна Корея, Индонезия, много държави в Африка, както и много страни от Латинска Америка,
които  даже  няма  да  се  опитвам  да  изброявам.  След  като  “изчезналите”  хора  в  Аржентина  оставаха
“изчезнали” в продължение на няколко години, правителството на Аржентина безсрамно обяви това, което
всеки вече предполагаше: че изчезналите хора са мъртви. Правителството обяви, че те са мъртви, тъй като
правителството ги беше убило. 

Християните  трябва  винаги  са  подкрепят  баланса  между  индивида  и  обществото  и  между
индивидуалното  и  общото. Трябва  винаги  да  различаваме  нуждата  от  балансираност  и  от  прецизно
балансиране. Трябва винаги да осъзнаваме защо отделният човек и обществото имат нужда един от друг. В
края на краищата,  ако не защитава правата на всеки човек,  обществото се превръща в тълпа.  От друга
страна, без защита на правата на обществото, отделните хора се превръщат в предмети. Много трудно е да
бъде поддържан този изключително фин баланс.

Училището е едно от местата, където е очевидна нуждата от поддържането на такъм баланс, който да
е придружен от чувствителност. Родителите очакват училището (което е умален модел на обществото), да
даде на децата им образование и работа, да формира характера им и като добавка на всичко това – да ги
превърне  в  стабилни  граждани.  Но  всеки  учител знае,  че  е  невъзможно училището да  даде  на  децата
интелектуална непреклонност, да ги научи на благоприличие, на правилно поведение, на вежливост и на
етична почтеност; че е невъзможно училището да даде на децата тези неща  ,   ако родителите и обществото не  
могат да им ги дадат. От друга страна, е невъзможно съзнателният родител да направи каквото и да е за
възпитанието на детето си, ако училището постоянно руши това, което той прави. Отделните личности и
обществото взаимно си влияят и регулират. 

Г) Нашият извънземен посетител ще забележи още една характерна черта в нас, хората, която също е
много важна. Но той може и да не я забележи, защото тя не е толкова очевидна, каквото е половото ни
различие. Тази черта е, че ние сме направени, за да сме в приятелски отношения с Бога. Въпреки, че за тази
черта говорим най-накрая,  тя  всъщност е  най-важната.  Това  не означава,  че  обвързаността ни с  Бога  е
някаква странност, някаква украса или някаква превземка. За нас това е най-важната истина.  Да си човек,
това означава да си  радостен, благодарен и покорен партньор на Бога в завета.

Християните знаят, че човешкото съществувание винаги е отношение. Когато говорим за дърво или
мравуняк, ние знаем, че те просто съществуват. Но когато говорим за човешки същества, те трябва да имат
отношения  помежду  си.  Ние  вече  говорихме  за  това,  когато  разглеждахме  половете:  да  съществуваш
въобще, означава да съществуваш или като мъж, или като жена; а за да съществуваш като мъж или жена,
това означава да си в отношения с жена или мъж. 

Същото е валидно и в отношенията ни с Бога. Въпреки че за да бъде Бог, Бог няма нужда от хората,
Бог е пожелал да не е Бог отделно от хората.  Бог е пожелал да бъде Бог единствено в интимния му и
непроменим  завет  на  солидарността  му  с  хората.  А  що  се  отнася  до  нас,  ние  можем  да  бъдем  хора
единствено, ако имаме отношения с него. Казвайки, че това е истина и реалност не означава, че всички са
наясно с тази истина или че с желание очакват истината или че някой ден ще приемат тази истина и тя ще
стане тяхна. Но истината си остава истина и реалността си остава реалност, просто защото Бог е пожелал да
бъде Бог единствено в отношенията си с нас и ние да бъдем хора, единствено в отношенията си с него. Исус
не е ли казал, че неговата храна е да върши волята на Отца си? (Йоан 4:34)

Ако презираме предназначаването ни да бъдем радостни и благодарни партньори на Бога в завета, ние
ще  опустошим  природата,  мислейки  си  глупаво,  че  отношението  ни  към  Божието  създание  и  към
собствената ни същност не са  важни неща.  Ако презираме предназначаването ни да бъдем радостни и
благодарни партньори на Бога в завета, тогава ние, хората, попадаме в капана на враждебността, където
единственото, което можем да правим е да се измъчваме помежду си. 

В това състояние мъжете експлоатират и се отнасят жестоко към жените,  а жените се  присмиват
надменно на мъжете. Ако презираме предназначаването си да бъдем радостни и благодарни партньори на
Бога в завета, ние ще произнасяме гръмки речи за правата на човека и няма да се интересуваме за правата
на  обществото.  Или  пък  неразбиращо  ще  подкрепяме  онези  социални  колективистични  идеи,  които
обещават много,  но ни дават малко и винаги успяват да се  отнасят жестоко и да погребват правата на
отделния човек. 

Предназначаването ни да бъдем радостни и благодарни партньори на Бога в завета е нашият призив за
общуване  с  него.  Трябва  да  осъзнаем  нещо,  което  доста  често  изпускаме  да  забележим:  единствено
предназначаването ни да бъдем радостни и благодарни партньори на Бога в завета ни придава и запазва
достойнството и стойността ни. Даже когато не се подчиним на поканата на Бога, даже когато не успяваме
да  й отговорим с вяра  и  подчинение,  въпреки това  фактът на  Божията  покана към нас  продължава  да
придава и запазва достойнството и стойността ни, които не могат да бъдат унищожени и от които не можем
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да бъдем лишени. Няма друг подобен източник за достойнство и на стойностност на човека.
Когато майката на жена ми беше приета да живее в старчески дом, жена ми я посещаваше редовно и

никога не се оплакваше, че това й тежи, защото беше благодарна, че можехме да се възползваме от това
улеснение. Веднъж, след като се върна от посещение при майка си в този дом, жена ми се прибра натъжена
и ми каза: “Вече не съществува такова нещо като вродено достойнство и вродено чувство за стойност. Ако
сме отделени от предназначението ни да бъдем партньори на Бога в завета, ние се лишаваме от всякакво
човешко достойнство и стойностност.” Тя беше права. Няма видимо достойнство в хората, които са нехайни
и небрежни към външния си вид.

Тогава какви сме ние? Ангели? Дяволи? Троскот? Винтче? Храна за феминистките? Ние не сме нито
едно от тези неща. Ние сме създания, с които Бог иска да общува и без които той никога не иска да бъде.
Всичко,  което Бог  е  създал,  го  е  създал  заради нас,  които сме  създадени по неговия  образ,  които сме
обичани от Бога. На Разпети Петък Бог ни казва, че ни обича повече, отколкото обича себе си. Тогава защо
да не го обичаме сега и защо да не искаме да го обичаме вечно?

Какво изобилие!
(Изследване на гръцката дума PERISSEUEIN – изобилствам, пълен съм, богат съм - Кол.2:7)

Не  сте  ли  се  удивлявали  на  Божието  великодушие,  на  неговата  щедрост  и  на  огромната  му
сърдечност? Указания за великодушието му (и не само указания), могат да се видят в сътворението му, което
изобилства от примери за щедростта му. Замислете се за звездите. Само в нашата галактика има милиарди
звезди (и при това нашата галактика не е единствената).  Съществуват безброй звезди,  огромен брой от
които са многократно по-големи и ярки от най-познатата ни звезда – слънцето. Най-голямата позната до
сега звезда е с диаметър 690 000 000 мили. Тя е 800 пъти по-голяма от слънцето и е 1 900 пъти по-ярка от
него. (Можете ли да си представите звезда, която да е 800 пъти по-голяма от слънцето?) А колко обширен е
звездния свят? Светлината се движи със скорост 300 000 км/сек. Най-близката до нас галактика се намира
на  разстояние  6  000  000  000  светлинни  години.  (1  светлинна  година  =  разстоянието,  изминавано  от
светлината за 1 година.) (Коментар: Вижте Факти за неограничените способности на Бога  - http://methodist.bg/resursi/knigi/
Д.Пр.)

Създанието е разкошно, просто защото сърцето на създателя непрекъснато прелива от щедрост.  Колко
вида растения съществуват?  А само в  растителния свят колко видове дървета  има? А само в света  на
дърветата, колко вида борове има? 90 вида! Само борове са 90 различни видове!

Ами храните? Когато дойдох да живея на брега на океана, аз се изумих, когато за пръв път видях как
една  рибарска  гемия  разтоварваше  улова  си.  Гледайки  огромното  разнообразие  на  блестящите  тела  на
рибите,  с които беше пълна гемията,  аз си помислих, че в Атлантическия океан не може да има други
видове риби,  които да липсват в  тази гемия.  А това беше само една гемия,  която беше ловила риба в
крайбрежните води и разтоварваше само еднодневния си улов.  Но колкото и да сме задоволени от рибата
трябва да помним, че само 1 % от протеина на света се добива от рибата. Останалата част от протеина се
добива основно от зърното. Даже сега по света се произвежда достатъчно зърно, което да осигури на всеки
човек 3000 кал/ден. (Човек се нуждае средно от 2300 кал/ден.) 

Когато бях в Индия,  аз видях тонове храни, натрупани на купчини покрай пътя и то в безкрайна
поредица от села. Несъмнено има проблем с разпределението на храната, след като ежедневно по света 15
000 човека умират от глад, но това не се дължи на липса на произведена храна. Нека да не забравяме, че във
Франция, която е житницата на Европейския Съюз, се произвежда по-малко храна на глава от населението,
отколкото  с  държавите  от  централна  Африка,  където  хората  масово  умират  от  глад.  Даже  в  най-
неплодородните си години, Индия си остава нетен износител на храни.

Когато размишлявах над преливащата Божия щедрост,  аз се замислих за храната,  но за кратко.  В
замяна на това много време ми отне, когато се замислих за огромната сърдечност на Бога към нас, която е
намерила израз  в неговия Син. Апостол Йоан казва: “Бог My дава Духа неограничено.” (Йоан 3:34 –  мой
превод) Равините в древен Израел са учели, че Бог дава с мярка Дух на всеки пророк, който изпраща, дава
му определено количество от Духа, тъй като всеки пророк съобщава само част от цялата истина на Бога. А
единствено върху Сина си Бог е излял всичко, което е в него самият, без никакви ограничения, а след това,
сочейки към Сина си, казал на света: “Какво повече мога да кажа освен това, което вече казах в него?”

Бог е дал Дух на Исус Христос без никакво ограничение. Да знаем това, означава да разбираме, че в
нашия Господ можем да открием цялата истина на Бога,  мъдростта на Бога,  страстта на Бога,  както и
търпението на Бога, волята, работата, словото и пътя на Бога. Всички тези неща са излети в Исус Христос.

А  ако  Бог  е  излял  себе  си  без  всякакви  ограничения  в  своя  Син,  тогава  ние  можем  да  бъдем
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благословени неограничено единствено когато се държим здраво за Сина. Ако Бог е излял себе си в своя
Син, тогава ние ще бъдем пропити от Божиите благословии, единствено ако се държим колкото е възможно
по-близо до нашия Господ, така че онова, което е излято в него без ограничения, да се излива и върху нас.

А) Павел казва на християните от Ефес, че богатствата на Божията милост се изливат преизобилно
върху нас в Христос. Благосклонността, това е Божията любов, която при срещата си с нашия грях приема
формата на милост (Еф.1:8) Тъй като среща нашия грях не само веднъж, а  отново и отново,  без да се
обезкуражава и отклонява, Божията милост приема формата на постоянство. Божието постоянство остава
постоянно  не  защото  Бог  е  лишен  от  подвижност  и  е  твърд  (а  това  означава  и  трошлив);  Божието
постоянство остава постоянно не защото той очаква, че коравите човешките сърца ще омекнат (някой от тях
ще омекнат, а други – не); Божието постоянство остава постоянно при срещата си с нашия грях, просто
защото Бог се е заклел пред нас и няма да наруши обещанието си към нас, даже ако сърцето на последния
човек остане хладно, вкаменено и безплодно. Накратко казано, благосклонността е Божията любов, която
при  срещата  си  с  нашия  грях  възприема  формата  на  милост  и  отказа  да  ни  изостави,  независимо  от
студената  ни  неблагодарност  и  от  безчувствената  ни  съпротива.  В  тази  връзка  да  говорим  въобще  за
благосклонност, това означава да говорим за изобилие на благосклонност. И Павел казва, че това изобилие
на благосклонност се излива върху нас без мярка, без задръжки и без условия и изисквания.

Преди няколко години затворническият свещеник в един затвор в Чикаго посетил затворник, който
бил осъден на смърт и очаквал изпълнението на присъдата си. На осъденият му оставали само още няколко
часа  живот.  Кротко,  разумно,  нежно  и  чувствително  свещеникът  запознал  затворника  с  истината,  с
простотата и с ефективността на спасението, което Бог предлага на всички хора и специално на осъденият,
на когото скоро му предстояло да се яви пред Бога и чийто съд всеки от нас може да издържи единствено,
ако е облечен в праведността на Христос. Осъденият – гневен, разочарован, негодуващ, завиждащ на хората,
които не се намират в неговото положение – се изплюл в лицето на свещеника. Свещеникът изчакал няколко
минути, докато станало очевидно, че осъденият е овладял нервите си и му казал още по-кротко, разумно и
внимателно: “Искате ли отново да се изплюете в лицето ми?”

Когато  говори  за  богатствата  на  Божията  благосклонност,  Павел  не  си  представя,  че  Бог  е  като
изтривалка пред входната врата, който може единствено да седи безпомощно, а през това време всички хора
изливат гнева си върху него. Когато говори за богатствата на Божията благосклонност, Павел иска да каже,
че търпението,  милостта и постоянството на Бога – даже самото желание на Бога да изстрада обидите,
подигравките и страданията заради нас – всичко това не може да бъде измерено и разбрано. Двеста години
преди случката в затвора за която току-що споменах,  Чарлз Уесли е имал всичко това предвид, когато е
написал в един от химните си: “Дълго време се противопоставях на неговата благосклонност, дълго време
го провокирах.” Поради продължителното ни провокиране, за да бъде ефективна, Божията благосклонност
може единствено да бъде богата и да се излива прекомерно щедро върху нас. Не е чудно, че Павел казва: “А
където се умножи греха,  още повече се  преумножи благодатта.”  (Рим. 5:20 –  мой превод) Чудото на
Божията благодат е, че колкото и да е отвратителен нашия грях в очите на Бога, още по-силно Бог иска този
грях  да  стане  отвратителен  и  на  нас,  поради  което  се  отнася  с  нашия  грях  с  още  по-голяма  милост.
(Коментар:  За  разлика  от нас,  хората,  Бог  не  изхвърля  мръсната  вода  заедно  с  бебето.  Той  мрази
греховните ни прояви, но ни обича като личности и поради това се отнася милостиво към греховете ни, с
цел чрез милостта си да ни накара и ние да намразим греховете си и да престанем да ги правим. Нали
Исус ни учи с добро да побеждаваме злото. Д.Пр.)

Защо Бог си прави труда да пресрещне греха ни с още по-изобилна милост? Защото знае, че само
когато видим колко повече може да ни даде той, тогава няма да пожелаем нещо по-малко за себе си. Исус
казва: “Аз дойдох, за да имат (те, християните)  живот и да го имат изобилно.” (Йоан 10:10) Господ е
дошъл, с цел хората му да живеят изобилно, цялостно и величествено.

Трябва да обърнем внимание, че въпреки че говори за изобилие, което ще се изсипе върху нас, Исус
не уточнява в какво точно ще се състои това изобилие. Той просто казва, че каквото и да даде на хората си,
то ще бъде описвано като щедро, богато и разточително. А защо не казал по-конкретно от какво ще се
състои това изобилие? Мисля си, че той не е направил това с цел да сведе до минимум риска от фалшиви
имитации.  Например,  ако Господ беше казал:  “Изобилният живот се  състои от “а,  б,  в”,  тогава  хората
веднага ще започнат да фабрикуват имитации на тези “а, б, в” и това ще са отличителни черти на така
наречения изобилен живот, но ще са изцяло фалшиви.

Хората  се  стремят  към  реалността;  те  не  биха  се  стремели  към  нещо  нереално,  колкото  и
привлекателно в краткосрочен план да изглежда нереалното. Те се стремят към реалното. Няма съмнение,
че това, което е истински мъдро и значимо, в същото време е и привлекателно. Сигурно е, че това, което е
толкова привлекателно, ще мотивира повече хора да престанат да бъдат невярващи и да повярват, и тогава
притежанието на изобилния живот щеше да е доказателство, което те не могат да оборят, но въпреки това
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ще станат още по-невярващи.
Преди малко казах, че когато говори за “изобилен живот”, Исус не обяснява в какво точно се изразява

това изобилие.  Въпреки това,  от свидетелствата на учениците му ние можем да си съставим обобщена
представа за този вид живот. Ако щедростта е отличителна черта на християнина, тогава отличителната
черта на изобилния живот е щедростта, която е давана с готовност и е анонимна. Ако любовта е друга
отличителна  черта  на  християнина,  тогава  отличителната  черта  на  изобилния  живот  е  искрената
загриженост за другите, независимо от техните заслуги и от способностите им да ни се отплатят по същия
начин. Ако прошката е друга отличителна черта на християнина, тогава отличителната черта на изобилния
живот  е  изумителното  прощаване  и  забравяне  на  чуждите  грехове.  Ако  сериозното  отношение  към
молитвата е друга отличителна черта на християнина, тогава отличителната черта на изобилния живот е
желанието да прекарваме все повече и повече време с лице, обърнато към Бога. 

Същевременно винаги, когато в Новия Завет се отправят призиви към християните да живеят свят
живот, в контекста на тази святост винаги се включва и сексуалното поведение. (А това е нещо, за което
съвременната църква просто изцяло е забравила да говори.) Не е нужно да казвам, че във всичко това ние
трябва да разбираме, че изобилния живот, който извира от нас се дължи единствено на Божията милост,
разпространяваща се вътре в нас.

С оглед на всичко това, което Бог излива в нас, което Бог поражда в нас и което Бог изважда на показ
от нас, ние трябва да имаме “изобилно благодарение” (2Кор. 4:15; Кол. 2:6-7)  (Коментар:  С други думи,  ние
трябва постоянно да благодарим на Бога за всичко, което се случва в живота ни, независимо дали то съответства на нашите
желания или не. Д.Пр.) Ние трябва да приличаме на гейзерите и да изригваме непредвидими и непланирани
изблици на благодарност към Бога. Разбира се, има място за планирано време, когато да благодарим на Бога
за добротата му към нас, така както в църквата ние имаме планирано време за общо благодарение на Бога.
Но  твърде  често  и  по-характерното  за  изобилния  живот  е  наличието  на  непланирани  изблици  на
благодарение  към  Бога,  които  понякога  не  могат  да  се  поберат  даже  в  каналите  на  добрия  тон  и  в
представите на средната класа за добри маниери. 

Въпреки възможността да наблюдаваме спортни състезания по телевизията, нищо не може да замени
присъствието ни на стадиона.  Едно от нещата,  което не престава да ме вълнува при наблюдаването на
мачовете на живо е спонтанният възглас на огромната тълпа, когато отборът на домакините отбележи гол.
Няма нужда от светлинни надписи “Аплодирайте силно.” Зрителите реагират спонтанно, без подготовка. 

Ние  ще  изобилстваме  в  благодарението  единствено  когато  сме  побеждавани  отново  и  отново  от
изумителната  щедрост  на  Бога  и  не  можем да  сдържим възхищението  си.  А конкретно  в  неделята  на
Благодарението има ли човек, чието сърце не потрепва при спомена за неизброимите Божии благословии?
Ясно е, че трябва да изобилстваме в благодарението към Бога.

Да знаем, че ни е дадено толкова много и да сме благодарни, че ни е дадено толкова много, означава
да извикаме “Амин” веднага, когато Павел ни призове да изобилстваме във всяко добро дело. (2Кор.9:8)
Всеки, който е бил благословен щедро, всеки, който благодари, ще иска винаги да изобилства във всяко
добро дело.  Колкото повече остарявам, толкова по-ясно разбирам колко важни са всички на пръв поглед
дребни неща, които се случват ежедневно в живота ни.  Често пъти драматичните случки ни се струват
особено важни, но най-често причината за  това е,  че драматичното е необичайно. Например, кола удря
пешеходец, който пресича улицата, кракът на пешеходецът е счупен, от разкъсаната аорта на крака му на
тласъци изтича кръв и ранения скоро ще умре. Тогава наблизо се оказва един мъж, облечен в чисто нов
италиански костюм “Версаче”. Без никакво колебание мъжът откъсва ръкава на сакото си и го използва като
кръвоспиращ турникет, стягайки здраво крака на ранения и то точно на време. Добре! Нищо в тази постъпка
не трябва да бъде подценявано. 

Но в същото време, 99,9% от живота е лишен от драматични случки. Вероятно на една драматична
случка се падат 1 милион други възможности за много по-малко драматични и конкретни любезности, които
са безценни за хората, които са ги получили. Например, веднъж с жена ми бяхме в Германия и оставаше
само 1 час до излитането на самолета ни, а ние се опитвахме да открием информационно туристическо
бюро (трябваше ни, за да ни издаде един документ); вече бяхме направили 4 неуспешни обиколки в тесните
улички на старата част на града с  наетата от нас кола и бяхме наясно,  че няма да успеем да намерим
туристическото бюро, даже ако направехме още 40 обиколки; освен това разбрахме, че не знаем как да
спрем да се въртим в кръг. Тогава една германка, която не знаеше английски, успя единствено да ни каже:
“Твърде сложно е да ви обясня от тук как да стигнете до туристическото бюро. Аз ще вървя заедно с вас до
там.” И след това извървя едно доста дълго разстояние с двама чужденци, които нямаше повече да срещне. 

Или например младата майка, която седеше близо до мен във влака до Монреал. Бебето й беше само
на 6 месеца и не можеше да бъде оставено без надзор; жената беше силно притеснена и имаше нужда да
отиде до тоалетната, поради това ме попита, дали ще държа бебето й, докато тя се върне от там. Аз разбира
се, веднага се съгласих. Поради това, че недраматичните и обичайни ситуации са преобладаващи в живота
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ни, Павел ясно ни казва, че ние изобилстваме във всяко добро дело.
Остава да разгледаме само още едно нещо. Кое ни мотивира да правим тези неща? Ясно е, че на нас

ни е заповядано да изобилстваме в благодарението и във всяко добро дело. Ние или можем да направим
тъжна гримаса и да започнем да вършим тези неща просто защото ни е заповядано да ги правим, или пък
можем  да  си  припомним  богатствата  на  Божията  милост,  които  са  били  изляни  върху  нас.  Но  да  си
припомним нещо, това означава да признаем, че ни липсва желание; а да направим тъжна гримаса и да
извършим по принуда това, което ни е казано да правим, това означава да признаем, че да си последовател
на  Исус,  това  означава  да  те  боли  врата  от  ярема,  в  който  си  впрегнат.  Като  имаме  предвид  тези
разсаждания,  можем  ли  да  отговорим  кое  точно  ни  мотивира  да  изобилстваме  в  нещата,  които  са  ни
заповядани да правим? Павел казва, че ние изобилстваме, мотивирани от радостта, която извира от сърцето
ни.

Когато  разбрал,  че  християните  в  Йерусалим  гладуват  поради  лошата  реколта,  Павел  помолил
християните от Македония да им помогнат. Вярващите в Македония били бедни, ужасно бедни хора. Но
въпреки това,  когато апостолът ги помолил да помогнат на гладуващите,  те не казали,  че това е извън
възможностите им. (2Кор.8:3) Те не само дали свръх възможностите си, а и молели Павел да ги дари с
привилегията да помогнат на гладуващите в голямата им беда.

Кое ги е мотивирало да постъпят така? Павел просто казва: “те дадоха изобилно поради бликащата
от тях  радост.”  (2Кор.8:2)  Тъкмо  тяхната  радост  –  не  чувството им за  дълг,  не  подчинението  им  на
задължението да дават – единствено радостта им в Христос, пораждана от разбирането за милостите на
Бога и от преизобилната Божия благодат, които са покрили техните грехове; изобилието на тяхната радост
ги е мотивирала да дадат свръх възможностите си, въпреки че са били бедни и то веднага, щом са чули за
нуждите на гладуващите, които са били още по-бедни и от тях самите.

Единствено изобилието от радост ни превръща в хора, които правят истинска жертва заради Божието
царство; единствено изобилието от радост ни позволява да разберем, че знаейки за раните на Христос, ние
не би трябвало въобще да говорим за нашите жертви.

В днешната неделя на Благодарението искам в сърцето ми да има същото изобилие от радост и то да е
свидетелство за милостта на Бога, която се е изляла и продължава постоянно да се излива върху мен и върху
многобройните  ми  грехове  и  задоволява  ежедневните  ми  нужди.  Защото  тогава  благодарението  ще  се
излива изобилно от устните ми и милостивите ми любезности към другите хора ще текат от ръцете ми.

Какво има предвид Исус, когато говори за “награда”?
Ис.25: 6-10;  Евр.11:32-39; Мат.6:1-6; Лука 14:1-14

 “Искате  ли  годишният  ви  доход  да  е  700  000  долара?”  Този  въпрос  ми  беше  зададен  съвсем
изненадващо. Предложиха ми да посетя една къща. Не ми обясниха защо трябва да отида, но предположих,
че поканата е свързана с някакво затруднение, обърканост или болка. Отидох, поканиха ме да вляза и когато
се настаних в хола се оказа, че семейната двойка, която ме беше поканила, се занимава с пирамидални
продажби и те ми предложиха да стана част от пирамидата.  Аз трябваше да работя за тях, а те щяха да
печелят от онова, което аз щях да продам. Но в същото време щях да печеля по 700 000 долара годишно за
себе си. Предложението им беше насочено директно към собствената ми изгода.

Накъдето и  да  погледнем,  ние  откриваме,  че  се  възвеличава  собствената  изгода  и  то  директно и
безсрамно.  Договарянето  на  работната  заплата,  което  понякога  се  представя  като  лекарство  срещу
несправедливостта, много повече прилича на борба между двете страни, всяка от които има в съзнанието си
едно единствено нещо: “Как мога да заграбя колкото се може повече, за да задоволя себе си и собствената
си алчност?” –  все едно, че алчността би могла    изобщо   да бъде задоволена  . В политиката положението е
същото. Всяка политическа партия си задава един единствен въпрос: “Как можем да дадем на хората това,
което те искат,  за да могат те да ни дадат онова, което искаме ние? Важното е да получим онова, което
искаме ние.” (Коментар: Както каза най-безсрамно един наш премиер на слушателите си: „Вие сте прости, и аз съм прост –

ще се разберем.“ Д.Пр.) Вижте заглавията на книгите, които се продават в книжарниците: “Как вие да дърпате
конците”;  “Как да направите така,  че  отношенията да работят във ваша изгода” или “Как да постигате
желания резултат, без другите да забелязват това.”

Очевидно Библията е права, когато казва, че основният човешки проблем е огромната ни порочност, а
в същото време ние претендираме, че сме еталон за праведност и всеки от нас иска да бъде господар както
на себе си, така и на другите хора. Или казано с други думи, основният човешки проблем е нашето его,
което  дотолкова  се  е  раздуло,  че  развращава  и  задушава  всичко.  Нашето  его,  което  дотолкова  се  е
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възгордяло, че единственото което очакваме от другите хора, е да ни помагат още повече и още по-грозно да
се възгордяваме. Последното нещо, от което като християни се нуждаем, е още по-голям морков, който да
виси пред нас. Този морков би ни направил само по-лакоми. След като свръх разрасналото се его е коренът
на човешкия проблем, тогава нашият Господ е загрижен да направи нещо в това отношение, за да намали
неговото разрастване  и  да  ни  освободи  от  хватката  на  лакомията  и  от  стремежите  ни да  подхранваме
собствения си интерес. Със сигурност Господ ще изреже тези неща от нас.

Точно тук изглежда, че има едно противоречие, защото Исус говори толкова често за награди. Той
казва: “Считайте се блажени, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло
заради Мен, радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата” (Мат.5:11-12).  Той
продължава: “Когато давате угощение, не канете високопоставени хора, които ще увеличат обществения ви
престиж.  Не  канете  и  хора  от  вашата  категория,  които  в  отплата  ще  ви  поканят  на  своето  угощение
следващия месец. Канете онези хора, които са пренебрегвани и презирани от обществото и заради това
накрая сигурно ще бъдете наградени.” Исус многократно говори за наградите, които ще бъдат дадени на
последователите му със същата сигурност, с която след деня настъпва нощта. Тогава дали Исус се различава
от семейството, което ми предложи да се присъединя към пирамидата и да спечеля много пари за себе си
(без да споменавам за  многото пари за  тях?)  Неговото предложение не е ли по-добро от тяхното? Ако
предложението на Исус е по-добро, тогава защо, когато говори за освобождението от користолюбието ми,
той всъщност постоянно го подхранва? А ако е така, тогава телевизионният евангелизатор е прав, когато
призовава слушателите си да “инвестират” в Бога, защото Бог на никого не е останал длъжен.

Трябва  да  изоставим  всички  подобни  погрешни представи.  Нашият  Господ  наистина  иска  да  ни
освободи от  егоизма и  от  лакомията  ни.  Той иска  да  коригира  грозните  неща,  които стремежът ни да
изглеждаме важни в собствените си очи е направил в нас.  Трябва да го чуем, когато отхвърля всеки наш
опит да се хвалим с добрите си дела. Той казва: “Когато направиш нещо добро някому, не се хвали. Запази
го в тайна. Не казвай на никой. Не позволявай даже на лявата ти ръка да знае какво е направила дясната ти
ръка.” На друго място той казва: “Прави добро винаги, когато можеш и не очаквай никаква отплата за това.”
По-добре от нас той знае, че ако очакваме някаква отплата от човека, на когото сме помогнали, много скоро
ще започнем да правим сметка каква услуга да направим някому, за да получим онова, което искаме. Така
егоизмът ни отново ще бъде подхранен.

Когато аз и сестрите ми бяхме на 10-11 години, един зимен ден по-малката ми сестра почисти снега от
много късата пътека на един възрастен съсед. Тя ни каза, че е направила това просто защото искала да му
помогне (въпреки че аз се съмнявах в мотивите й). Старецът й даде 75 цента. За онова време, през 1955,
това беше значителна сума за едно дете (Преизчислено към 2005 тези пари се равняват на покупателната
способност на 18,75 долара.) Сестра ми получи тези пари само за 3 минути изри  ва  не на сняг  . Тя беше много
въодушевена от своя нов източник на баснословно богатство, поради което до края на зимата почистваше
пътеката  на  съседа  от  сняг  още  щом паднеха  няколко  снежинки  на  земята.  А  Исус  ни  казва:  “Когато
помогнеш на  някой човек,  не  очаквай никаква  отплата.  Лявата  ти  ръка  не  трябва  да  знае  какво  прави
дясната.”

Онова, което често изпускаме да забележим в притчата на Господа за овцете и козите, е елемента на
изненадата. Овцете са онези, които са помагали на нуждаещите се, успокоявали са страдащите, които са се
отказвали от себе си в полза на онеправданите и са правили жертвите, които са чувствали, че трябва да
направят,  когато  срещнат  гладен,  самотен,  болен,  объркан  или  чувстващ  се  виновен  човек.  Техният
единствен мотив е неоспоримата нужда на човека, който не са могли да отминат с безразличие. Дали са
очаквали награда за това? Мисълта за наградата никога не се е появявала в главите им. Но тъй като са
действали без въобще да очакват да бъдат възнаградени, те ще бъдат изненадани и изумени от щедрата
награда,  която  получават.  Те  са  били мили  и  любезни не  защото  са  мислели  да  бъдат  любезни;  те  са
постъпвали спонтанно, без да си правят сметката, когато се срещнат с човешката мъка. А сега стоят изумени
и безмълвни, когато Бог ги благославя.

За  разлика  от  овцете,  козите  пресмятат.  И  то  бързо.  Те  са  експерти  по  аритметика  и  незабавно
изчисляват, че ако помогнат на хора, които са бедни и болни, няма да получат  нищо в замяна. Козите няма
да  помогнат,  ако  пред  тях  като  примамка  не  виси  някой  голям  морков.  Ясно  е,  че  наградата  или
възнаграждението, което Исус е обещал на хората си, е необикновена.  Наградата му е обещана само за
хората, които действат без да мислят за наградата. Неговата награда е обещана само за хората, които биха се
изненадали,  че  са  награждавани.  С  други  думи,  обещаната  Божия  награда  се  противопоставя  на
манталитета на хората да правят добрини само когато имат изгода от това. Ние правим огромна крачка към
християнската  зрелост,  когато  даваме  нещо  от  себе  си  на  другите  и  продължаваме  да  даваме,  без  да
очакваме да получим някаква отплата. Разбира се, като християни ние никога не трябва да очакваме, че за
доброто или даже за жертвите, което сме направили за другите, ще ни бъде заплатено с пари. 
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А  добре  ли  е  да  очакваме  известна  признателност?  Просто  кимване  с  глава  и  няколко  думи  за
благодарност? Колко силно е  очакването ни да  получим някаква признателност  –  това  става  очевидно,
когато не получим признателност за добрината, която сме направили. Тогава кипим: “За последен път й
помагам. Не съм срещал по-неблагодарен човек от нея.” Исус ни напомня, че неговият Отец постоянно
изпраща дъжд както на праведните, така и на неправедните, на умеещите да ценят и на неумеещите да
ценят,  на  благодарните  и  на  неблагодарните.  Безпогрешният  изпит  за  праведността  ни  показва  дали
продължаваме  да  правим  добрините,  когато  заради  тях  не  получаваме  признателност  и  благодарност.
Благородното отношение към другите хора е наистина благородно и търпението ни към другите хора е
наистина търпение само когато не получаваме признателност и благодарност,  но ние продължаваме да
бъдем добри и търпеливи. 

Търпението не е търпение,  ако очакваме някаква отплата.  Ако очакваме да получим нещо, това е
доказателство,  че  онова,  което прилича на търпение е  просто инвестиция,  чиято печалба  все още не  е
платена.  Представяте  ли  си  колко  векове  Бог  излива  милостта  си  върху  милиардите  хора  от  всички
поколения,  а  единственото с  което му отговарят  те  е  продължителна  враждебност?  Господ обещава  на
хората си награда, но в същото време им забранява да мислят за наградата.

Второ. Тогава какво е имал предвид Исус, когато е казал, че Бог, който вижда скрито извършената
добрина, никога няма да я остави невъзнаградена? Тук има две неща, които трябва да отбележим. Едното е,
че Бог възнаграждава хората си в бъдещия живот. Исус казва: “Считайте се блажени, когато ви хулят и ви
гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мен, радвайте се и се веселете, защото голяма е
наградата ви на небесата” (Мат.5:11-12). Наградата ще ни бъде дадена на небето. Другото нещо е, че Бог
възнаграждава хората си и сега, в този живот.

Исус казва, че когато направим нещо добро, когато почтено откажем да се предадем пред натиска на
Божия враг,  когато публично подкрепим истината пред лицето на егоистите и измамниците,  Бог ще ни
награди. Бог вижда даже малката чаша вода, която даваме на някой човек, за да утоли жаждата си. Но Бог не
само наблюдава. Бог приема това и го превръща в нещо свое и по свой начин и в определеното от него
време ще благослови благородно даващият тази чаша по начин, който ние в този момент няма да можем да
разберем. Ние знаем колко неспособни са историците да оценят историческата значимост на събитията,
които се извършват пред очите им. Може да се окаже, че нещо, което сега ни изглежда много важно, след 50
години  ще  се  възприема като  буря  в  чаша вода.  В  същото време  друго  нещо,  което  сега  ни изглежда
незначително, може да се оцени, че е оказало огромно влияние върху историческото развитие.

По същият начин има хора, които успяват да привлекат общественото внимание към себе си и да
бъдат  възхвалявани  даже  от  бележитите  и  могъщи хора.  Разглеждали  ли  сте  страницата,  посветена  на
обществото  в  съботния  вестник  “Национална  поща”?  Главни  герои  в  една  от  статиите  са  обществено
облагодетелстваните, които снощи са присъствали на бал за събиране на пари за някакъв проект  и са се
подмазвали на г-н Снодграс, който притежава фитнес клуб, посещаван от професионални спортисти, а жена
му е най-големият вносител на скъпоценни камъни. 

Но има и друг вид хора. Те не се стремят към слава и вие никога няма да чуете за тяхната вярност и
доброта. Да бъдат поканени на снощния бал? Та те не могат да направят разлика между дайкири и топчеста
дръжка за врата. Но Бог, който вижда всичко скрито, наблюдава. А каквото той види, е негово. Скоро след
като двамата  с  жена ми се преместихме в северната  част на Ню Брауншвайг,  където беше първото ми
назначение като пастор (а това е един от най-изостаналите райони на Канада), едно момиче ни покани да й
гостуваме след неделната служба. 

Тя и майка й живееха в една барака с площ около 30 м2 – приблизително равняваща се на площта на
банята в модерните къщи. Не е нужно да споменавам, че тоалетната се намираше на около 20 м от бараката
в задната част на двора. Момичето беше бавноразвиващо се и въпреки, че беше на 15 години, все още беше
в 7 клас. Майка й беше бедна жена. И двете много се развълнуваха, че сме влезли в дома им,  защото до
тогава не бяха посещавани от пастор. Те настояха да ни нахранят. Аз отказах, тъй като храната струва пари,
а те бяха бедни. Но те бяха непреклонни. И така, те ни сервираха хляб, маргарин, чай и компот от праскови.
Двамата с жена ми никога няма да забравим щедростта и радостта с които ни гощаваха . Някои по-богати
или по-образовани хора биха се присмели, ако научат за тази постъпка. В края на краищата, какво ли са си
мислели тези бедни жени, когато са поканили в бараката си образовани хора, идващи от големия град? А
след това са им сервирали за обяд хляб и компот от праскови?  Богатствата  на света допринасят за тази
бедност. Но Бог, който вижда направеното тайно, гледа и ще възнагради тяхното гостоприемство. Каква ще
бъде тази награда? Ние не знаем, само можем да я очакваме. Но въпреки това сме сигурни, че Бог, който
изпълнява  обещанията  си,  ще  ги  благослови  по  начин,  по  който  нито  те,  нито  ние  някога  сме  си
представяли.
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Исус винаги ни призовава към откритост, вярност, честност, почтеност и състрадание. Виждал съм
хора, които са демонстрирали такова поведение и поради това не им е било разрешавано да израстват в
кариерата  си;  те  само  бяха  експлоатирани  и  използвани  като  стъпало  за  издигането  на  непочтени  и
лицемерни хора и в  края на краищата  бяха изхвърляни от службата си.  Тези хора платиха скъпа цена,
защото са поддържали онова, което е презирано от света. Каква цена платиха тези хора: те просто бяха
изхвърлени, подобно на монета, която се търкулва на земята и попада  в каналната шахта. Но Бог гледа,
забелязва, запомня и спазва обещанията си.

Друга отличителна черта на обещаната от Господа награда е свързана с този живот. Една от формите
на  тази  благословия  е  богатството  на  общуването  със  самия  Господ.  Да  защитаваш  истината,  това
означава  да  бъдеш  възнаграден  най-малкото  с  още  по-силна  убеденост  в  истината  и  с  още  по-ясно
възприемане на истината.  Да се  противопоставиш на изкушението да бъдеш блюдолизец и ласкател на
силните на деня, това означава да имаш още по-здрав и изправен гръб и още по-голяма съпротивителна
сила срещу примамката на безчестието. Да оставаш верен на обещанието си, това означава да установиш, че
си в още по-интимна  връзка с Господа, чиято вярност към нас никога не е мъждукала. 

В един химн на методистите се казва:
Твоята природа, Господи и твоето име са ми достатъчни.
Дай ми само тези неща,
Нищо друго не искам, Боже мой,
Нито на земята, нито на небето. 

Хората  са  установили,  че когато се  подчиняват  на Бога,  независимо от цената,  която плащат или
удобствата от които се лишават, без да очакват никаква отплата, на тях им бива давано всичко: името на
Бога бива жигосано върху тях и така те биват маркирани, че принадлежат на него и Божията природа, т.е.
Божията  любов ги  обгръща и тогава те  разбират  (ако не  са  го  разбрали по-рано),  онова,  което е  имал
предвид Павел, когато е казал: “Това е подготвил Бог за тези, които Го обичат. А на нас Бог откри това
чрез Духа” (1Кор.2:9-10). Защото Духът в своя най-интимен вид и сила ни се разкрива, за да е невъзможно
ние да се съмняваме и да се отричаме от Бога.

Истината е, че в Библията се говори много повече за преживяванията на вярващия, който върви след
Бога, отколкото за това говори съвременната църква. Петър казва: “Когото обичате, без да сте Го видели ...
радвате се  с неизказана и преславна радост” (1Пет.1:8). Каква е награда? Още по-голяма способност да
обичаме Бога и още по-голяма радост, че сме обичани. Павел напомня на Солуняните, че евангелието не е
дошло при тях единствено чрез думи, но “и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност ... като сред
много скърби приехте словото с радост, която е от Светия Дух” (1Сол.1:5-6). Една от отличителните
черти на Божията награда е още по-силната радост, внушавана ни от Светия Дух, която става толкова силна,
че побеждава всяка скръб, иначе щяхме да си мислим, че сме изоставени и забравени от Бога.

Повечето  хора  считат,  че  учението  на  Господа  за  наградата  е  трудно  за  разбиране,  защото  в
представите им наградата и плащането на пари е едно и също. Но награждаването и плащането на пари са
съвършено различни неща.  Плащането винаги е  нещо,  което няма логическа връзка с онова,  което сме
направили. 

Например, ако окося тревата и ми бъде казано, че сега мога да отида да ловя риба, тогава ловенето на
риба е плащането за косенето на тревата. Но между тези две неща няма логическа връзка. От друга страна,
наградата винаги е логично свързана с онова, заради което е дадена. Каква е наградата за десетилетията
съпружеска вярност? Тя не е нов комплект стикове за голф. Наградата за съпружеската вярност е нещо,
което е логически свързано с брака. Наградата за това е просто по-богат, по-здрав и по-издръжлив брак. 

Заплащането за упоритото учене на една ученичка е билет за следващия рокконцерт. Наградата за
упоритото й учене е увеличената й способност да се занимава още по-задълбочено с интелектуална работа,
с още по-голямата й радост, че се занимава с такава работа и с това, че през целия си живот ще бъде доволна
от работата си.

Каква е наградата, която Исус казва, че нашият Отец винаги ще ни даде:
Твоята природа, Господи и твоето име са ми достатъчни
Дай ми само тези неща:
Нищо друго не искам, Боже мой,
Нито на земята, нито на небето. 

Наградата  за  това,  че  сме  останали  край  Исус,  когато  истината  е  била  осмивана,  когато  са  се
подигравали на неговия начин на живот, когато са се присмивали на поканата му и са презирали хората му.
Наградата за това, че сме останали край него е, че той, неговата истина, неговия начин на живот, неговата
покана и неговите хора са станали за нас по-сладки от мед. Те стават прозрачно ясни и  доказват правотата
си, а интимната ни връзка с него става още по-чудесна. А тази награда не е ли достатъчна?
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Какво искам за нашите деца?
 1Ц. 3:1-10; Рим.5:1-5

Никога не съм считал, че Неделното училище е сграда. Никога не съм считал, че Неделното училище
е просто средство,  чрез  което родителите  се  чувстват  освободени от  грижите  за  децата  си  и  могат  да
посветят вниманието си на преклонението пред Бога. Точно обратното, аз знам, че Исус Христос може да
проникне и да завладее сърцата и умовете и на малките деца. Ето за това се моля ежедневно за учителите в
нашето Неделно училище. Има ли нещо по-важно от това децата бъдат събудени за Бога от самият Бог, така
както се случи с момчето Самуил преди 3 000 години? (1Ц. 3:1-10) Жадувам да виждам, че децата, които
посещават нашето Неделно училище достигат до истинската зрелост, този измерител на развитието, който
се характеризира чрез пълнотата на познанието на Христос. (Еф. 4:13) Една от чертите на тази истинска
зрялост е човек да познае любовта на Бога. Искам децата ни лично да опознаят Бога, чиято природа е
обичта. (1Йоан 4:8)

Искам децата ни да установят, че са изумени, изпълнени със страхопочитание и че са победени от
обичта на Бога към тях, към другите хора и към целия свят. Искам те за започнат да разбират, заедно с най-
зрелите  християни,  че приливните  върни на любовта,  които постоянно ги обливат  са  само нормалното
вълнение на морето на любовта,  което никога не стихва.  Чрез Неделното ни училище искам децата ни
научат и завинаги да запомнят, че любовта с която Бог ги обича е ненамаляваща и непреклонна.

Преди всичко искам децата ни да научат, че Бог толкова силно обича света, че пожертва себе си в
образа на своя Син; той се пожертва без притеснение, без да прави сметка, без да поставя условия, просто
пожертва себе си заради всички нас. (Йоан 3:16)

Да знаем, че Бог обича света означава да знаем, че Бог обича светът, които не го обича. И не само не
го обича, а всъщност даже го мрази. Навсякъде в Библията думата “светът” е синоним на “всички мъже и
жени, които са враждебни към Бога; и не само поотделно всеки от тях е враждебно настроен към Бога,   но и  
всички те са обединени в един полуосъзнат заговор да му се противопоставят, да му се подиграват и да го
отблъскват.” Бог обича ето този свят с непреклонно постоянство. С други думи Бог обича да има работа с
онези хора, които ние с вас отдавна сме се отказали да обичаме, поради нашето разочарованието и гневът ни
към тях, при положение че обичта ни се основава на причини, които са логични. 

Историята на човечеството е история на нашето отхвърляне на Бога, който е единственото добро за
нас. Историята на човечеството е история на предпочитанието ни към смъртоносното гадене на нашето
себелюбие от Бога и от неговата изцелителна обич към нас. (Коментар: В отношението си към Бога ние, хората, сме

потвърждение  на  поговорката:  “Храни куче,  за  да  те  лае.”  Д.Пр.)  В Райската градина Адам и Ева,  чиито имена
означават  съответно  “човечеството”  и  “майка  на  живите”,  са  били  отрупвани  от  благословение  след
благословение; чисти и неподправени благословии, които не са били свързани със спазването на някакви
изисквания. Нищо не е помрачавало благословеното им положение,  нито го е застрашавало.  А какво са
направили те? Всъщност какво правим всички ние? Те опозорили Божията доброта и положили усилия да
докажат, че самите те са равни на Бога. Но въпреки това възмутително нахалство, Бог отказал да унищожи
човечеството, толкова неразбираема е неговата любов!

Според прастарата история, Ной и семейството му са били спасени от потопа, с цел Бог да може да
поднови изпълнението на сърдечното си желание: да има свети хора, които са верни заветни партньори на
светия Бог. И какво е направил Ной, след като бил спасен чрез неизмеримата милост на Бога? Той се напил!
Слисващи са непочтителността, неблагодарността и престъпната глупост, съдържащи се в отговора на Ной!

Без  да  се  обезкуражава  в  стремежа  си  да  има  свети  хора  за  себе  си,  Бог  освободил  хората  от
унизителното робство в Египет, превел ги през Червено море и на планината Синай ги запознал с волята си
и  тяхната  благословия.  Или  поне  Бог  се  опитал  да  ги  запознае  с  волята  си  и  се  опитал  да  отпечата
благословията си върху тях. Но те не приели нищо от това и предпочели да лудуват около едно златно теле,
което е олицетворявало духовната им недоразвитост.

Пророк Осия се кълне, че е чул Бог да казва за тези хора с опърничаво сърце: “Не мой хора, не ги
съжалявам!” Но след това Осия казва, че е чул Бог да казва с още по-ясен и висок глас: “Съжалявам ги,
обичам ги и поради това те все още са мой хора.”

Вярвам,  че  никой  от  присъстващите  не  разбира  погрешно  непримиримата  непреклонност  на
човешкото сърце, неговата своенравна слепота и глухота и лишената му от логика глупост. Запомнете, че
когато  апостол  Йоан  употребява  думата  “свят”,  това  означава  сумата  от  невярващите  мъже  и  жени,
втвърдени в своето незачитане на Бога и в своето неподчинение на волята му за тях и в пренебрежението им
към евангелието.  Толкова невъобразимо безчувствено е  поквареното сърце на човечеството,  че то даже
презира евангелието, което е единственото лекарство!
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В нашата  епоха  на  надигащ  се  атеизъм  ние  кимаме  разбиращо  и  казваме,  че  светските  хора  са
безразлични към евангелието. Те наистина са безразлични, но това безразличие не е само безразличие. Пред
лицето на любовта, която умолява настойчиво, такова безразличие не е само безразличие. Никога не трябва
да се  съгласяваме с  онези,  които пренебрежително твърдят,  че  светските хора са невежи за  истината и
праведността  на  Бога.  Несъмнено  те  са  невежи,  но  това  невежество  не  е  просто невежество.  Тяхното
незнание  за  истината  израства  от  отхвърлянето  на  Божията  праведност.  Истината  бива  заглушавана
дотогава, докато вече не може да бъде разпозната; праведността бива отричана дотогава, докато вече не
може да бъде приета. Безразличието към незнанието на евангелието, което извира от сърцето на Отца и е
демонстрирано в мъките на Синът; това не са просто безразличие и незнание. Това е презрение.

И сред всичко това Бог продължава да ни обича. Нищо не може да го накара да спре. Любовта му пада
непрестанно като порой на водопад и прониква непроследимо. И двете неща са нужни, както пороят, така и
проникването,  ако  искаме  вкоравеното  човешко  сърце  са  бъде  смекчено,  увещано  и  спечелено.  Най-
изумителното  от  всички  чудеса  е  ,    че  хората  наистина  стигат  до  вярата,  подчинението  и  любовта  към  
Господа.

Най-изумителното  чудо  е,  че  детето  от  нашето  Неделно  училище  винаги  ще  свидетелства  за
собственото си идване до вярата. Най-изумителното нещо за всеки от нас, независимо дали е млад или
възрастен е това, че собственото ни сърце започва да тупти в хармония с Божието сърце. За бъдем извадени
от категорията  на  “светът”  е  нужен  порой,  силен като  пороят  на  Ниагарския  водопад и  непроследимо
проникване.  Тъй като Бог обича “светът”, ние биваме освобождавани от “светът”, за да станем чрез вяра
деца на Бога. Искам децата от нашето Неделно училище да опознаят тази любов на Бога, която отвежда
хората до вярата.

Но даже след като Божията любов направи това, тя продължава да прави още нещо: продължава да
пулсира вътре  в  нас,  вследствие на  което ние  малко по малко се променяме,  докато се  намираме сред
неизбежната  болка  на  света.  Павел започва  първия  параграф на  Рим.  5:1-5  с  напомнянето,  че  ние  сме
оправдани чрез вярата; т.е. ние сме правени праведни пред Бога, когато сме вкопчени в разпънатия Христос.
Павел завършва този параграф с утвърждението, че Светият Дух е излял в сърцата ни Божията любов. Той я
е излял в нас и сега тя ни изпълва. А онова, което се случва между напомнянето за вярата и утвърждението
за любовта е страданието, да, страданието.

Поради правилните  ни отношения  с  Бога  и поради това,  че  Божията  любов ни изпълва  до  горе,
нашето страдание никога не е просто страдание. Страданието ни, което несъмнено е голямо, не ни прави
самотни.  Сега  страданието  ни  е  случай  да  покажем  издръжливостта  си  и  издръжливостта  на  нашия
характер, който се отличава с надеждата, че каквото и да ни се случи в този свят, ние сме окъпани във
великолепието на Божията слава.

Когато говори за издръжливостта, Павел няма предвид, че ние стискаме зъби и се държим само с
усилие  на  волята  си.  “Издръжливостта”  е  военен  термин,  който  е  взет  от  римската  армия.  Войните
демонстрират издръжливост, когато: а) не отстъпват от позицията си; б) те отстояват позицията си, просто
защото техният военачалник ги  е  запознал с  целта  на  битката и  с  неизбежното страдание.  Войните са
можели да издържат, защото са знаели колко важно е страданието.

Когато Божията любов залее сърцето на онези, които чрез вяра са били направени праведни пред
Бога,  страданието  произвежда  издръжливост.  Иначе  казано,  страданието  произвежда  непоколебимост  в
онези, които знаят защо е нужно да продължат борбата. Павел казва, че тази издръжливост произвежда
характер.  За  “характер”  тук  Павел  използва  гръцката  дума  DOKIME,  която  буквално  означава
“пречистване.”  Павел  има  предвид  пречистването,  което  се  извършва  при  топенето  на  метала.  Леярят
загрява металната руда до много висока температура. В процеса на силното нагряване изгарят ненужните
примеси в метала и те се превръщат в шлака. (Коментар: Която кипи като пяна на повърхността на разтопения метал

и се излива навън като отпадък. Д.Пр.) Онова, което остава е чист метал, който е много скъп и привлекателен.
Рафинирането (пречистването) е доказуем процес, а онова което се получава при него е доказуемо и бива
одобрявано.  След  като  преминем  през  този  процес,  ние  ставаме  праведни  пред  Бога  чрез  вярата  и  се
изпълваме  с  Божията  любов.  Ние  знаем  крайният  резултат  от  страданието,  издръжливостта  и
пречистването: крайният резултат е “надежда” – ние се къпем в великолепието на Божията слава.

Преди да приключа тази тема, искам  да съм сигурен, че сме разбрали нещо изключително важно.
Когато говори, че Божията любов ни изпълва до горе, Павел има предвид личният опит на всеки от нас:
непосредственият,  вътрешен и осезаем опит. Той не говори за някаква идея или отвлечена представа за
Божията любов. Ние винаги имаме склонността да принизяваме конкретните духовни реалности до нивото
на  някакви  идеи.  Несъзнателно  ние  принизяваме  реалността  на  Божията  любов до  представата  си за
Божията любов. Странно е, че ние никога не постъпваме така със собственото си страдание. Ние никога не
принизяваме болката до нивото на някаква    представа  .  Ние не можем да принизим болката до нивото на

60



61

идеята  за  болка,  просто  защото  болката  ни  е  толкова  реална!  В  края  на  краищата,  има  ли  нещо  по-
непосредствено и по-малко подлежащо на съмнение, отколкото болката? 

Това което иска да ни каже Павел е следното: има ли в християните нещо по-непосредствено и по-
малко подлежащо на  съмнение,  отколкото  Божията  любов?  Божията  любов  ни  изпълва  до  горе  и  тя  е
толкова непосредствена и осезаема, колкото и болката, която ни пронизва. Когато Божията любов залива
болката ни,  страданието произвежда издръжливост,  издръжливостта произвежда характер,  а характерът
произвежда увереността, че един ден ние ще бъдем отведени във великолепието на Божията слава. Иска
ми се нашите ученици от Неделното училище да помнят това, когато станат на 30, 45 или на 60 години.

Накрая, Павел се моли сърцата на християните от църквата в Солун да бъдат насочени  в пътя на
Божията любов (2Сол.3:5), с цел те да навлизат все по-далече и по-дълбоко в тази любов. Възможно ли е
това? В момента дали сме в Божията любов или не сме в нея? Йоан казва, че или Божията любов е сферата,
атмосферата и околната среда, в която живеем, или ние живеем в “света.” Разбира се! Ние или сме свързани
с Христос, или не сме. Или сме “праведни” пред Бога чрез вяра в неговия Син, или сме “грешници.” Когато
като вярващи се намираме в Божията любов, ние можем винаги да навлизаме все по-нататък и по-надълбоко
в тази любов. Ние можем и трябва да правим това и Павел се моли ние да го правим.

През 1964 разбрах, че жена ми Морийн ме обича и оттогава до сега ме обича. Тя и сега ме обича. Да
казвам, че тя ме обичаше през 1964 и ме обича сега през 1996 не означава, че през тези 32 години не се е
случило нищо. Всяка година аз навлизах и навлизам все по-надълбоко в любовта й. А когато си помисля, че
тя ме обича толкова силно, че не би могло повече да ме обича, аз откривам, че в нея има резервоари на
любов, за които не съм имал никаква представа и пред които мога единствено да се удивлявам и самият аз
да я обичам още повече.

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

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

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

Какво означава да носим собствения си кръст?
2Ц23:13-17; Яков 1:2-8; Марк 8:34-38

В началото на Март мисълта за почивка през лятото на брега на морето ни изглежда привлекателна.
Тогава изриването на снега ще е останало в миналото, сметките за отоплението ще са намалели и сиропа
против  кашлица  ще  е  в  шкафа  за  лекарствата,  а  не  на  нощното  ни  шкафче.  Но  когато  през  лятото
компанията с която пътуваме, наистина се дотътри до почивката  на плажа, гледката, която се разкрива пред
нас съвсем не е толкова привлекателна.

Има един вид проповядване, което много прилича на тази картина. Хората са изтощени от борбата с
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житейските трудности, а проповедникът им говори за радост, мир и задоволство, за големи приливи на сила
и на ентусиазъм, и свързва всичко това с Исус. Когато проповедникът разклаща примамката на Исус пред
изтощените хора, това е примамливо за тях така, като в началото на Март е примамлива мисълта за почивка
през лятото на морския бряг.

Има само един проблем с подобен начин на проповядване, но той е голям: независимо от онова, което
говори проповедника, истината е, че той е изоставил Исус. Проповедникът си мисли, че е включил Исус в
проповедта си, тъй като описва всички “добри неща”,  които получаваме от него.  Но огромната грешка,
която прави проповедника е следната: той си мисли, че ние можем да имаме всичко, което нашият Господ
иска да ни даде,  но без да искаме да вземем самият Господ. Но това е невъзможно. Исус Христос не ни
дава радостта, мира, задоволството, силата и окуражението така, все едно че раздава тонизиращо лекарство
от някаква медицинска бутилка. Единственото нещо, което нашият Господ може да ни даде, е себе си.

Според думите на Павел, когато Господ ни дава себе си, той ни дава всички неща, които са в него.
Популярните проповедници твърде често пропускат нещо съществено важно: да бъдеш привързан към Исус
Христос означава да бъдеш привързан към кръста. Исус топло кани хората да станат негови ученици и
реалистично им казва, че е невъзможно да бъдат негови ученици и да имат интимни отношения с него, ако
не  носят собствения си кръст. Да се сближаваме с Исус означава да носим кръста си.

Никога няма да отрека, че сдружаването с Исус Христос наистина е славно нещо. Той наистина ни
донася мир, който светът нито може да ни донесе, нито може да разбере, мир който нищо и никой не може
нито да ни даде, нито да ни отнеме. Когато майката на Яков и Йоан попитала Исус, дали синовете й ще
могат да седнат на изключително почетните места в Божието царство, придържайки се към навика си, Исус
не отговорил на въпроса й. Вместо това самият той й задал следния въпрос: “Дали двамата ти сина ще могат
да  изтърпят  да  бъдат  ритнати  в  зъбите  заради  мен?”  Исус  настоява,  че  носенето  на  кръста  е  част  от
ученичеството, подобно на подчинението, молитвата, преклонението и възхвалата на Бога. Не е вярно, че
първо ставаме ученици на Исус, а много по-късно установяваме, че то е свързано и с наши страдания. Точно
обратното. Канейки ни да станем негови ученици, Исус ни казва: “Обещавам да ви дам такива благословии,
каквито няма да намерите никъде другаде. Те са толкова чудесни, че вие можете да ги опишете, но никога
няма да можете да ги обясните.  Освен това ви обещавам, че ще бъдете подложени на страдания,  които
никога не сте си представяли. При тези условия все още ли ме желаете?”

Библията  никога  не  се  отдалечава  от  това  твърдение.  В  Проповедта  на  планината  Исус  казва:
“Блажени са онези, които са преследвани заради това,  че защитават праведността.” На друго място той
казва: “Не можете да бъдете мои ученици, ако не носите собствения си кръст.” В Деян.5 се казва, че когато
най-накрая  апостолите  напуснали  църковния  съд,  наречен  Синедрион,  те  били  “радостни,  че  бяха
удостоени да претърпят опозоряване  заради Исусовото име” (ст.41 – мой превод).  Павел също казва:
“Всеки, който иска да живее набожен живот в Исус Христос, ще бъде преследван.” От своя страна Яков
окуражава  читателите си  с  думите:   “Смятайте го  за голяма радост ...  когато попаднете в  различни
изпитания” (Як.1:2).

Едно нещо е ясно: да бягаме от носенето  на кръста, да бягаме от онова страдание, което верността ни
към нашия Господ възлага върху нас, това означава да бягаме от самия Господ. Петър е плакал горчиво и
сърцераздирателно,  когато е осъзнал, че се е отрекъл от своя Господ. В двора на Първосвещеника след
арестуването на Исус, Петър разбирал, че много скоро неговия Господ ще бъде подложен на най-жестоко
страдание,  поради което отрекъл, че има каквато и да е връзка с Исус,  за да спаси себе си от подобно
страдание. В мигът в който направил това, Петър установил, че се е отделил от онзи, за който по-рано казал,
че е готов да даде даже живота си. Аз разбирам причината, поради която Петър се е изплашил. Кой човек на
негово  място не  би се  изплашил?  Обаче  Петър се  разплакал и  това  се  превърнало в  негово спасение.
(Коментар: Според мнението на един виден теолог, всеки от нас или ще плаче от разкаяние като Петър, или ще плаче като Юда.
Трети вариант няма! Д.Пр.)

Християните живеят в света. Има една отличителна черта на нашето съществуване в този свят, за
която  ние,  християните,  сме  изненадващо наивни  и  тя  е  свързана  с  истината,  че  хората  са  враждебно
настроени към Исус Христос, а от там и към евангелието.   Същевременно   хората не са враждебно настроени  
към религията. Хората са толерантни към религията,    даже я одобряват  . Дотогава, докато така нареченото
християнство е възприемано от хората като вид религия, всичко е добре.  Но веднага щом стане ясно, че
Исус Христос е противник на разбирането на хората за себе си и за Бога,  тогава те се нахвърлят върху
учениците на Христос. Когато Исус изпратил своите мисионери, Исус им казал: “Изпращам ви като агнета
сред вълци; вие ще бъдете бичувани в църквите” (Лука 10:1-12).  (А защо църквите ще бичуват апостолите?
Защото за църквите религията е приемлива дотолкова, доколкото е приемлива за света. А Исус Христос,
неговата истина и неговите хора често пъти не са приемливи за невярващите,  а от там и за  църквите).
Нашият Господ смразяващо казва: “Заради мен вие ще бъдете преследвани от всички.” В евангелието на
Йоан е описано как Исус се моли на своя Отец с думите: “Аз им предадох Твоето слово; и светът ги
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намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него” (Йоан 17:14).
А защо светът (т.е.  невярващите и църквите,  които се съобразяват с тях)  мразят нашия Господ и

хората му? Защото според света християните разрушават мира. Самият Исус е разрушител на мира. Той и
света  са  противници.  Не  може  да  има  мир  между  греха  и  праведността.  Истината  изважда  на  показ
лицемерието и фалшивостта на хората. Прозрачността засрамва двуличието. Божието царство винаги ще
бъде непримиримо към работата на злото.

Иронията се състои в това,  че Исус е най-добрият възможен приятел на хората. Но въпреки това
хората мразят точно онзи, който единствено може да ги спаси. Християните застават до своя Господ, защото
искат светът да се спаси, но въпреки това хората ги преследват. Накратко казано, да си християнин винаги
означава да бъдеш подлагат на страдания. Това е неизбежно. 

Страданието на християните, които се намират в ръцете на хората преминава през 3 етапа. 
Първият  етап е  оклеветяването.  За  последователите  на  Исус  се  разказват  неща  и  се  отправят

обвинения, които просто не са верни. 
Вторият етап е отлъчването. Вие вече не принадлежите на вътрешния кръг (ако някога въобще сте

били там); вие вече не сте в първия отбор, а сте отпратен да седите в задната част на автобуса. 
Третият етап е непрестанно оскърбяване. Тези три етапа са ясно различими в живота на самия Исус.

В началото е бил обвиняван, че е обладан от демони. След това бил хвърлен в ръцете на религиозните
власти. Най-накрая бил “довършен.” Вие как сте бил наричан? Аз съм бил наричан с разни имена и това
разбира се е болезнено.  Но истината е, че това е отличителен белег за чест и е символ за това,  че сме
истински ученици на Господ Исус Христос.

Хората, които задават въпроси за смисъла на носенето на кръста, обикновено нямат предвид това, за
което говорихме до сега. Те имат нещо друго предвид. Когато хората говорят за носенето на кръста си,
обикновено  те  нямат  предвид  това  необикновено  страдание,  което  идва  при  нас  заради  верността  и
лоялността ни към Господа, който е презиран от невярващите; те имат предвид обикновеното страдание,
което ни се случва просто защото ние сме крехки същества, които живеят в една непредсказуема среда. Ние
се разболяваме, нашите юноши дерайлират, остарелите ни родители постоянно объркват нещата, нашият
шурей е по-подъл от улично куче или пък ние загубваме работата си. Ние въздишаме, защото наистина сме
уморени и се чудим как ще успеем да носим кръста си.

По този повод има да ви кажа две неща. На първо място, в Новият Завет никъде не се говори,  че
страданието, което идва при нас като част от човешката ни съдба е кръстът, който трябва да бъде носен. Ако
утре установя, че съм болен от енцефалит или от някаква друга болест, това ще бъде ужасно и не трябва да
се омаловажава. Същевременно, стриктно казано това не е “кръст,”  защото това е страдание, което ми се
случва просто защото съм човек, а не защото съм ученик на Христос.

Обърнете  особено  внимание  на  второто  нещо,  което  искам  да  ви  кажа.  Според  традицията  на
католическата църква се твърди, че страданията, които понасяме поради това,  че просто сме хора (а не
защото сме християни, т.е. не заради лоялността ни към Христос), та тези обикновени човешки страдания,
ако  бъдат  изтърпявани  с  радост,  без  огорчение,  без  озлобление  и  без  възмущение,  тези  “обикновени”
страдания  се  превръщат  в  жертвоприношение,  предлагано  на  Бога  и  сега  то  придобива  значението  на
страдание,  причинявано  заради  това,  че  сме  ученици  на  Исус.  Разбирате  ли,  за  нас  е  естествено  да
негодуваме срещу страданието, да се дразним от него, да се огорчаваме от него и след това с този дух да
отравяме хората около нас. Ако бъдем оставени да зависим от себе си, като пропаднали хора ние реагираме
по  този начин.  Но  ако гледаме в  Исус,  поради  неговата  милост,  страданието,  което  нито сами  сме  си
причинили, нито сами можем да се отървем от него, няма да ни огорчи, няма да ни обезобрази и ние няма да
отравяме хората около нас.

Ако, съгласно твърдението на католическата църква, понасяното по този начин страдание наистина е
жертвоприношение, предлагано на Бога, тогава ние имаме основание да говорим за него като за кръст, който
трябва да бъде носен. В края на краищата, тъкмо това, че сме ученици на Исус ни позволява по време на
неизбежното страдание постоянно да фокусираме погледа си в Господа.

Преди 1-2 години се изказах по време на една лятна конференция.  Тогава се  предвиждаше да се
проведе изцелителна служба, по време на която водещият службата щеше да полага ръцете си върху хора и
да се моли за тях.  Двама от присъстващите на конференцията привлякоха вниманието ми: една 60-год.
вдовица и нейният 35-год. син. Тя работеше като медицинска сестра и беше прекарала слаб мозъчен удар.
Ударът  не беше засегнал способностите й да мисли и да говори, а само беше ограничил движението на
единия  й  крак  и  на  едната  й  ръка,  и  тя  куцаше.  От  своя  страна  синът й  беше  много  болен  от  силна
шизофрения. Той живееше с майка си, тъй като не можеше да живее без нея. Тя беше принудена всеки ден
да ходи на работа, независимо от инвалидността си и в същото време трябваше да се грижи за психически
болният си син. 
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Следобедът преди вечерната изцелителна служба двамата със синът й стояхме пред една кафе-машина
и разговаряхме. Внезапно лицето му придоби мъртвешки вид и той каза: “По време на службата тази вечер
ще дойда при вас, за да положите ръцете си върху мен. Искам да се освободя от гласовете, нали знаете,
гласовете.” Сърцето ме заболя. Олюлях се, но успях да се задържа прав, купих на двама ни по една фунийка
сладолед и го отведох да се разходим. От тогава се чудя на неговото тайно страдание, на трудния живот на
майка му, на ежедневната борба, която води и на искрената радост с която тя понасяше всичко това. Но най-
много  ме  удиви  нейната  ясно  видима добра  природа  и  радостта  с  която  понасяше  всичко това!  Точно
благодарение на фокусираният й поглед в Исус,  това страдание,  което не беше породено от вярата й в
Спасителя,  беше придобило значимост пред Бога. Точно благодарение на фокусирането си в Исус тя му
беше предложила като жертвоприношение това страдание, което иначе би я изпълнило с горчивина и би я
обезобразило, а след това тя щеше да отравя хората около себе си.

Днес трябва да обърнем внимание и на още нещо. Въпреки че навсякъде в Новия Завет се твърди, че
носенето на кръста е необходима част от ученичеството, никъде в Новия Завет не се казва, че носенето на
кръста  трябва да е съпроводено с протести и оплаквания от страна на християнина.  Никакви оплаквания,
никакво недоволство, никакво окайване от житейската ни съдба, никакво самосъжаление. Защо не трябва да
правим така?  Просто защото от  опита  и  проницателността  на  апостолите,  християните  са  научили,  че
кръстът на Христос е оръжието,  с което той побеждава. Християните знаят, че възкресението на Исус не
означава, че кръста е изоставен.  Възкресението му е причината,  поради която кръста му продължава да
действа. 

Малко хора разбират, че възкресеният Исус продължава да страда.  Мнозина считат, че Исус е имал
само  един  лош  ден  и  той  е  бил  на  Велики  Петък.  А  след  това  е  имал  един  супер  ден,  в  неделя  на
Възкресението, а след това нещата са се подредили по мед и масло. С други думи те считат, че чрез акта
на възкресението си,  Исус завинаги е оставил зад себе си разпъването си на кръста. Но това не е вярно!
Тъкмо възкресеният Христос е казал на Тома: “Виж белезите по ръцете ми.” Даже след като е възкръснал,
той продължава  да  е  наранен.  Тъкмо възкресеният  Христос е  попитал Павел:  “Защо ме преследваш?”.
Възкресеният Христос все още страда. Неговото възкресение означава, че продължаващото му страдание е
водещият фронт на Божията победа в света.

Кръстът, който всеки от  нас носи е водещият фронт на Божията победа над всяка атака на злото върху
нас. Когато участваме в тази победа, ние знаем, че нещастията, които понасяме няма да ни направят най-
добри. Истината е, че нашите нещастия ще бъдат използвани от Бога, за да облекчат нещастията на някой
друг човек. Не е ли вярно, че раните на Христос ни изцеляват? Не е ли вярно, че смъртта на Христос ни
дава живот? Не е ли вярно, че неговите страдания ни успокояват? Тогава като хора, които носят кръста си
заедно с него, ние сме привилегировани да бъдем използвани от него по подобен начин в полза на много
други хора. Помнете, че никъде в Новия Завет не се казва, че носенето на кръста, този неизбежен белег на
ученичеството, е придружавано с протести и оплаквания.

Това не означава, че носенето на кръста е приятно или пък че някога ще е нещо приятно. Носенето на
кръста  е  трудна  работа,  а  понякога  даже е  ужасно.  Нашият  Господ знае  това.  Тъкмо поради  това  той
призовава християните да бъдат търпеливи и радостни, казвайки: “В света ще имате скръб, но бъдете
смели, защото светът е точно това, което аз победих” (Йоан 16:33). Колкото и силно да е страданието,
ние трябва да оставаме непоколебими докато дойде денят, когато най-накрая ще бъдем съживени от този,
който победи света. Още сега, в този момент, християните “са вкусили колко е добро Божието слово, още са
вкусили и от великите дела, които въвеждат в бъдещия век” (Евр.6:5). Онова, което вече сме вкусили ни
убеждава, че то е реално и това ни стимулира да искаме още повече от него; същевременно онова, което сме
вкусили и за което жадуваме ни гарантира, че някой ден Бог ще ни снабди с него преизобилно.

Павел казва,  че животът на християните,  нашият истински живот,  сега е скрит с Христос в Бога.
Когато Христос, който е нашият живот се появи, ние също ще се появим с него в слава. Дано тогава да бъде
установено, че с радост сме носили кръста си такъв какъвто е бил. Защото така както нашият Господ понесе
страдание и срам, единствено за да бъде оправдан пред цялото създание, така и ние ще бъдем оправдани
като негови хора. Защото той ще ни преведе, нас и кръста ни, през тези страдащ и вероломен свят, който е
победил от името на всеки един от нас.

Какво означава да познаваш Бога? 

Всеки 3-4 години някой град по света става домакин на международна конференция, посветена на
болката,  на  която  се  обсъждат  темите  за  управление  на  болката,  за  контролиране  на  болката  и  за
облекчаване на болката. Както се очаква, че в тези конференции участват много специалисти, които знаят
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всичко за болката, за начина по който тя се предава чрез нервите и за болкоуспокояващите лекарства. Но
същевременно е очевидно, че самите лектори, които прочитат научните си доклади на конференцията, не
изпитват болка или пък тя не е толкова силна, че да не могат да се концентрират, или да не могат да се
хранят или да спят. Въпреки че те знаят всичко за болката, може да се каже, че на едно по-дълбоко ниво те
въобще не познават болката. Да се познава болката на това по-дълбоко ниво е нещо качествено различно от
събирането на цялата налична информация за болката. Да се познава болката на това по-дълбоко ниво, това
означава тя да се познава от собствен опит и докладчикът лично да е изживял болката. Когато в Библията се
говори, че някой познава глада, това не означава, че той е експерт по храненето, а че самият той е гладувал.
Да познаваш мъката и тъгата, това не означава да изкараш курс по психологията на тежката загуба, а самият
ти са си живял в мъка и тъга. Когато книгата Битие ни казва, че Аврам е познал Сара, или че Исаак е познал
Ребека,  това  не  означава,  че  Авраам  и  Исаак  са  получили  квалификацията  да  изнасят  лекции  по
гинекология, а че съпругът е опознал съпругата си, лично и интимно така, както никой друг не я познава.
Когато някой пророк или апостол казва, че познава Бога, това означава, че те говорят за установяване на
лични и интимни ангажименти и отношения с живия Бог. Един от тези ангажименти е това, което Библията
нарича “вяра.” Според Библията, “вярата” не е нещо, което упражняваме при липсата на познание; вярата не
е алтернатива на познанието. Вярата е познание. Вярата е тази форма на познанието, което подхожда на
автора и обекта на вярата – на Бога. Срещата с Бога, ангажирането ни с Бога, тълкуването на живота на Бога
и на нашия собствен живот, всичко това се добавя към познанието за Бога.

Днес  ще  разгледаме  4  прояви  на  нашето  познание  за  Бога:  благодарността,  обичта,  доверието  и
подчинението. 

А) Благодарността.  Без да обръща внимание на хората около себе си, една жена приклекнала до
Исус, изляла върху краката му бутилка парфюм, който струвал едногодишната надница на един работник,
изтрила краката му с косите си и многократно ги целунала. Учениците му я наблюдавали с изумление,
поразени от цената на парфюма. Мисля си, че учениците са били изумени и по друга причина: направеното
от жената е било ужасна проява на лош вкус. Един мой приятел, който е психиатър и християнин един ден
небрежно ми каза, че това, което е направила тази жена е много еротично. Учениците сигурно са знаели, че
тази постъпка е еротична,  защото са живели в свят,  в който на мъжа не се е позволявало да разговаря
публично с жена, даже със собствената си жена. А тук една жена, на която й липсва вкус и благоприличие,
излива течност, която  рекламите винаги свързват с еротиката и в същото време прави нещо, което без всяко
съмнение е еротично. И както се изрази моят приятел-психолог, Исус не я помолил да спре. Учениците се
възмутили, а Исус им отговорил: “Приятели, вие не разбирате. Вашите изсъхнали сърца никога не са подули
до пръсване от благодарност, както се пръсна сърцето на тази жена.” Благодарение на срещата й с Господа,
жената открила някой, който да й прости, който я изправил да стои на краката си и я изпратил да върви по
пътя  си  с  ново  виждане,  с  нова  надежда  и  с  нова  песен.  Тя  има ново  бъдеще  (всъщност сега  тя  има
единственото бъдеще, което заслужава да бъде наречено “бъдеще” – изпълненото с приключения пътуване с
Исус Христос). И разбира се, сега тя има нов приятел. Колкото и разточително да изглежда изливането на
парфюма, което е направила, колкото и еротично да е изглеждало целуването и на краката на Исус и плачът
й, над всички тези неща се намира благодарността, която преляла от нея и демонстрирала себе си по всички
възможни начини, независимо от неразбирането на хората със закоравели сърца. Ако някой от нас е осъден
на  смърт и  ако  поради милостта  на  съдията  бъде  оправдан,  първата  ни  реакция  няма  да  е  да  изучим
подробно  наказателната  система.  Първият  ни  отговор  няма  да  е  да  направим  психиатричен  анализ  на
съдията, който току-що ни е оправдал. Искрената и спонтанната ни реакция ще е да му благодарим. И ако
отидем  до  масата  на  съдията  и  започнем  да  говорим  несвързано,  все  едно  че  не  можем  да  намерим
подходящите думи, за да изразим онова, което става в сърцето ни, нас въобще няма да ни интересува, че
зрителите в съдебната зала ще се усмихнат презрително поради това, че сме неспособни да контролираме
чувствата си.  Не е ли такова положението ни пред Бога? Събитието,  което изпълва хоризонта на всяко
библейско учение е събитието на кръста. Апостол Павел казва, че притежава само една проповед в своя
шкаф: проповедта за разпънатия на кръста Исус Христос. Кръстът съвместява в себе си две вечни истини  :  
за Божият съд   и   за Божията милост  . В светлината на кръста на нас ни става ясно какво трябва да направим
със съдията, който се е подготвил да произнесе присъдата над нас: “Виновен! Осъден!”, както и когато
установим, че той ни е оправдал. Жената с парфюма е знаела това, което очевидно не са знаели хората около
нея. Ние живеем в епоха, която в много отношения е повърхностна. Нашата епоха не разбира светостта на
Бога и греховността на човешкото сърце. Нашата епоха не разбира праведният гняв на Бога и неговото
безкомпромисно осъждане. Поради това не трябва да се чудим за положението в което сме се оказали пред
Бога, изходът от което е единствено по милост. 

Но нашата епоха е повърхностна и в още едно отношение:  ние сме забравили какво означава да си
благодарен. Ние очакваме да получим толкова много. Ние сме убедени, че имаме право да получим много.
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Ние претендираме да получим много. Ние се осмеляваме да очакваме твърде много. Нито един дар не ни
изненадва и не ни се струва незаслужен, поради това нищо не ни мотивира да сме благодарни. Но не винаги
е било така. Някои от нашите прадеди, като например нашите прадеди във вярата, които са ценели високо
Хайделбергският Катехизис, са знаели повече от нас за благодарността. Често сте ме чували да казвам, че
Хайделбергският Катехизис, който е написан през 1563, е перлата в короната на писанията на авторите от
периода на Реформацията. Той се състои от три части, които са озаглавени: “Злощастното положение на
човека”,  “Изкуплението  на  човека”  и  третата,  най-голяма  част:  “Благодарността.”  В  третата  част  на
Хайделбергският  Катехизис  се  обсъжда  целият  живот  на  християнина.  Нашето  ученичество  е  изцяло
вкоренено, мотивирано и ръководено от благодарността ни към Бога. Ние нямаме право да изискваме Бог да
е милостив към нас. Но Божията милост е толкова важна за нас, че Кредото на Апостолите събира всичко
свързано с благословията в Божията ръка в един кратък израз: “Аз вярвам в опрощението на греховете.”
Благодарността завинаги ще остане жизненоважна отличителна черта на нашето познание за Бога. 

Б) Любовта. Постоянна любов към Бога.  Благодарността ще остане благодарност единствено, ако е
подхранвана от любовта. В противен случай, колкото и да е голяма благодарността в даден момент, тя ще
започне да се изпарява и да се превръща в дума, която е лишена от съдържание и спомен. Колкото и да сме
благодарни към някой човек, който ни е помогнал, когато сме имали проблем с колата си на магистралата,
когато тя е спряла и ние не сме знаели как да се оправим; ние му благодарим и махаме с ръка след като той
си замине. Но тъй като на Бога не може да се благодари и след това да се отпрати с помахване на ръка,
благодарността задължително трябва да е придружена от любовта. С това не искам да кажа, че от нас се
очаква да си “заслужим” Божията любов; от нас не се очаква да се ровим в себе си, докато успеем да
предизвикаме  някакъв  странен  ефект.  Аз  твърдя,  че  ние  трябва  да  обичаме  Бога,  когато  постоянно  и
постоянно сме побеждавани от Божията любов към нас. Апостол Йоан пише: “Ние обичаме, защото пръв
Бог  ни  обикна”  (1Йоан  4:19)  Тук  най-важното  нещо  е  думата  “пръв.”  Нашата  любов  единствено  е
последица, тя е само отговор, тя е само отговаряща любов. Но така трябва да бъде. 

Малко са нещата, които са по-трогателни от гледката на жена, който се опитва да възбуди любов в
мъж, който не е я обича. В началото жената не счита, че трябва да възбуди любовта на този човек към нея.
Тя просто го обича. Обаче, тъй като това е едно усилие, като тайните съмнения и неизречените опасения,
рано или късно умората взема връх над нея. Накрая жената признава, че е уморена да обича мъж, който е
безразличен към нея. От този миг нататък бракът на тази жена е мъртъв и тя знае това, а останалото е
коментар.  Тъй като Бог ни обича непрестанно, неговата любов разпалва в нас любов, която отговаря на
неговата любов. Но въпреки това, заповедта да обичаме Бога си е заповед и хората, които казват: “Но това е
невъзможно, не можем да обичаме по заповед” не трябва да бързат да говорят, защото не са разбрали,  че
може да бъде заповядано да обичаш в смисъла, че трябва да настроим сърцата си единствено към онзи,
който вечно е настроил сърцето си към нас. И нещо повече, Бог ни заповядва да го обичаме единствено,
когато неговата предшестваща любов разпали в нас отговаряща любов към него. 

Като част от Великденското събитие, възкресеният Исус се обърнал към Петър пред другите ученици
и  го  попитал:  “Петре,  обичаш  ли  ме?”  За  нас  е  по-добре  да  не  претендираме,  че  въпросът  не  е  бил
подвеждащ, защото той наистина е подвеждащ. Преди това Петър казал, че никога няма да се отрече от своя
Господ. Само духовно хилавия човек би направил такова изказване. Нещо повече, още по-рано Петър казал,
че е изоставил всичко, за да последва Исус. А след това било достатъчно едно 15-годишно слугинче да каже
на Петър пред градските безделници: “Акцентът ти е твърде странен. Ти си дошъл тук от Галилея и сигурно
си един от неговите ученици.” В отговор Петър избълвал множество вулгарни думи и лъжи и три пъти се
опитвал да докаже, че никога не е виждал Назарянина. 

Поради това сега Исус три пъти го попитал “Обичаш ли ме?”, по веднъж за всяко негово отричане, на
което Петър с изсъхнало гърло отговорил: “Ти знаеш, че те обичам.” Има ли тук страдание? Да. Винаги е
страдание да бъдеш обичан от човека, пред който сме се провинили и сме изоставили . Но въпреки това
точно любовта, която ни кара да страдаме в такива обстоятелства, единствено тази любов може да разпали и
да поддържа в нас отговарящата любов. Ние също се отричаме от Христос. Всеки ден, по десетки различни
начини, ние се отричаме от Онзи, който е дал живота си за нас и на когото сме се заклели винаги да бъдем
верни.  А  в  отговор  на  тези  наши  отричания,  Господ  продължава  да  записва  любовта  си  към  нас  с
неизтриваеми букви в неверните ни сърцата, за да можем да кажем искрено, колкото и да страдаме: “Ти
знаеш, че аз те обичам.” 

В)  Доверието.  Третата  характерна  черта  на  нашето  познание  за  Бога  е  доверието  –  доверие  в
периодите на тъмнина в живота ни, на болка, на объркване и на пълно неразбиране. Преди няколко века
християнските мистици често употребявали израза “тъмната нощ на душата.” Чрез този израз те не говорят
за този духовен “хлад”, който се появява в нас, когато извършим грях и страдаме, когато прикриваме греха
си  и  го  извиняваме.  Няма  нищо  неразбираемо  в  духовния  хлад,  който  е  последица  от  духовното
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самоунищожение. Но изразът “тъмната нощ на душата” се отнася за онези периоди от живота на всеки
християнин, по време на които ние се чувстваме като лишени от надежда сираци. Мистиците, които са били
мъдри  духовни  ръководители,  са  правели  разлика  между  “изоставеността”  и  унинието.  Унинието  е
психическо състояние  ,    а чувството за изоставеност е духовно състояние  . В допълнение към духовната си
изоставеност, по време на която се чувстваме като “сираци” и тези понякога продължителни периоди, има и
други периоди, когато ни се струва, че Бог е затъмнен от някакво унищожително нещастие, което се случва
на някои хора. Павел е преживявал такива периоди в живота си. В началото на 2Кор. той пише: “Братя и
сестри, искаме да знаете за бедите, които ни сполетяха в Азия. Бремето върху нас бе толкова тежко и
непоносимо,  че  дори  бяхме  изгубили  всякаква  надежда  за  живот.   Да,  в  сърцата  си  чувствахме,  че
смъртната ни присъда вече е произнесена.” (2Кор.1:8-9) 

Какво  трябва  да  направим,  когато  станем  подвластни  на  ужасно  нещастие  или  на  чувството  на
духовна изоставеност? Трябва да се доверим на Бога. трябва да имаме доверието, че любовта на Бога към
нас,  която не можем да усетим, въпреки това никога не престава да съществува . Трябва да вярваме, че
грижата на Господа, която сега не виждаме, един ден ще стане ясно видима. Павел ни казва, че в резултат от
големите му страдания в Азия (подробности за тях не са ни казани), той можел единствено да вярва в Бога,
който съживява мъртвите.  Да! Богът,  в който трябва да вярваме е доказал,  че е верен,  защото е спазил
обещанията си към  нас, като е възкресил своя Син. Понеже знаем, че той е превел сина си през такива
страдания, ние му се доверяваме, че той ще преведе и нас. 

Г)  Подчинението.  в  1Йоан  2:3  се  казва:  “И  от  това  разбираме,  че  го  познаваме,  ако  пазим
заповедите му.” Когато говорим за подчинение, ние не казваме, че Бог прилича на надзирател в концлагер,
че носи бич в ръката си, че сърцето му е липсва доброжелателност към нас и че той ни заплашва, че или ще
изпълним това, което е казал, “иначе, нали знаете”.  Точно обратното,  тъй като Бог ни желае единствено
доброто, ние трябва искрено да му се покоряваме с радост, с желание и с весело сърце . След като ни казва,
че да познаваме Бога и да знаем, че познаваме Бога, това означава да му се подчиняваме, т.е. “ да пазим
заповедите му”,  Йоан добавя:  “а заповедите му не са тежки.”  (1Йоан 5:3)  Исус казва същото,  когато
отправил призива си към последователите си:  “Вземете моя ярем върху себе си.”  (Мат.11:29)  Яремът е
приспособлението,  чрез  което  воловете  са  теглили  товара  и  това  е  обичайната  еврейска  метафора  за
подчинението. С други думи, Исус казва на учениците си: “Подчинете ми се. Яремът ми е удобен и товарът
ми е лек.” 

Тук трябва да се кажат няколко неща. Яремът на Исус е лек и товарът му е лек. Другите товари,
“багажът” с който се натоварваме вследствие на нашата глупост и греховност – другите товари са просто
товари.  Другите яреми – фалшивите богове и глупавите каузи в които се впрягаме – тези яреми единствено
ни причиняват мазоли и ни дразнят, докато ни се появят рани и те се инфектират. А яремът на Христос е лек
и удобен. Тъй като е работил като чирак в дърводелската работилница на Йосиф, Исус ежедневно е правел
яреми. Той е знаел, че ако яремът приляга добре, волът може да тегли и най-тежкия товар с максимална
ефективност  и  с  минимални  неудобства.  Но  ако  яремът  не  е  добре  “припасван,”  в  най-добрия  случай
животното ще страда, а в най-лошият – ще се удуши. 

Има две истини относно яремът на Христос, които трябва да помним. Първата е, че този ярем е лек; а
втората  е,  че  това  все  пак  е  ярем.  Подчинението  завинаги  ще  остане  отличителна  черта  на  истината.
Изпълняването на заповедите на Бога с дух на подчинение на живата личност на Бога завинаги ще бъде
измерител на това, доколко добре познаваме Бога. Следователно, да познаваме Бога, това означава да се
наслаждаваме на дисциплината на ученичеството с увереността, че всяко друго нещо незабавно води до
духовно задушаване. През вековете християните постоянно са се стремели да се придържат към правилното
учение, а евреите постоянно са се стремели да се подчиняват на Бога. На християните е било напомняно, че
трябва да вярват в правилното нещо, а на евреите винаги е напомняно, че те трябва да правят това нещо,
което е правилно. Днес ние имаме нужда да преоткрием еврейският корен на нашата вяра и по този начин
да възстановим правилният баланс, който изглежда постоянно убягва на църквата. 

Когато подготвях докторската си дисертация, аз бях изпратен при проф. Яков Йоц на устен изпит.  Той
беше трето поколение евреин-християнин и беше възхитителен, мъдър, задълбочен и духовно буден човек.
Йоц беше страдал много в живота си. Десетилетия по-рано той и съпругата му се бяха преселили от Полша
в Англия, където той изнасял серия от лекции в Британския университет, а жена му родила в английска
болница. Докато живеели в Англия, германците завладели Полша. Тъй като Йоц е евреин по рождение, той
никога не  се  върнал обратно в Полша.  Двамата  с  жена  си изоставили всичко,  което притежавали.  Той
обичаше да ми казва с усмивка: “Г-н Шепърд  , аз не мога да се разбирам с християните, тъй като съм евреин  ,
но не мога да се разбирам и с евреите, защото съм християнин!”  В края на устния изпит разбрах, че съм го
издържал успешно и не беше нужно да чакам да науча оценката му. Разбрах, че се бях представил блестящо.
Той ме освободи и аз си заминах. После той ми се обади и ме повика да се върна. Помислих си, че беше
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открил в мен намек (и даже нещо повече от намек) на самодоволство в мен. Той ме накара да се върна и ми
каза много натъжено: “Г-н Шепърд, вие се представихте добре на изпита. Но теологията, колкото и да е
важна, си остава една абстракция. Постарайте се да запомните, че онова, което наистина е важно е начинът,
по който живее човек.” И аз запомних, че това, което наистина е вярно, е начинът, по който живее човека. 

Бъдете сигурни, яремът на нашия Господ е лек, но колкото и да е лек, той все пак е ярем, който трябва
да носим. Защото ако не се подчиняваме, това означава, че въобще не познаваме Бога. Пророк Осия плакал,
че хората му загиват от липсата на познание за Бога. Но няма нужда от това. Бог ни кани винаги и при
всички  обстоятелства  да  придобиваме  това  познание  за  него,  което  е  живот.  Да  познаваме  него,  това
означава да мислим за него, да го обичаме, да му се доверяваме и да му се подчиняваме. Йоан е имал
основанието  да  напише,  че  вечният  живот  не  е  нищо  повече,  или  по-малко  от  познаването  на:
“единственият истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.” 

Какво означава за мен Рождество Христово? 

Рождество Христово е спасителна операция. Една седмица след раждането на Исус, Мария и Йосиф
занесли малкото бебе в храма, за да бъде обрязано. Там срещнали старецът Симеон, който дълги години
очаквал да види Месията на Бога. С вик, който разкривал десетилетното му очакване, Симеон взел бебето в
ръцете си и казал: “Сега отпускаш, Владико, слугата си в мир...” (Лука 2:29) 

В мир? Дали с това свое изказване Симеон е казал, че най-после има мир в сърцето и в разума си?
Няма съмнение, че той е имал предвид и това, но не това е била основната причина, поради която е казал”
“Най-после мир!” Нали разбирате, че Симеон е бил израилтянин. На езика иврит, думата “мир” е синоним
на “спасение.” “Мир” означава окончателното обръщане на посоката на страданията, които обричат хората
на грях и зло. Години по-късно, по време на земното си служение, Исус срещнал една жена с кръвотечение.
Когато я открил в тълпата, той й казал: “Дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с мир.” С това той й е казал:
“Чрез  вярата  ти  в  мен,  за  теб  стана  валидно  Божието  спасение.  Сега  върви  напред  в  реалността  на
спасението си. Върви в него, ти ще живееш в него до края на живота си.” 

Когато вдигнал едноседмичното бебе Исус и извикал: “Сега отпускаш, Владико, слугата си в мир...”,
Симеон добавил: “Защото очите ми видяха твоето спасение ... светлина за откровение пред неевреите.”
(Лука 2:30-32 –  мой превод) Защо Симеон говори за неевреите? Ясно е,  че  Симеон е считал,  че преди
идването на Исус Христос, неевреите са живеели “в тъмнина” по отношение на Бога. Симеон казва, че
единствено  светлината,  която  е  Исус  Христос,  може  да  спаси  нас,  неевреите,  които  не  знаят  нищо за
Светият на Израел. 

Прав ли е бил Симеон? Години по-късно Павел ще опише неевреите като “отделени от Христос,
отстранени от общността на Израел, чужденци към заветите на обещанието, които нямат никаква
надежда и са без Бог в света.” (Еф.2:12 –  мой превод). Отделени от Онзи, който е дарът на Рождество
Христово, наистина ли ние сме безбожни неевреи и положението ни е безнадеждно? Павел твърди, че това е
напълно очевидно! 

Преди 2 седмици Университетът на Торонто удостои с титлата “доктор хонорис кауза” Исай Берлин,
професор от Оксфордския Университет. Исай Берлин е считан за един от най-добрите учени-хуманисти по
целия свят. Той е полиглот и ерудиран философ, притежава забележителни познания за човешката история и
е интелектуален великан. В своето ответно слово пред Университета в Торонто, той говори изчерпателно за
безспорната черна страна на човешката история. Въпреки че човечеството винаги е проявявало склонност
към войните, които са свързани с неизбежни и огромни жертви, за пръв път Наполеон е въвел в практиката
огромните кланета, чиито обхват далеч надвишавал жертвите на бойното поле. После Исай Берлин изтъкна,
че  20  век  е  несравним  по  отношения  броя  на  убитите,  които  достигнали  още  по-голям  брой,  поради
следните причини: прочистванията, извършвани от Сталинистите (без в това число да включваме хората,
които са били избити от марксизма по време на неговото насилствено изгряване), на холокоста, на масовите
избивания на кхмерите в Камбоджа и т.н. 

Тъкмо 20 век е дал заключителното доказателство за онова, което по време на предишните векове са
предполагали,  че  е  състоянието на  човешкото сърце.  Докато Берлин говореше,  постоянно повишавайки
силата на доказателствата си, тежестта на неговите аргументи очевидно стигна до положението,  че убеди
всички присъстващи, че оставено само на себе си, човечеството никога няма да промени посоката на своята
история на алчност, ненаситност и жестокост. И точно в кулминационният момент, когато всички се бяха
съгласили с него, Берлин смени посоката на 180 º и обяви, без въобще да се оправдава, че славният нов ден
е просто зад ъгъла. 
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Според него  историята,  която до този момент е  непрогледно тъмна,  внезапно ще промени своята
посока през 21 век. Берлин каза, че човечеството е на зъбера на създаването на напълно ново бъдеще за себе
си и че единственото, за което той лично съжалява е, че е вече е стар и няма да живее достатъчно дълго, за
да  види  как  ние  правим  най-после  онова,  което  не  сме  били  способни  да  направим  до  сега!  Аз  бях
зашеметен. Интелектът на Берлин е много по-голям от моят интелект. Но въпреки това, той служи като
илюстрация  на  това,  за  което  Библията  говори  постоянно:  главната  последица  от  нашата  греховност  е
слепотата – слепота за истината, слепота за реалността, слепота за природата на греха и за нуждата ни от
Спасител. 

Разбира се, най-лошата черта на слепотата е, че ние не осъзнаваме,  че сме слепи; че не осъзнаваме
собственото си незнание;  че сме нечувствителни за духовната си безчувственост.  Накратко казано,  най-
лошата последица от нашето състояние е пълната липса на представа за  истинското ни състояние и за
последиците от него. Следователно Павел е бил прав! Човечеството е безбожно и опасното положение, в
което се намира е безнадеждно! 

С изключение на Спасителят на човечеството,  който не е  дело на хората.  Този спасител ни беше
подарен. Тъкмо фактът за този дар е накарал сърцето на Симеон да запее. Фактът за този дар означава, че
човечеството не е принудено да остане безбожно и че опасното положение в което се намира не трябва
задължително  да  остава  безнадеждно!  Ние  трябва  да  жадуваме  да  получим този  дар,  никога  да  не  го
отхвърляме пренебрежително, никога да не омаловажаваме значението му, никога да не считаме, че нямаме
нужда  от  такъв  дар,  въпреки  натрупващите  се  доказателства,  че  този  дар  -  спасението  от  Бога  -  е
единствената ни надежда. Радвам се, че този дар не е дошъл при нас с обобщаващият етикет, на който пише
“за човечеството”, все едно че е предназначен за всеки човек по принцип, но не за някой конкретен човек.

Радвам се, че на етикета на този дар пише, че той е предназначен лично за мен. Винаги, когато се
радвам по този повод, аз си припомням един стих от Стария Завет:  “Написал съм имената ви на дланите
на ръцете си, каза Господ” (мой. превод). А след това си спомням едно кратко стихотворение, което бях
научил като дете: 

Вечността не може да изтрие името ми 
от неговите длани.
То остава гравирано в сърцето му
чрез белезите на незаличимата благодат. 

Радвам се, че дарът, на който е написано моето име, идва при мен по такъв начин, който ме стимулира
да притежавам този дар, да го ценя високо и да го прославям. Защото и аз мога да кажа заедно със Симеон:
“Мир! От Князът на Мира! От Емануил – “Бог е с нас.” И аз вечно ще бъда с Бога, защото “Бог е с нас”. 

Но Рождество Христово означава още нещо за мен. За мен то означава,  че трябва и мога да живея
спасеният живот, който ми беше даден в Христос. Преди малко споменах, че Христос е казал на жената,
която е излекувал от кръвотечението й: “Твоята вяра те спаси; иди си с мир.” С това той е казал: “Твоята
вяра те потопи в Божието спасение; сега живей според това спасение; живей така до края на живота си.”
Жената е била длъжна да живее и нещо още по-важно, тя е можела да живее според живота, който й е бил
подарен. Когато жената, която била хваната в самият акт на прелюбодеянието, била доведена при Исус, той
й казал: “Аз не те осъждам; сега внимавай никога вече да постъпваш така.” Тя е била длъжна и е можела
да живее според онова, което й е било дадено в Христос. Когато парализираният човек бил отнесен при
Исус, той му казал: “Греховете ти са простени; вземи постелката си и ходи.” Това не означава, че той му е
казал: “Поразходи се насам-натам и поразгледай наоколо.” В Старият Завет думата “ходи, върви”  е най-
разпространената  метафора  за  онагледяване на  подчинението,  което  Бог  изисква  от  хората  си.  В
светлината на онова, което е Божието спасение, хората на Бога могат да ходят така, както Бог изиска от тях.

Когато Исус казва на трима различни човека в  три различни случая:  “Иди си в  мир”,  “Внимавай
никога вече да не постъпваш така” и “Почни да вървиш и никога не спирай”; когато нашият Господ казва
тези думи, той казва едно и също нещо и на тримата. Спасените могат да правят това, което се очаква от тях
да правят. 

Рождество Христово празнува Превъплъщението. Превъплъщението е самият Бог, който живя сред
нас  в  условията,  в  които  се  намираме.  Следователно  Превъплъщението  е  самият  Бог,  който  изживява
нашите трудности, нашите разочарования и нашите нещастия. В книгата “Евреи” от Библията се казва, че
Исус  е  “пионерът  и  усъвършенствувателят  на  нашата  вяра.”  Той  е  прокарал  път  през  житейските
гъсталаци, а ние трябва само да вървим след него по пътеката, която той е проправил за нас. 

Но ние сме длъжни да вървим след Исус и благодарение на неговата благодат, ние можем да направим
това. Много години след Рождество Христово, когато нашият Господ станал зрял мъж и започнал земното
си служение, той казал на учениците си, че те са светлината и солта на света. Очевидно ние не сме същата
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светлина, каквато е Исус Христос. Той е светлината на света, а от нас се иска да светим с неговата светлина,
като я отразяваме върху скритите местенца и цепнатините, които животът ни предложи. 

Исус е казал, че последователите му са сол. В Стария Завет солта е символ на Божият завет с неговото
създание. Неговият завет е неговото обещание, че никога няма ни обяви за пропаднали, че никога няма да
ни изостави, че няма да се откаже от нас, когато е отвратен или отчаян от нас, въпреки че понякога може
много да ни е ядосан. 

Християните трябва да са жив знак,  че Бог    не е и няма   да изостави творението си  . Ние трябва да
бъдем такъв знак. Невъзможно ли е това? Щеше да е невъзможно, ако нашият Господ не беше проправил
вече пътя за нас. Ние просто трябва да вървим след него по отъпканата пътека. И тъй като спасителят е
вървял по нея преди нас, ние, спасените, сме длъжни и можем да вървим след него. 

Рождество Христово означава за мен още, че ежедневието ни е изпълнено с вечна значимост. Апостол
Йоан говори за Превъплъщението като за Слово, което е станало плът. В този израз той влага нещо повече
от факта,  че  Бог се  е  облякъл с  човешко тяло,  съставено от кости,  кръв,  кожа,  коса и зъби.  Йоан има
предвид, че Словото се е потопило във всичко, свързано с нашето съществувание: с проблемите с работата
ни, с изкушенията, свързано с веселието и празнуването, с предателството, с тъгата, със смехът и болката.
Бог се е сблъскал с всички тези неща и те не са му чужди. 

Никога не трябва да забравяме, че нашият Господ се е родил в семейството на обикновени родители,
че е израснал в обикновеният и малък  град Назарет, че е работил в дърводелска работилница и че се е
хранил с обикновена храна. Той е бил толкова обикновен, че даже е бил незабележим. Освен в Новият Завет,
в другите книги почти не са споменава за него. Той е бил просто един пътуващ проповедник от една от
многото Месиански секти, с който римските войници са се отнесли още веднъж така, както били свикнали
да се отнасят. 

Но освен това, той е бил единственият суверенен Син на Бога, чието идване сред нас е случай на най-
интимното присъствие на Бога и на най-ефикасната милост на Бога. Тъй като 98% от живота ни е обичайно
ежедневие  ,   тъкмо в тези обичайни моменти ще трябва да служим на Бога  . Вместо да търсим необичайното
и драматичното, ние трябва да разберем, че ние сме солта и светлината не когато се опитваме да бъдем
такива  или  когато  обстоятелствата  около нас  изискват  от  нас  да  бъдем такива.  Ако  въобще сме  сол  и
светлина, ние сме сол и светлина през цялото време. Исус отишъл на сватба и там му се предоставила
възможност да свидетелства за мисията на своя Отец. След сватбата той отишъл на погребение, където му
се предоставил случай да извърши друго нещо. Пътувайки за следващото село,  един обезумял баща му
разказал за болната си дъщеря и докато обмислял как да постъпи, някакъв друг човек, който не го харесвал,
го заговорил. 

Всичко това е толкова обичайно и поради това е предоставило шанс на Исус да каже конкретни думи
за благословение и успокоение и да извърши конкретни действия.  В супермаркета момиченцето до нас
плаче, защото майка му го е изпратила да купи един хляб и то си е изгубило парите. Непознат човек, който
лежи в болницата на съседното легло до нашия близък, когото сме отишли да посетим, ни моли за услуга.
Съпругата ни се прибира в къщи с ужасно главоболие и опънати нерви, причинени от внезапно нападение
на работното й място, което тя не е очаквала и поради това не успяла да се предпази. Това е светът в който
живеем. Рождество Христово, празнуването на Превъплъщението ни напомня, че Бог също живее тук, сред
нас. Тогава за нас съществува възможност за прозорливост, за служение, за застъпничество и за окуражение
на хората около нас. В зависимост от обстоятелствата, съществува шанс и необходимост или да проявим
стоманена твърдост или най-нежно отношение. 

Винаги се вълнувам, когато си спомням една история,  свързана със Св.  Францис от Асизи.  Един
страстен и ентусиазиран новак сред монасите казал на Францис, че монотонното ежедневно общуване с
монасите от ордена било за него задушаващо посредствено. Младият монах предложил на Св. Францис
двамата да излязат от манастира и да отидат в широкия свят, където да свидетелстват пред хората за Исус
Христос. Св. Францис се съгласил, че това е добра идея, но му казал: “Нека първо да се поразходим из град
Асизи от единия до другия му край.” И така, през целия ден те не правили нищо, а само обикаляли по
улиците на града. Когато тръгнали да се връщат в манастира, озадаченият млад монах се обърнал към Св.
Францис и критично му казал: “Но аз си мислех, че ние ще свидетелстваме пред хората за нашия Господ.”
А Францис кротко му отговорил: “Ние направихме точно това.”  Животът се състои от множество обичайни
неща, които от време на време са прекъсвани от нещо необичайно, като точката в края на изречението.  Тези
необичайни неща се случват относително рядко, нали? До сега не съм видял изречение, в което да има
повече точки, отколкото думи! Препинателните знаци може да ни помагат да прочетем изречението, но те не
правят самото изречение. И стриктно казано, препинателните знаци даже не са нужни. (Например, в такова
важно нещо като телеграмата въобще няма препинателни знаци.) 
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Когато разбираме, че обикновеното е проводник на вечността, това е белег за нашата духовна зрялост .
Когато от време на време съзираме как обикновеното е проводник на вечността, това е белег за нашата
духовна будност. Когато ежедневно живеем с увереността, че не съществува обикновен момент, в който Бог
да не е милостив, това е белег за нашата вярност, поради което няма нито един миг от ежедневието ни,
който да не е важен.  Рождество Христово е празник на Превъплъщението.  Превъплъщението – живото
слово, волята и пътят на Бога, който се облече с нашата плът и живя сред нас. Превъплъщението е основата
на всичко,  свързано с  християнската  вяра.  Превъплъщението означава  спасителна  операция,  която не  е
нищо друго освен спасение от Бога. Превъплъщението означава, че спасеният живот, с който Бог ни дарява
чрез вярата ни в Исус Христос е живот, който ние трябва и можем да живеем, тъй като нашият Господ е
проправил пътя  преди нас.  Превъплъщението означава,  че  обичайното е  средството,  чрез  което Бог  се
свързва с нас, както и шансът да демонстрираме подчинението си към него, като служим на другите. Ето
това означава за мен Рождество Христово. 

Какво означава превъплъщението за мен?
Кол. 1:19

В Канада има религиозно многообразие. Мохамеданите са по-многобройни от презвитерианците в
Торонто и в Канада като цяло. Ние сме свикнали да четем за хиндуистите в Индия и навсякъде по света. Но
когато един член на Съвета по образование в Торонто се изказа за Махатма Ганди по начин, който обиди
обществото на хиндуистите, ние веднага научихме, че живеещите в Канада хиндуисти, въпреки че са по-
незабележими, са по-многобройни отколкото сме предполагали. Няма съмнение, че ние живеем в условията
на  религиозен  плурализъм.  В  това  море  на  религиозен  плурализъм  християнската  убеденост  в
превъплъщението изпъква като подут палец. Ако продължаваме да мълчим относно превъплъщението, ние
лесно можем да бъдем възприети като хора с неясна религия, които вярват в някакъв бог или които вярват
достатъчно в Бога,  за  да изглеждат религиозни,  но не вярват достатъчно  ,    за  да не се притесняват,  че  
изглеждат неприятни за околните.

При това положение дали християните трябва да омаловажават превъплъщението, както ми предложи
един  професор?  Ние  никога  не  трябва  да  правим  това,  защото  истината,  неопровержимата  истина,
безкомпромисната истина на превъплъщението ни е завладяла. По всяко време, но особено на Рождество
Христово,  ние се  радваме на истината,  че Словото е  станало плът,  че  Бог е дошъл сред нас,  като се е
оприличил  с  всичко  човешко  в  личността  на  Исус  от  Назарет.  Ние,  които  от  години  ценим  високо
евангелието на превъплъщението, приличаме на мъжете и жените от древността, чието въодушевление от
Исус ги е мотивирало да викат ликуващо, когато той влязъл в Ерусалим. Хулителите не харесали това и му
казали да усмири тълпата. Но Исус им казал: “Да ги усмиря? Ако последователите ми млъкнат, тогава
камъните ще извикат, (провъзгласявайки истината.) (Лука 19:40)

Ние,  които днес се държим здраво за Господа,  трябва също да викаме,  изпълнени с благодарност
заради всичко, което Бог ни е дал в Христос и е направил в него за нас. Ние никога няма да се отречем от
превъплъщението и така да се отречем нашия Господ. Ние никога няма да изоставим подробностите на
превъплъщението, с цел да възприемем сляпата религия,  която се задоволява с най-общо описание.  Без
всякакво смущение трябва да благодарим на Бога за неговото идване при нас като превъплътеният Син в
образа на Исус от Назарет.     Без никакво притеснение ние трябва да обявяваме тази истина винаги и по всяко  
време. 

Защо трябва да правим това? Какъв е смисълът на превъплъщението? Защо то е важно за всички хора
по света, даже когато те го презират? На първо място, превъплъщението означава, че Бог ни обича в нашето
страдание толкова силно, че иска да участва в страданието ни. Той ни обича достатъчно въпреки нашето
отчуждение от него, така че нищо не може да му попречи да ни отведе у дома при себе си. Но дали трябва
да  бъдем  отведени  у  дома?  В  любимата  си  притча,  “Притчата  за  блудния  син”  (Лука  15:11-32),  Исус
използва две думи, които описват състоянието ни пред Бога:    Първата е “изгубен”  , а    втората – “мъртъв  .”
Моля ви да обърнете внимание, че Исус не се опитва да обясни това, което казва с цел да защити себе си
заради това, че го е казал. Нито пък се опитва да ни убеди в това, което казва, за да повярваме в него. Той
просто казва: “Изгубен, мъртъв” и очаква от нас да се съгласим. Друг път (Йоан 8:31-47) хората се събрали
около Исус и  докато го слушали, те го чули да употребява най-силните думи относно духовното състояние
на човечеството. Слушателите счели, че казаното от Исус се отнася за “другите”, които според тях били
недостойни  хора,  които те  не  харесвали  и  за  които  били  съгласни,  че  са  духовно  увредени.  Тогава  го
попитали какво е мнението му за тях самите и очаквали, че той ще каже, че те са изключение. Но Господ
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още веднъж казал: “изгубени, мъртви.” Внезапно разгневени, слушателите се нахвърлили върху него: “Не
говори за нас по този начин. Ние сме по-добри от тях. Наш баща е Авраам.” Исус им казал: “Авраам? Вие
не бихте познали Авраам, ако го срещнете сега. Ваш баща е дявола.”

Никога не трябва да се самоизмамваме относно собствената си греховност. Никога не трябва да
забравяме това.  Ежедневно трябва да си припомняме тази истина и това веднага ще ни направи да се
почувстваме по-добре, защото припомняйки си за своята греховност, ние си припомняме и за християнската
истина, че Бог ни обича достатъчно силно, за да се отнесе снизходително към нас, грешните хора и да
причисли и себе си сред нас.

Ние  приемаме  като  неотменима  даденост  Божията  любов  към  нас  и  имаме  повърхностно  и
незадълбочено разбиране и поради това казваме:  “Разбира се,  Бог обича.  А и какво друго би могъл да
направи?  Разбира  се,  Бог  ме  обича.  Кой  не  би  ме  обичал?  Разбира  се.”  Подобно  разбиране  е  много
елементарно и незадълбочено. Трябва да зададем по-мъдрият въпрос: “Колко силно обича Бог? Колко далеч
ще стигне той в обичта си към мен? Каква цена е готов да плати, за да ме обича? Колко много е готов да
страда, за да ме обича?” Истината е, че Бог обича грешните хора толкова силно,   че нищо не може да го спре  
да ни превъзпита и да ни спаси. Неговата любов към нас не стига “само до еди къде си” и после да спира
там;  (Коментар: Спомняте ли си, че преди години имаше една популярна естрадна песен в която се казваше: “Обичам те до

ъгъла на тротоара.“ А Божията любов не  такава. Д.Пр.)  неговата любов към нас отива толкова далече, колкото е
необходимо, за да ви отведе отново у дома при себе си. Ясно е, че не е достатъчно той да ни обича “от
разстояние;” ясно е, че той може да ни обича спасяващо (защото всичко останало е безполезно), единствено
ако благоволи и дойде между нас и стане един от нас, хората и унизи себе си, като се оприличи с нас,
грешните хора. 

В първата църква, в която служех преди много години се запознах с един старец, Джим МакКълъм,
който беше участвал  в Първата  световна война.  Един ден той,  най-добрият му приятел и тяхната рота
тръгнали към така наречената “ничия земя,” открито пространство между двете противникови линии и
окопи. Вражеският огън по тях станал толкова силен, че ротата била принудена да се върне обратно. Когато
Джим влязъл в окопа, установил, че приятелят му го няма. Тогава Джим се върнал обратно в “ничията
земя”, подлагайки се на убийственият вражески огън, като търсел и викал името на приятеля си, докато го
намерил.  Оказало се, че приятелят му бил тежко ранен и щял да умре, ако не бъде спасен . Раненият го
погледнал и казал: “Джим, аз знаех, че ти ще дойдеш.” 

Има вълнуваща прилика между състоянието на приятеля на Джим и нашето положение пред Бога. В
Рим.5 Павел говори за безнадеждното състояние, в което се намираме. Ето в това е приликата. Но има и
много голяма разлика между състоянието, в което се е намирал приятелят на Джим и нашата ситуация пред
Бога. В Рим 5 Павел казва, че ние сме врагове на Бога. Приятелят на Джим е искал да види Джим повече от
всичко друго  , а   ние, грешните хора, които сме слепи, глухи и духовно безразлични, не очакваме спасител и  
не искаме са бъдем спасени. 

И точно за всички тези хора Божията любов е нараствала и нараствала, докато накрая се изляла в
личността на Назарянинът. В този момент Бог ни е обичал толкова силно, че тази любов го смирила да се
роди в обор и да бъде положен в ясла, да унизи себе си и да приеме репутацията, която не заслужава (“на
грешен човек”)  и да бъде измъчван в Гетсиманската градина и да бъде разпънат на кръста на Голгота.
Кажете ми: хората, които говорят толкова словоохотливо за Божията любов – откъде знаят, че Бог въобще ги
обича? Ние научаваме, че Бог въобще ни обича единствено когато видим как той ни обича безпределно,
само когато го видим, че той ни обича толкова силно, че нищо не може да го спре и да му попречи да ни
върне при себе си. 

Нека да се убедим, че сме разбрали нещо важно: въпреки, че превъплъщението ни е съдбоносно за
нашето спасение, ние не сме спасявани от самото превъплъщение. Ние сме спасявани от Превъплътеният,
който е понесъл греха и е бил наказван със смърт. Тогава отвъд Божието снизхождение и смирение има и
едно унижение, когато той, Светият Бог, оприличава себе си с безбожните бунтовници. И това унижение го
довежда даже до мъчение, по време на което той поема върху себе си точно това наше наказание, с цел ние
да бъдем спасени. Това показва колко много ни обича Бог. И само когато видим, че той ни обича толкова
много, ние получаваме всички уверения, за да вярваме, че той въобще ни обича. 

От години размишлявам над факта, че в най-добрите християнски песни се пее за превъплъщението, а
не за саможертвата на Исус на кръста. Вгледайте се в текста на една от любимите ми песни: “Чуй! Ангелът
вестител пее!” Но нека първо да чуем отново нашия текст: “Защото в Исус Христос цялата пълнота на Бога
благоволи да живее (превъплъщение) и чрез него да възстанови всички неща ...  да примири чрез кръвта на
своя кръст (жертва.)” А сега чуйте една друга песен: “Мир на земята и блага милост, Бог и грешниците са
примирени.” Спомнете си за песента “С радост.” В нея се казва: “И така, нека с желаещи крака винаги да
търсим твоят трон на милостта.” 
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В древен Израел тронът на милостта е бил златен похлупак,  който е бил поставян на ковчега на
Завета. Ковчегът на Завета е било мястото, където Бог се е срещал с хората си; а тронът на милостта е било
мястото,  където  е  било  поставяно  най-скъпото  жертвоприношение.  Там  се  предлага  най-скъпото
жертвоприношение,  което  ни  окъпва  в  ефикасната  милост.  И  всичко  това  ние  научаваме  от  една
християнска песен. 

Аз прославям превъплъщението и знам, че Бог ме обича, просто защото знам, че нищо не може да
попречи на любовта му да ме намери и да ме спаси. На второ място, аз прославям превъплъщението, защото
Исус от Назарет, човек като мен, е изпълнил вместо мен изискваното от завета подчинение, което Божията
любов изисква от нас, хората. Бог е сключил договор с нас, в който обещава винаги да бъде наш Бог. В този
договор (завет) ние на свой ред обещаваме винаги да бъдем негови хора. Бог неотклонно спазва договора си
с нас и изпълнява това, което е обещал. Той ни дава това, за което се е заклел. А ние? Ние сме обещали
неотклонно да се подчиняваме на Бога и винаги да сме му верни. Ние сме обещали винаги да го обичаме и
да  сме  праведни пред него.  От тогава  ние сме  нарушили всички обещания,  които сме  направили.  Ние
нарушаваме даже тези обещания, които сме дали даже с най-добрите намерения. Ние сме нарушители на
завета. Бог оглежда всички хора по света, надявайки се да намери хора, които спазват тези обещания. Но
сред 6-те млрд.  хора на земята той не може да намери даже един човек,  който да е  толкова радостен,
благодарен и постоянен в изпълнението на договорните задължения на хората към Бога. 

На този етап  Бог е изправен пред две възможности: да отпише цялото човечество поради неговото
неподчинение и бунтовничество     или сам той да изпълни договорните задължения на хората  .   (Коментар: Няма
друг вариант. Тъй като е свят, Бог не може да направи компромис с изискването на праведността, че всеки грях се наказва със
смърт. Д.Пр.) Той вече е изпълнил своите задължения по договора, защото ни обича неотклонно. Сега, ако
въобще  ще  трябва  да  бъде  спазено  нашето  задължение,  самият  Бог  ще  трябва  да  изпълни  нашето
задължение  по  договора  към  него.  В  личността  на  превъплътеният  Назарянин,  Бог  не  само  изпълнява
своето договорно задължение към нас, но изпълнява и нашето задължение към него. С други думи, с оглед
на човешкото неподчинение се е наложило Бог да дойде между нас в образа на човек и по този начин той да
изпълни нашето договорно задължение. 

Аз  прославям  превъплъщението,  защото  Превъплътеният  Христос  е  човекът,  който  е  спазил
човешкото задължение в завета, към когото аз,  нарушителят на завета, трябва да се държа здраво. Аз чух
поканата на евангелието и й отговорих. Сега съм ново създание в Христос и съм благодарен за това. Но
въпреки  това  старият  човек,  старото  същество,  продължава  да  се  държи  за  мен.  Когато  станем  нови
създания в Христос, старият мъж или старата жена умира в нас. Но както обича Лутер да ни напомня,
старият мъж или жена не умира тихо, а тялото продължава да потръпва. Щом това е така, става ясно, че в
Христос аз съм ново създание  ;   а в себе си аз си оставам старият нарушител на завета  . Поради това трябва
да се държа здраво и да се прилепвам към Христос, с цел неговото спазване на завета да компенсира моето
нарушаване на завета. Няма съмнение, че аз обичам Бога, но никога не го обичам толкова силно, колкото се
очаква от мен. Тогава аз трябва да се държа здраво за този Син, чиято човешка любов към неговия Отец е
била без недостатък. 

Несъмнено аз имам доверие в Бога. Но по някакъв начин доверието ми в Бога е примесено от периоди
на неверие, когато аз изразявам съмнение че той може или че ще направи за мен онова, което е обещал.
Несъмнено,  аз  се  покорявам  на  Бога.  Най-малкото  се  стремя  да  му  се  покорявам  и  искам  да  му  се
покорявам. Но дали всъщност му се покорявам? Във всички случай? Без изключение? Тогава единственото
което мога да направя е да се държа здраво за този Син, чието човешко покорство на неговия Отец е без
недостатък. 

Несъмнено аз съм обладан от вяра, но колко вярна е моята вяра? Лесно ми се отдава вярата на разума:
аз вярвам във всички важни християнски учения и никога не съм се съмнявал в тях. Но това се отнася за
вярата на разума ми. Но какво е положението с вярата на сърцето ми? Сърцето ми е порочно. Тогава съм
длъжен да се държа здраво за този Син, чиято човешка вяра в неговия Отец е била безгрешна. Нека отново
да кажа. Бог неотстъпно изпълнява своето задължение от завета и спазва обещанията си към нас, а ние
също толкова неотстъпно не изпълняваме своите задължения към него. Тогава трябва да се държим здраво
за Превъплътеният Христос, в когото Бог е дошъл като човек, за да спази задължението на хората от завета,
което  ние  не  можем  да  спазим.  С  други  думи,  Превъплътеният  Исус  Христос  посредничи  на  Бога  в
отношенията му с нас и посредничи на нас в отношенията ни с Бога. Той е единственият Посредник – както
от страна на хората, така и от страна на Бога – който Бог ни е дал в нашата голяма нужда. 

Накрая,  аз прославям Превъплътеният,  защото това е най-великото уверение за живота. В края на
краищата,  ако човешкият живот е толкова ценен за  Бога,  че той самият е избрал да изживее човешкия
живот, тогава човешкият живот трябва да е богат, пълен с чудеса и богатство. Ако Бог толкова високо цени
човешкото съществувание, тогава ние не трябва да го оценяваме по-ниско. Ако изживявайки всичко в нашия
живот, Бог го е потвърдил изцяло, тогава и ние трябва да го потвърждаваме изцяло. Животът е добър  ,   но не  
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казвам, че е лесен. Не казвам, че в живота няма трудности, объркване и болка. Аз казвам, че живота е добър.
Превъплъщението е историята на идването на Бога сред нас, за да ни спаси, защото той е счел, че ние си
заслужава да бъдем спасени. Колкото и да е изпълнен с проблеми, нашият човешки живот е добър. 

Аз  съжалявам  за  хората,  които  по  някаква  причина  живеят  с  представата,  че  живота  им  не  е
потвърден. Често пъти те ми казват, че не се чувстват добре, защото 6 пъти годишно боледуват от грип. Но
истината е, че никой не боледува 6 пъти годишно от грип. Всъщност познатите симптоми на грипа: слабост
и отпадналост, са симптоми на слаба депресия. Тя е толкова слаба, че даже е трудно да бъде разпознато, че
това  е  депресия.  В  този  вид  неувереност  изпадат  хората,  които  не  виждат  причина  животът  им  да  е
утвърден. Превъплъщението е достатъчна причина. Харесва ми Екл.2:24: “Няма по-добро за човека, освен
да яде и да пие и да намира удоволствие от всичко в труда си.” Трябва да се наслаждаваме, когато ядем,
пием и работим не просто защото тези неща поддържат живота в нас;  трябва да се наслаждаваме, защото
сами по себе си тези неща носят удоволствие и са добри. 

Винаги съм се впечатлявал от детската жизнерадостност. Детето винаги е изпълвано от любопитство
и ентусиазъм. Вечер то не иска да си ляга, въпреки че е толкова уморено, че даже се олюлява, защото може
да пропусне нещо. Да, аз знам, че ние, възрастните нямаме физическата издръжливост на детето и че знаем
за тъгата на света, което детето не знае. Но въпреки това, ентусиазмът на детето трябва да разпалва и нас
самите. Веднъж по време на неделен обяд в къщи ние разговаряхме и разговорът прескачаше от тема на
тема: за тази сутрешната проповед, за най-новата канадска подводница, за най-новата колекция от разкази
на Алис Мънро, за победата на отбора “Аргос” в мача за “Купата Грей.”  Жена ми ме погледна и каза: “Ти се
вълнуваш от хиляди неща.” И наистина е така. 

Но  това  не  е  ли  по-добре,  отколкото  да  си  човек,  който  разваля  настроението  на  другите?  В
Превъплъщението Бог е утвърдил всичко, което е казал, че е добро. Словото стана плът и се облече в тяло.
Поради това, да казваме “утвърждаване на живота” означава да казваме “утвърждаване на тялото.” Вкусът
на зелената ябълка и на синьото сирене. Хрущенето на ледените парченца в нашия сладолед. Бархетните
чаршафи в зимните нощи.  Сопрановият глас на певицата  Рени Флеминг.  Цигулката на Исак Пелерман.
Карането на велосипед в продължение на часове,  много по-дълго отколкото сме си мислели, че можем.
Веднъж вървях в двора на един старчески дом, чиито пациенти бяха в най-тежкото състояние, което можете
да си представите. Един зловонен старец седеше прегърбен в инвалидната си количка, главата му беше
подпряна на скръстените му ръце и повече приличаше на умрял или на изпаднал в безсъзнание. Помислих
си,  че спи,  или е  в депресия,  или страда от силна болка.  Когато минах покрай него на пръсти,  той се
усмихна и ми извика: “Донесохте ли бонбони?” Искаше ми се да го разцелувам. 

В периода на Рождество ние размишляваме за фундамента на нашата вяра, за превъплъщението, за
идването на Исус сред нас в човешко тяло. Тъй като Бог ни е посетил по този начин, ние знаем колко силно
ни обича той: той ще направи всичко, ще изстрада всичко, ще приеме всичко, с цел да бъдем отново у дома
с него. 

Тъй като Бог ни е посетил по този начин, ние знаем, че като човек той е изпълнил нашето заветно
задължение към него, когато ние не можахме сами да го изпълним. Тъй като Бог ни е посетил по този начин,
той е утвърдил добротата на нашето съществувание и настоява и ние също да го утвърждаваме. Да, ние
наистина живеем в условията на религиозен плурализъм. И Исус е живял в такива условия. Но въпреки
това,  той е  останал такъв какъвто е  и  никога не  се  е  извинявал,  че  е  бил такъв какъвто е.  Ние  не  се
извиняваме, защото сме подвластни на истината, от която никога няма да се отречем или поне никога няма
да искаме да се отречем.

Какво представлява грехът срещу Светия Дух?
Ис:5: 20; Мат.12:22-32; Рим.14:17

Нали са плашещи следните думи: “Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против
Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия Син (т.е. срещу самият Исус) ще му се
прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости –  нито в този свят нито в
бъдещия” (Мат.12:31-32)? Всеки грях, колкото и да е зловещ, колкото и да е отвратителен, колкото и да е
жесток – всеки грях може да бъде простен,  с изключение на грехът срещу Светия Дух. Такъв грях никога
няма да бъде простен,  никога. Няма съмнение, че Исус е казал това. Това е записано от Матей, Марк и
Лука. Не може да има съмнение относно смисълът, който Исус е вложил в това изказване. 

И така, какво  е искал да каже Исус? Сърцето ме заболява всеки път, когато си помисля за хората,
които  са  били  измъчвани  от  този  текст.  Като  пастор  съм  срещал  много  измъчени  хора,  които  исках
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единствено да съживя, защото са били преследвани точно като мен от онези хора, за които този текст не е
бил насочен.  Да  вземе  например  хората,  които  са  измъчвани  от  прекалената  съвестност.  Прекалената
съвестност е психическо състояние, по-точно на нервно състояние, при което човекът бива измъчван от
чувствителното си съзнание; нещо повече, това чувствително съзнание пищи от състоянието на неща, които
са незначителни от духовна гледна точка. Такъв човек страда от прекалено чувствително съзнание. Такъв
човек притежава съзнание, приличащо на пожароизвестителна система, която е толкова свръхчувствителна,
че  се  задейства  от  най-малкия  пушек,  който  даже  не  е  причинен  от  пожар.  С  други  думи,  прекалено
чувствителното съзнание на такъв човек, вградената в него алармена система постоянно изпраща лъжливи
сигнали. Но колкото и да са лъжливи тези сигнали, те са обременителни за него и са дразнещи за всеки друг,
който живее заедно с  него.  Фалшивите  алармени сигнали в която и да е  част от  живота  ни винаги са
тревожещи и опасни.

Това изказване на нашия Господ тревожи хората,  чието теологическо разбиране е неправилно. Те си
съставят списък на греховете и ги класират съобразно тяхната сериозност. Тяхното теологично разбиране е
неправилно  поради  това,  че  си  мислят,  че  греховете  могат  да  бъдат  описани  в  списъци  и  да  бъдат
номерирани, подобно на списък на нещата, които трябва да купим от магазина. Няма съмнение, че тъй като
е системно състояние на човека, грехът никога не би могъл да бъде разбран чрез списъци или списъци на
списъците. Втората характерна черта на неправилното им теологично мислене е, че   те   преценяват тежестта  
на греховете, които са включили в списъците. Третата характерна черта на неправилното им теологично
разбиране е, че на онзи грях, който са оценили като най-сериозен, след това му поставят етикета неизвиним,
а той е неизвиним просто   защото им се е сторил   най-сериозен  . Поради това те стигат до заключението, че са
недостъпни за  Божията милост.  А след като са  недостъпни за Божията милост,  те стигат до извода,  че
положението им пред Бога е безнадеждно. Поради това много скоро пропадат все по-надолу и по-надолу в
омразата и отхвърлянето на себе си. Сърцето ме боли за такива хора. 

Но има и хора,  които страдат от ендогенна депресия.  Ендогенната депресия е депресия,  която се
причинява от липсата на биохимически баланс.  Винаги трябва да се прави разлика между ендогенната
депресия и реактивната депресия. Реактивната депресия е чувството на печал и униние, което изживяваме,
когато понасяме големи загуби. Ние ставаме реактивно депресирани, когато загубим човек, който обичаме,
от загуба на работата си, от загуба на репутацията си, от изпускането на шанс, за който сме си мислели, че е
достатъчно  само  да  протегнем  ръка,  за  да  го  хванем.  Когато  страдаме  от  понесената  загуба,  ние  сме
подтиснати. Това е нормално. Тези депресии отслабват, когато положението се промени и живота продължи.
Обаче причиняваната от липсата на биохимически баланс ендогенна депресия е друго нещо. Страдащите от
нея трябва да потърсят лекарска помощ и да се лекуват с лекарства. 

Ако не започнат да се лекуват, положението им все повече ще се влошава, а през това време те ще се
самооценяват като хора без стойност. Много пъти съм се занимавал с хора с ендогенна депресия, която ги
принуждава да считат, че са извършили някакъв неизвиним грях и започват да говорят такива зловещи неща
като: “Вероятно ще сложа край на това, защото се чувствам много зле и в бъдеще положението ми само ще
се влошава.” Ако получат подходяща медицинска помощ, те ще престанат да говорят по този начин и ще
започнат да се присмиват над емоционалното пространство, в което са пребивавали само преди 6 месеца.

Докато обсъждаме текста от Мат.12:31-32 с цел да го огледаме отвсякъде, първото нещо, което искам
да ви кажа е следното: нашият Господ никога не е говорил за “грях срещу Светия Дух” и никога не е казвал:
“който извърши  грях срещу Светия Дух.” Той е казал:  “но ако някой  каже дума против Святия Дух”.
Трябва да помним тази разлика не само до края на проповедта, но и след това. Второто нещо, което искам
да подчертая възможно най-дебело е следното: през цялото си земно служение, когато Исус е говорил за
греха, той винаги е говорил за милост и прошка и е усилвал простителността на Бога. Петър попитал Исус
колко  пъти  трябва  да  прощаваме  на  човека,  който  е  сгрешил  и  предположил,  че  7  пъти  е  повече  от
достатъчно. Исус му отговорил: “Не 7, а 70 х 7 пъти. Няма граница за прошката, която трябва да показваме
към хората, които ни обиждат.” След като Исус казва, че не трябва да има граница за нашата прошка, тогава
е  абсурдно  да  мислим,  че  би  могло  да  има  някаква  граница  за  Божията  прошка.  Исус  подкрепил
становището си и с притчата за безмилостния слуга (Мат.18:23-35). Изводът от тази притча е ясен: слугата е
трябвало да  прости на  своя  съсед  просто защото Бог  вече  е  излял безграничната  и  неизчерпаемата  си
милост върху него самият. Толкова огромен е океанът на Божията милост, с която Бог е простил на слугата
си в сравнение с прошката на същия слуга към длъжника му. С други думи, прошката на Бога е неизмерима
и неизчерпаема. Когато Исус говори строго и сурово, веднага след това говори нежно.

По време на служението си Исус щедро е прощавал на всички, които с разкаяние са идвали при него.
Това е неговата покана към всички грешници. Хората с бедна духовност не искат всеизвестните грешници
да получат прошка, а да страдат. Разбира се, хората с бедна духовност   не разбират  , че техните горди сърца,  
които претендират за  превъзходство над другите,    разкриват пред всички,  че самите те  са  най-големите  
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грешници. Хората с бедна духовност са разгневени на Исус и казват: “Той човек приема грешниците и яде с
тях” (Лука 15:2). Тъкмо яденето му с грешниците станал причината смъртоносният гняв на критиците му
да падне върху главата на Исус. През 1 век в Палестина да ядеш с някой човек е означавало, че двамата с
него сте обвързани помежду си с неотменима близост. Това означавало, че между двамата ви няма явни или
скрити пречки, за да се цените високо помежду си. Общоизвестните грешници са знаели какво е означавало
да ядеш заедно с Исус. Те са знаели това, били са привличани от това и са се прославяли по този начин.
Поради  тези  причини  те  са  яли  с  Исус  с  такова  неприкрито  желание.  Помислете  си  за  жената,  която
помазала Исус със скъп парфюм. Тя не е обръщала внимание на насмешките на хората. Единственото, което
е било важно за нея е, че е получила несравнимо ценната прошка. Тя е знаела, че прегръдката на Христос
прегръща всичко в нея, грехът й и всичко останало, а след това тази прегръдка започва да прогонва от нея
греха й. 

Истината е, че ние сме 100% грешници. Праотците ни от времето на Реформацията са считали, че ние
сме грешни до мозъка на костите си. В мен няма нито една част, която е свободна от грях и чрез която
останалите части от мен да могат да бъдат спасени. Тъй като мисленето ми е ориентирано към греха, аз
нямам воля, за да коригирам мислите или усилията си. Тъй като обичта ми е неправилно ориентирана (аз
обичам онова, което трябва да отричам и отричам това, което трябва да обичам), погрешно ориентираните
ми привързаности не могат да коригират деформираното ми мислене и порочните ми желания.  Аз съм
просто цялостно грешен. Нещо повече, колкото повече остарявам, толкова повече осъзнавам, че съм грешен
до мозъка на костите си. По-рано си мислех,  че в най-лошият случай съм скромен грешник. Когато се
вгледам в себе си с всичката искреност, която мога да събера, аз разбирам какво ме е владяло, когато съм
бил безгрижен или глупав, когато ми е тежало, когато съм се измъчвал или съм бил разочарован. Скромен
грешник?  Аз  съм  цялостно  грешен!  Същевременно  се  радвам  заедно  с  моите  праотци  от  времето  на
Реформацията, които са знаели, че всички християни са цялостно грешни хора. Всяка част от нас е достъпна
за  Божията  прошка,  която  е  като  всепроникваща  течност,  която  прониква  и  в  най-малките  пукнатини.
Божията прошка винаги покрива нашата греховност.

Вече от 27 години служа като пастор. През този период съм изслушал изповедите на много хора,
които  те  не  са  споделяли  с  никой  друг.  Хората  споделяха  с  мен  отвратителна  смесица  от  пороци,
неморалност, глупост и даже престъпления. А аз убедено им казвах, че колкото и широк и дълбок да е
грехът им, Божията прошка е още по-широка и по-дълбока. Аз ги уверявах, че колкото и неизвиним, ужасен
и неописуем да е грехът, който са извършили, те не са извършили “грях срещу Светия Дух.” Казвах им, че
Исус Христос ме е упълномощил да им съобщя тези неща.

Тогава  какво  има  предвид  Господ,  когато  казва,  че  говоренето  срещу  Светия  Дух  няма  да  бъде
простено? Трябва да проучим контекста на това изказване. През цялото си служение Исус е освобождавал
хората от хватката на злото. Той е правил това със силата на Светия Дух, т.е. със силата на Бога, който е сред
нас. Но е имало и хора, които са твърдели, че Исус е вършел чудесата си не чрез силата на Светия Дух, а е
бил от един отбор със злото и е превръщал в жертви наивните хора чрез силата на злото. С други думи,
враговете  на  Исус  са  оклеветявали  дейността  му.  Онова,  което  Исус  е  твърдял,  че  е  работа  на  Бога,
враговете му са казвали, че е работа на злото. Враговете на Бога са злепоставяли работата му и тъй като
работата му е била вършена със силата на Светия Дух, те оклеветявали Светия Дух. Те казват, че Божията
истина  е  дело  на  дявола  и  наричат  зло  онова,  което  е  наистина  добро.  Това,  което  наистина  е
възстановяващо, е наричано от тях измамно и разрушително. Те правят точно това, за което е говорил Исая
800 години преди раждането на Исус Христос: “Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто –
зло; които заменят тъмнината за светлина, а светлината за тъмнина; които заменят горчиво за сладко,
а сладко за горчиво” (Ис.5:20).

Обърнете внимание, че тук не се казва, че враговете на Господа бавно забелязват светлината. Всички
ние бавно забелязваме светлината. Но когато забележат светлината, враговете на Бога казват, че светлината е
тъмнина, а когато забележат истината -  че е лъжа. Те не са  бавно развиващи се в духовно отношение хора
(всички ние сме бавно развиващи се в духовно отношение), които трудно схващат истината и още по-трудно
я прилагат в живота си, но въпреки това се разкайват заради духовните пречки, които откриват навсякъде в
себе си и ежедневно се обръщат с плач към Бога, за да им помага. Съвсем не: това са хората, които толкова
силно мразят истината на Исус, че се вкоравяват срещу нея. Те клеветят Бога и отричат, че самият Бог е
силата, чрез която Божият Син върши работата на Бога.  Неизвиним грях е абсолютният бунт срещу Бога  ,  
който отрича, че Бог е извършителят на собствените си дела. Следователно богохулство срещу Светия Дух е
преднамереното и съзнателно опетняване на силата на Бога, когато тя бива наричана сила на злото . Исус
казва, че такова вкоравяване е непоправимо.

Да наричаме лъжа онова, което дълбоко в себе си знаем, че е истина; да наричаме истина това, което
дълбоко в себе си знаем, че е лъжа – това не е ли вървене по пътя на измамата? Да наричаме славно онова,
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което знаем, че е срамно – това означава да се покриваме със срам. Да считаме за благословия онова, което
знаем, че е обвинение – това означава да циментираме себе си в проклятието. Накрая цимента се втвърдява.
Това не са хората с недостатъчна вяра, които вървят пипнешком и се молят пред Бога: “Аз вярвам колкото
мога. Направи ме да вярвам повече!” Това не е богобоязливото съжаление на човека, който никога не се
съмнява, че грехът е грях, независимо че му се струва, че завинаги ще е победен от греха. Това не е човекът,
който от раждането си е бил заобиколен от атеисти, които открито презират вярата в Бога. Тук не става
въпрос за тези видове хора, а за човек, който е видял работата на Бога в работата на Исус, но поради това, че
мрази Бога по някаква причина, клевети работата му и я нарича демонстрация на злото. Исус казва, че такъв
човек ще се окаже оставен извън Божието царство, където многократно е казвал, че иска да попадне. Само
такъв човек ще е лишен от прошката на Бога.

Дали Бог е милостив и състрадателен? Да. Матей не само ни съобщава за изказването на Господа
относно говоренето срещу Светия Дух. Цитирайки пророк Исая, Матей казва за Исус: ”Смазана тръстика
няма  да  пречупи  и  замъждукал  фитил  няма  да  угаси”  (Мат.12:20).  Най-слабата  вяра,  най-погрешния
ученик, най-притеснителният и съмняващ се последовател, искреното съмнение и искрената обърканост на
ума. Нашият Господ вижда всички тези неща, забелязва ги и помага. Той не презира и не прогонва нито
един човек с такива прояви. И ние никога не трябва да казваме, че тези прояви са богохулство срещу Светия
Дух. Исус подсилва слабата вяра и превръща колебливата вяра в решителна. Той не пречупва смазаната
тръстика и не загасва мъждящия фитил. Той е пълен със състрадание и помага на всички, които се обръщат
с молитва към него и му казват,  че борбата им за повече вяра е просто борба.  Същевременно Исус не
притежава никаква толерантност и осъжда онези хора,  които неуморно упорстват в  твърдението си,  че
светлината е тъмнина, а тъмнината е светлина; че злото е добро, а доброто – зло.

Надявам се,  че  с  казаното до сега съм помогнал на онези хора,  които не са  разбирали правилно
смисъла на казаното от Господа в Мат.12:31-32. Уверен съм, че казах достатъчно, за да успокоя всеки, който
е жертва на прекалено чувствителната си съвест или на погрешна теология, или на сурова депресия. Всеки,
който счита, че е извършил някакъв “неизвиним грях” трябва да разбере, че след като се притеснява по този
повод, това е доказателство, че не е богохулствал срещу Светия Дух. Самият факт, че чува думите на нашия
Господ е потвърждение, че този човек е духовно чувствителен.

Трябва винаги да помним, че единственото сурово изказване на Исус е насочено срещу онези хора,
които оклеветяват самият смисъл на идването му на земята, т.е. за идването на Божието царство. Той ни
предупреждава единствено да се концентрираме върху Божието царство. Той иска да разберем, че ако сме
намерили царството, то е подобно на бисер, който е толкова привлекателен, че в сравнение с него всичко
останало ни изглежда евтино и натруфено. Павел ни напомня, че Божието царство е: “праведност, мир и
радост в Светия Дух.” Тъй като днес говорим за Светия Дух, нека да считаме, че проявите на Светия Дух са
праведност, мир и радост. Помнете, че Светия Дух е силата на Бога сред нас, че Исус ни дарява с тази сила,
която самият той носи, че ние сме направени свободни за праведност, мир и радост точно   чрез   тази сила  .

В Рим.14 се казва, че праведността означава да живеем като ученици на Христос в ежедневния си и
обикновен живот и в случките, които се налага да преживяваме, докато имаме връзка с Бога и да живеем
така, че да украсяваме името му.

Мирът  е  задоволство,  защото  сега  ние  сме  освободени  от  вината,  безпокойството  и  безумието.
Миналото ни вече не ни дърпа надолу, нито пък бъдещето ни парализира. Защото Бог е простил миналото
ни, а бъдещето ни е в неговите ръце.

Радостта е онова, което тупти дълбоко скрито в нас, просто защото знаем, че сме граждани на това
царство, което не може да бъде разклатено. Всички ние се чувстваме завладяни, когато Исус Христос ни
въвлече в орбитата на Божия Дух. Ние вече не сме сираци, а сме обичани деца на Бога. Божието царство е
праведност, мир и радост в Светия Дух. Ето това е целта: да сме сигурни, че не сме пропуснали онова, за
което нашият Господ ни е предупредил – да не богохулстваме срещу Светия Дух. Защото повече от всичко
той иска от нас да отговаряме с желание на нежния призив, когато Божия Дух ни казва, че имаме нужда от
правилно  отношение  и  ние  започваме  да  живеем  в  хармония  с  тази  връзка  и  това  ни  дава  огромно
задоволство и ни коронова с радост, която атеистите никога няма да могат да си обяснят или да отрекат.
Божието царство е праведност, мир и радост в Светия Дух.

Вие ме помолихте да произнеса проповед за “греха срещу Светия Дух.” Нека да използваме речника,
който е използван от Господа: за богохулството срещу Светия Дух, за упоритото оклеветяване на силата на
Бога, чрез която е действал и действа Исус Христос. Такова богохулство или оклеветяване е да се казва, че
работата на доброто е зло, че злото е добро, че светлината е тъмнина, а тъмнината е светлина. Хората са
изкушавани да правят това поради многобройни причини, но нито една от тях е извинима. Това богохулство
или клеветене, това вироглаво незачитане на волята на Бога, което упорства по всички възможни начини,
продължава дотолкова, че коригирането става невъзможно.
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Но ние днес сме тук, защото просим да бъдем още по-чувствителни към Светия Дух. Ние днес сме
тук, защото посрещаме с отворени обятия всяка работа на Бога в нас, която оправя бъркотията в греховното
ни сърце и всяка работа на Бога извън нас, която рекламира неговото присъствие и сила. Ние днес сме тук,
защото посрещаме с  отворени обятия  подхода  на  Бога,  чиято сила  е  насочена  единствено към нашето
благославяне. Отхвърляйки всяко изкушение да наричаме светлината тъмнина и тъмнината – светлина, ние
искаме единствено още веднъж да кажем ясно и високо, че Божието царство е праведност, мир и радост в
Светия Дух. 

Какво трябва да кажем за застъпническата молитва?
1Лет.29: 10-22; 1Сол.5: 12-22; Лука 11:1-13

Преди  да  умре  през  2003,  приятелят  ми  Емил  Факенхейм,  когото  често  цитирам,  беше  световно
признат философ. Той беше мой професор по метафизика, когато бях в предпоследната и последната си
година студент по философия в Университета в Торонто. Освен това той беше равин и смирен вярващ в
Святия на Израел, и беше бивш концлагерист в хитлеристки концлагер. (Брат му не успял да избяга от
Берлин и се самоубил през 1941.) 

Емил  Факенхейм  обичаше  да  задава  въпроса:  “Какво  може  да  подкопае  юдейската  вяра?”  Няма
съмнение, че християните биха желали да научат отговора на този въпрос. Той отговаряше така: “Вярата ще
бъде подкопана, когато не се чува молитва.” Днес, когато сме се събрали на богослужение, АКО ние не се
помолим на Бога,  това означава, че просто се самозаблуждаваме. Отговорът на Факенхейм постоянно ме
вълнува  заради отговорът,  който той ни даде.  Имайте  предвид,  че  той  беше един  от  най-талантливите
еврейски тълкуватели на Холокоста. Той се измъчваше, когато си спомняше за децата, които бяха отделяни
от родителите им  и бяха хвърляни живи в пещите,  защото мъчителите им не искаха да прахосват газа за
убиването на деца. Той с мъка си спомняше как в концлагера ежедневно пристигали ешелони с евреи, които
първо били унизявани, след това -  експлоатирани, после били измъчвани и накрая -  отравяни в газови
камери, а след това били изгаряни.

Но  въпреки  това  трябва  да  забележим  едно  нещо:  това  ужасно  състояние  на  околната  среда  не
подкопава  вярата  на  този  човек,  който  седи  рамо  до  рамо  с  Авраам,  Исаак  и  Яков  и  не  превръща
преклонението пред Бога във вид пожелателно мислене. Ако човек не се моли,   всичко свързано с вярата   е  
измама. Според Факенхейм вярващите хора могат да плачат заедно с Йов, когато той е казал: “Въпреки, че
той ме убива, аз ще продължавам да вярвам в него!” Моят стар приятел казваше, че ние можем да се борим
с Бога, който ни убива, но не можем да направим нищо, ако Бог не ни обръща внимание. Пророците и
апостолите ни призовават  да  се  молим на Бога  по всяко време и навсякъде.  Павел ясно ни припомня:
“Молете се постоянно.”

Но когато се опитаме да се молим постоянно, ние можем да бъдем обхванати от съмнения относно
полезността от молитвата. Ние подозираме, че молитвата е детински опит да се направи някакво чудо, но
още по-притеснителното е, че ние сега сме възрастни хора, които се опитват да направят чудо. Колко много
зрели хора са преставали да се молят, защото са стигнали до заключението, че застъпническата молитва е
съвременна маскировка, която  прикрива примитивните опити да се извърши някакво чудо?

Поради това е още по-важно да разберем нещо изключително важно за застъпническата молитва:
точно хората, които са били най-настоятелни относно нуждата и ефикасността на молитвата (Израел), са
били хората, които са искали да отхвърлят магичното.  Тората презира чудесата и ги изобличава. Според
Тората стремежът към чудесата е опит да се използва властта за собствена полза. Според Тората вярата в
чудесата е опит да се манипулира каквато и да е сила, независимо каква е тя. Според вярващите в Тората
стремежът ни към чудеса е опит да презираме възложената ни работа като слуги на Бога,  считайки, че
можем да впрегнем Бога,  за  да ни служи. Тората предписва най-сурово наказание за извършителите на
чудеса.  Пророците  твърдят,  че  магьосниците  са  “лъжци  и  измамници.”  Исая  ги  нарича  “деца  на
прелюбодеец и проститутка.”

По повод на някои хора, които считали, че има магическа сила в заклинанията им, Йеремия казва: “Не
уповавайте на лъжливи думи,  за да казвате:  Храмът Господен,  храмът Господен,  храмът Господен е
това” (Йер. 7:4). Хората без прекъсване повтарят тази магическа фраза, без да влагат никакъв смисъл в нея,
като считат, че като повтарят като папагали това заклинание безброй пъти, това ще ги спаси от Божия съд,
който идва върху тяхната нация. Йеремия продължава: “Защото само ако наистина поправите пътищата
(поведението си) и делата си, ако съдите съвършено право между човека и ближния му, ако не угнетявате
чужденеца, сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв.” (Йер.7:5-6). С други думи тук Йеремия
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казва: “Само ако наистина се разкаете, само ако направите пълен обрат, само тогава ще бъдете спасени. Но
дотогава,  докато  разчитате  на  заклинания,  вие  не  сте  се  разкаяли;  дотогава  докато  разчитате  на
заклинанията, вие си оставате самозаблудени хора.” 

В Деяния на апостолите Лука ни разказва, че имало един измамник, наречен Симон (който не трябва
да бъде объркван с апостол Петър), който впечатлявал много хора, казвайки, че е “велика личност.” Симон
съзрял властта в работата на апостолите, които проповядвали евангелието и решил, че може да стане “още
по-велик,” ако придобие такава власт за себе си. Той предложил пари на апостолите, но Петър се разгневил
и му извикал: “Проклет да си ти и твоите пари, защото си мислиш, че можеш да купиш Божият дар.”
Израелският  начин  на  мислене  е  винаги  готов  както  да  се  отдаде  на  молитва,  така  и  да  осъди
магьосничеството. Но въпреки това е лесно да объркаме молитвата с магьосничеството.

Ние объркваме молитвата с извършването на магии, когато молим Бога да благослови нещо, което не
е част от неговото царство. Най-явно ние правим това по време на война. Джордж Оруел  (Коментар: Той е

авторът на прочутите книги „1948“ и „Фермата.“ Д.Пр.) (атеист, който никога не е претендирал, че е вярващ) е
знаел добре тази истина. Той е написал: “Войната никога не е правилна; войната никога не е свята;  но
понякога войната е  необходимост.”  Точно казано.  Понякога тя  е  необходима,  но никога не е правилна;
никога не е белег на Божието царство; никога не е предвестник на настъпването на Месианската ера, на
shalom (мир),  когато мечовете ще бъдат прековани в рала.  В древният свят Израел е бил заобиколен от
народи, които са вярвали в храмовата проституция. Тези народи са поддържали този сексуален съюз между
жриците и богомолците.  Пророците на Израел отхвърляли тази практика като магьосничество,  тъй като
храмовата  проституция  отправяла  молитви  за  Божията  благословия  за  нещо,  което  не  съответства  на
природата на Бога.

Ние  объркваме  молитвата  с  магьосничеството,  когато  молитвата  ни  не  е  обвързана  с  нашето
подчинение на волята на Бога. За мен е лесно да се застъпвам пред Бога за духовния мрак на църквата.
Обаче ако високомерно самоизтъквам себе си,  казвайки какво искам за  църквата,  тогава се  надявам на
магии.

Ние объркваме молитвата с магьосничеството, когато се молим,  но в същото време  не желаем да
бъдем  използвани,  когато  той  отговаря  на  молитвите  ни.  Ние  прочитаме  за  някаква  шокираща
несправедливост или зло в обществото ни и след това питаме Бога: “Как можеш да позволиш това?”, обаче
в същото време Бог ни задава същия въпрос. Ние учим децата си да се застъпват за страдащите хора по
света. Но ако сме решили вътрешно в себе си, че страдащите никога не трябва да искат да им даваме част от
времето си, от парите си или от енергията си, тогава ние учим децата си на магьосничество.

Ние объркваме молитвата  с  магьосничеството,  когато  молитвата  ни  се  превърне  в  заместител  на
работата. (Коментар: Ние знаем поговорката “Лозето не иска молитва, а иска мотика.” Тя не е вярна. Правилно е да се каже:

“Лозето не  иска само молитва,  но иска и мотика.” Д.Пр.) Когато праотците ни са твърдели, че трябва да работим
така,  все едно че всичко зависи от нас и трябва да се молим така,  все едно че всичко зависи от Бога,
праотците ни не са били просто умни. Те са били мъдри и проницателни. Карл Маркс е твърдял, че онези,
които  се  молят  да  дойде  Божието  царство,  искрено  толерират  всички  злини,  които  противоречат  на
царството и тормозят хората. Маркс не е прав. Моите наблюдения доказват точно обратното. Установил съм,
че хората, които се молят най-силно да дойде Божието царство, същевременно работят най-много, за да
свършат своята част от работата.

Кога молитвата се различава от магьосничеството? Молитвата ни не е вяра в магии, когато се молим
“в името на нашия Господ Исус Христос.” С това не искам да кажа, че трябва да прибавяме този израз към
всяко нещо, за което молим Бога. Нали вече разбрахме, че механичните заклинания не са нищо друго, освен
опит да се вярва в магии. На иврит “име” означава “природа, цел и репутация.” Да се молим в името на
Исус Христос, означава да се молим в хармония с природата и целта на Бога, така както Бог се е изявил в
своя Син, който е възкресил от смъртта. Да се молим в името на Исус Христос означава да се молим за
всичко, което е съобразено с неговите правила, воля и цели. В евангелията се разказва, че някои хора са
отивали при Исус и са го молели детински, наивно и почти суеверно да направи едно или друго нещо. Но
нашият Господ никога не се  е  присмивал и не е  изгонвал тези хора.  Точно обратното,  намирайки се в
неговото обкръжение, те научавали да се молят за нещо много по-голямо от нещата, за които са го молили
първоначално. Те се научили да питат по друг начин. Те научили, че Божието царство не е национална
забележителност, лекомислен лукс или привилегировано признание. Поради това се научили да молят Бога
не от собствената си “тясна” гледна точка, а от гледната точка на царството и на Бога. Накратко казано, ние
се научаваме да се молим от името на онези хора, за които сме загрижени и на първо място в молитвите си
поставяме нещата, за които Бог е загрижен.

А какво трябва да кажем за застъпническата молитва? 
На първо място трябва да признаем, че най-често ние се молим за себе си, а чак след това за другите
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хора. Наистина има и молитви на благодарност, на възхищение от Бога и на разкаяние. Същевременно е
вярно, че по-голямата част от молитвите ни са насочени към нас самите. Мартин Лутер е бил прав, когато
малко преди смъртта си казал: “Ние сме просяци; това е истината.” Пред Бога ние сме просяци и винаги ще
бъдем  такива.  Сигурно  сте  забелязали,  че  веднага  след  като  кажем  първите  приветствени  думи  от
Господната молитва (“Отче наш, който си на небесата”), в останалата част от нея ние се застъпваме само за
самите себе си. Ние молим Бога за прошка, за ежедневните си нужди, за защита от изпитанията, които са
твърде големи за нас, за да ги издържим и за разпространението на Божията власт сред хората. Павел казва
на християните  от  Филипи:  “във  всяко нещо с  молитва и  молба изказвайте прошенията си  на  Бога с
благодарение.” (Фил.4:6) Ясно е, че молитвата е застъпничество за самите нас.

На второ място трябва да признаем, че Бог ни е заповядал да се молим. Причината да се молим не се
дължи на това, че сме в нужда (т.е. ние не се молим, защото имаме нужда от помощ – въпреки, че наистина
ние имаме нужда от помощ.) Причината да се молим не се дължи на нашия стремеж (т.е. ние не се молим,
защото  се  стремим  към  Бога  –  въпреки  че  наистина  се  стремим  към  Бога).  Причината  да  се  молим
произтича от нашето подчинение: ние се молим, защото Бог настоява ние да се молим. Тази причинно-
следствена  връзка  е  важна.  Тъй  като  Бог  настоява  да  се  молим,  ние  никога  не  трябва  да  мислим,  че
молитвата ни няма да промени нищо. Немислимо е Бог да иска това от нас и неуморно да ни приканва
“молете се непрестанно” за нещо, което в края на краищата се оказва безполезно. 

Фактът, че Бог ни е заповядал да се молим може да означава единствено, че Бог ни е направил свои
представители в управлението си на света. Ние не сме създадени, за да бъдем само наблюдатели на Божието
управление на света, все едно че сме зрители на някаква пиеса, които наблюдават играта на актьорите на
сцената.  Ние  никога  не  трябва  да  бъдем  просто  зрители,  ние  сме  част  от  самата  пиеса  и  –  това  е
изумителната  истина  –  ние  даже  можем  да  участваме  в  насочването  на  играта.  Няма  съмнение,  че
единствено Бог е суверенът. Той ръководи света и всичко, което се случва в него. но Божието ръководство
не прилича на насилието, което упражнява някой държавен диктатор. Божието ръководство много повече
прилича на работата на художник, който създава една картина, вмъквайки в нея всякакви комбинации от
всеки човек, включително молитвите, които произнасяме. Молитвите ни са част от материалите, които Бог
използва, при реализиране на волята си в собствения ни живот и в живота на другите хора. Накратко казано,
Бог иска нашите желания да окажат въздействие върху волята му. И тъй като той иска това да стане по този
начин,  ние  трябва  да  изявяваме  желанието  си  чрез  специалната  форма  на  застъпническата  молитва.
Означава ли това, че ако ние не се молим, Бог няма да може да извърши работата си? Означава ли това, че
ако пренебрегнем задължението си да се молим, работата на Бога ще бъде ограничена? За да отговорим, ние
имаме нужда от трезва преценка.

Нека да прочетем Марк 6:5-6 относно недоволството на нашия Господ от един град, чийто жители
били духовно инертни.  “И той (Исус)  не можеше да извърши там никакво велико дело,  освен когато
положи ръце на неколцина болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие .” По някакъв неразбираем за
нас начин Бог ни е направил да бъдем посредници при управлението му в този свят. Ние не  знаем как точно
нашето застъпничество си взаимодейства с неговата суверенна воля. Но че нашето застъпничество  е фактор
– в това отношение аз няма никакво съмнение. Трябва да се молим и то непрекъснато.

На трето място ние трябва да признаем, че Исус дава най-изумителни обещания на молещите се. “Ако
двама от вас се съгласят на земята за каквото и да е, което поискат, то ще им бъде дадено от Моя Отец
на небето.”  (Мат.18:19 –  мой превод)  Колко изумително е  това  обещание!  “Ако вярвате,  ще получите
всичко, което поискате в молитва.”(Мат.21:22 – мой превод) “Каквото и да поискате в молитва, вярвайте
че  ще  го  получите  и  то  ще  бъде  ваше.”  (Марк  11:24)  Обещанията,  направени  към  молещите  се  са
изумителни и се отнасят до всички хора без изключение и поради това е сърцераздирателно да виждаме, че
толкова много хора живеят с разбити надежди и очаквания. Проблемът с молитвите, които изглежда, че
остават без отговор може да бъде интелектуална загадка, когато размишляваме в креслото си, но е нещо
съвършено друго, когато детето ни умира. Тогава какво да правим? Трябва ли, въз основа на личният си
опит, когато е доказал, че твърденията на Господа са измамни,  да спрем да се молим и да се застъпваме? Аз
не преставам да се моля, защото продължавам да вярвам, че Бог приема думите ни и ги използва по някакъв
начин, който ние не можем да разберем, за да благославя хората по често пъти невидими за нас способи,
които обаче ще станат видими тогава, когато вярата ще бъде заменена с виждането.

Когато бил в Гетсиманската градина, Исус се молил с думите: “Отче, нека ме отмине тази чаша.” Но
чашата  не  го  отминала.  Конкретната  му  молба  не  е  била  удовлетворена;  ние  също  не  можем  да
претендираме за нещо повече. Но дали самият Исус е бил пренебрегнат? Няма съмнение, че молбата му не е
била удовлетворена по начина, по който се е молил. Но той самият бил възкресен; саможертвата му от
името на света е била приета;  господството му над космоса е било установено,  а молитвата му е била
използвана за целите на неговия Отец. Когато Исус ни казва да искаме, да търсим и да хлопаме, той не ни
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обещава, че ние ще получим точно това за което се молим, когато се помолим. Но той ни обещава, че ние
никога няма да искаме, да търсим и да хлопаме напразно. Бог никога няма да се подиграе или да дразни
хората  си.  Той  никога  няма  да  настоява,  че  ние  трябва  да  се  молим,  само  за  да  се  усмихне  после
самодоволно и да каже, че молитвите ни в края на краищата са напразни.

Някой може да попита: “А защо въобще трябва да искаме? Трябва ли да казваме на Бога онова, което
той знае?” Разбира се, не. “Трябва ли на Бога да му бъде напомняно?” Не. “Трябва ли да му досаждаме и да
се пазарим, за да измъкнем нещо него?” Не. “Тогава защо трябва да искаме?” Защото нашето искане винаги
потвърждава зависимостта ни от него. Защото нашето искане от името на другите е мерило за това, доколко
ни е грижа за тях. Защото нашето искане е нужно от гледна точка на това, че Бог ни е създал не да бъдем
само наблюдатели на неговото управление над света, а да бъдем негови представители, чиято воля оказва
влияние върху неговата воля. Несъмнено вие ще искате да ми кажете, че има дни, когато безпокойството,
мъката, вината, телесната или умствената болка толкова силно ви завладяват, че вие не можете да намерите
думи, с които да се молите. В такива дни вие сте в добра компания. Апостол Павел е бил в това състояние,
поради което е можал да напише:  “...  Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим
както трябва; но самият Дух ходатайства за нас със стенания, които не могат да бъдат изразени с
думи.” (Рим.8:26 – мой превод) Когато сме ужасно разстроени, ние не можем да мислим или да говорим.

Ние можем само да пъшкаме, да въздишаме, да плачем или да пищим. В такива моменти Бог взема
това неизречено с думи послание и го превръща в ефективна застъпничество. Веднъж посетих една позната
в болницата, малко преди да й бъде направена сложна операция. Няколко седмици преди това нейният 8
годишен син участваше в детско забавление, което се провеждаше на поляната пред църквата. Децата се
наобядваха  и  започнаха  да  играят  на  гоненица.  Тичайки  с  пълен  стомах,  детето  изведнъж  започна  да
повръща, задави се и умря за няколко минути. Докато разговарях с майката, която сега на свой ред беше
болна, тя ми каза, че след този нещастен случай, всеки път когато се опита да се моли, единственото нещо,
което можела да направи било да плаче. Ние дълго говорихме за този стих от писмата на Павел “... Духът
ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства за
нас със стенания, които не могат да бъдат изразени с думи.” 

Когато нямаме думи, Бог приема сълзите ни.

Какво трябва да правим, когато ...?
Юда 20-21

Поне веднъж седмично във вестниците се появява нова история за деца от католическата църква,
които са станали жертва на сексуално насилие от служители на тази деноминация. Точно когато членовете
на  Обединената  църква  на  Канада  си  мислеха,  че  повтарящото  изпадане  в  немилост  на  католическата
църква е зад нас, отново беше съобщено за сексуално насилие над деца, причинено от представители на
църквата, които са ги обучавали.

Когато стилът на живот на някой англикански свещеник даде явни доказателства, че противоречи на
евангелието, ръководителите на църквата са длъжни веднага да вземат решение по случая, съобразявайки се
с изискванията на евангелието към поведението на последователите на Господа.  Но вместо да направят
това, страхливите власти принизяват случилото се до нивото на административно нарушение и започват да
спорят до каква степен служителят на църквата е длъжен да се подчинява на своя епископ. И винаги става
така. Ние винаги сме заобиколени от ерес, лицемерие и предателство, които объркват членовете на църквата
относно това, какво означава да сме верни на Исус Христос. 

Въпреки, че няма изгледи ереста, лицемерието и предателствата да престанат, не трябва да считаме,
че те са започвали в нашето поколение.  След Май 1738, когато Джон Уесли бил запален от евангелието,
църковните власти се убедили, че този нисък на ръст човек никога няма да бъде опитомен. Веднъж той
присъствал на служба за раздаване на причастие в църквата на баща си. Свещеникът, който водел службата,
се отнасял надменно към всичко, което било казано и направено от Уесли и отказал да ми даде причастие на
основание на това,  че  Уесли не е  достоен.  По време на  службата  свещеникът обслужвал членовете  на
църквата само с едната си ръка,  защото с  другата трябвало да се  държи здраво за  един парапет,  иначе
сигурно щял да падне на земята, защото бил много пиян. Но според него, Уесли бил недостоен! 

В  навечерието  на  Реформацията  по  улиците  на  всеки  европейски  град  можела  да  се  види,
придружената от многото му деца, незаконната съпруга на католическият свещеник, който бил дал клетва за
безбрачие. Въпреки, че лъжата и лицемерието изглажда че нямат край, те със сигурност не са започнали от
нашето поколение. Трябва винаги да помним, че почти всички книги от Новия Завет са били написани с цел
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да се справят с някакъв остър проблем, от който е страдала църквата, до която било адресирано посланието.
Апостол Юда е написал краткото си писмо от 25 стиха като силен протест срещу лъжливите учители в
църквата,  които фалшифицирали евангелието и подстрекавали хората към смъртоносно поведение.  Тези
неща не са започнали от нашето поколение. Иначе казано “Винаги е било така.” Тогава какво да правим?

Юда ни казва какво трябва да направим.
Първо, Юда казва: “Изграждайте се един друг върху вашата най-свята вяра.” (ст.20) Тук “вашата“

(е в множествено число, тъй като Юда говори на цялата църква) най-свята вяра” се отнася не до личният акт
на вяра на отделния човек (смисълът на думата “вяра” е същия, който имаме предвид, когато казваме: “Тя е
жена със силна вяра.”) “Вашата най-свята вяра” се отнася до това в което вярваме, до истината на вярата, до
евангелието.  Не ние сме измислили евангелието,  то не е някакво религиозно мнение.  Евангелието ни е
дадено заедно със саможертвата на Исус Христос. В началото на своето нагрято до бяло послание, Юда
говори за “вяра,  която веднъж завинаги е дадена на светиите.”  Все едно че небесният еквивалент на
“Препоръчаната  поща”  ни  е  изпратила  тежък  пакет  и  казва:  “Ето  ви  пратката.  Този  пакет  съдържа
неизчерпаеми богатства. Те са ви дадени.  Никога не трябва да сте толкова глупави, че да си мислите, че
вие  сте  ги  измислили и  поради  това  ще  можете  да  ги  променяте.  Просто  се  подпишете  тук,  за  да
удостоверите, че сте получили пакета и след това вечно се ползвайте от него.” Няма съмнение, че някой ще
поиска да каже, че нещата не са толкова прости, с огледа на противоречията, свързани с тълкуванията на
евангелието. Ако има толкова спорове относно тълкуванието на самото евангелие, тогава до каква степен
останалото от дадените ни неща са непокътнати?

Всъщност, противоречията се отнасят не до сърцевината на евангелието, а до неговата периферия.
Несъмнено има несъгласие относно кръщаването:  дали трябва да бъдат кръщавани само вярващите или
трябва да бъдат кръщавани вярващите и техните деца? Има несъгласие относно управлението на църквата.
Дали църквите трябва сами да се управляват или трябва да бъдат управлявани от епископи, или от система
от управляващи органи на църквата? 

Но по отношение на същността на евангелието няма противоречие: 
а) Исус Христос е Синът на Бога, който се превъплъти и живя сред нас. 
б) Неговата смърт е вследствие от саможертвата му, чрез която е примирил Бога и отчужденото от

него Божие създание и те са станали “едно.” 
в) Възкресението на Исус Христос от смъртта е първото “вложение” за Божието възстановяване в

края  на  времето,  когато  сътворението  ще  бъде  освободено  от  последните  обезобразявания  на
Грехопадението. 

г)  Светият  Дух  е  както  силата,  в  която  действа  самият  Исус,  така  и  силата,  чрез  която  цялото
християнско обръщение и свидетелство са направени достоверни и плодоносни. 

Ето,  това  е  същината  на  евангелието.  Всички  християнски  деноминации:  квакери,  петдесятници,
източноправославни, баптисти, католици и протестанти, безусловно и безрезервно потвърждават верността
на тази същност на евангелието. Няма спорове между тях по отношение на тази същност. 

Когато пише до Тимоти, Павел му напомня, че заслужава доверие този проповедник, който “съобщава
правилно словото на истината.” (2 Тим.2:15) Тук могат да се направят два коментара. 

Първо,  да  казваме,  че  нашата  задача  е  да  “съобщаваме  правилно”  словото  на  истината,  т.е.  да
постъпваме единствено така, означава по подразбиране да казваме, че не ние сме го измислили, че не ние
сме го оформили и не ние сме го създали. 

Второ,  да  съобщаваме  правилно  словото  на  истината означава  да  признаваме,  че  по  дефиниция
истината никога не може да бъде създадена. Несъмнено ние сме в състояние да измислим безброй неистини,
но никой човек не може да измисли истина.  Ние можем единствено    да разпознаем     истината  .  Според
Божието  разпореждане,  евангелието  е  “нашата  най-свята  вяра,”  евангелието  е  истината,  вечната  и
непроменима истина, такъв какъвто е законът на гравитацията (или всеки друг закон на структурираната
вселена). Ние говорим неточно, когато казваме, че някои хора са “нарушили” закона.  Хората не могат да
нарушат или да разрушат закона  ,   а могат единствено да разбият себе си в закона  . Ние никога не можем да
нарушим закона на гравитацията. Ако скочим от 10-я етаж, ние просто ще потвърдим валидността на закона
за  гравитацията.  По  същият  начин  в  евангелието  има  дадености,  т.е.     ненарушими неща,  които  сме  
длъжни да приеме такива, каквито са   и да се съобразяваме с тях  .  “Изграждайте се един друг върху
вашата най-свята вяра.” Ние правим това, когато се просмукваме с истината, мъдростта и обещанието на
това  евангелие,  чиято  същност  не  може  да  бъде  разводнена  и  чиято  издръжливост  не  може  да  бъде
принизена.

Второ, Юда казва: “Молете се в Святия Дух.” Когато казваме, че трябва да се молим в Святия Дух,
това означава, че осъзнаваме, че живеем във вселена, която е заредена с дух. На нас не ни е трудно да
разберем, че живеем в среда, която е наситена с много и най-различни сили, например с магнитни полета.
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Ние живеем в свят, който е наситен с магнитни полета. Всички знаем, че живеем в свят, който е наситен с
електроника: радио, телевизия, радари, сателити.  (Коментар: Сега е модно да се говори за „енергийни полета и за
излъчване на енергия,“ но атеистите явно не усещат най-мощното енергийно поле на Святия Дух и отказват да се съобразяват с
него. Д.Пр.) Радио и телевизионните програми протичат в тази зала даже в този миг. Например, в момента в
залата протича евангелска проповед от църква в Холивуд,  както и порнографска телевизионна програма
също от Холивуд. Кое от тези две неща ще вложим в разума и в сърцето си? Ние няма да можем да вложим
нито една от тези програми,  ако не сме екипирани да ги различим в заредената  с  електронни сигнали
атмосфера, т.е. ако не притежаваме телевизионна антена.

Тъй като човечеството е духовно създание (с това не отричаме, че сме същества с тяло и разум), ние
по  рождение  сме  снабдени  със  способността  да  “приемаме”  нещо от  обкръжаващата  ни  среда.  Но
проблемът е, че не всички духове са святи. По-голямата част от духовете са сатанински.  Природната ни
антена не може да отличи Святия Дух. Поради това винаги трябва да се молим за и в Светия Дух, иначе ще
станем жертва (без даже да разбираме това) на духове, които са всичко друго, но не и святи. Казвайки, че
сме духовно създание, ние признаваме, че живеем в атмосфера, която е наситена с духове и признаваме, че
човешкото сърце е арена на духовен конфликт и на конкуриращи си пристрастия. 

Човешкото сърце е арена както на скрити и изкусни духовни саботажи, така и на открити духовни
атаки. С  оглед  на  факта,  че  човешкото  сърце  е  високо  ценена  територия,  за  завземането  на  която
непрестанно се сражават помежду си Святия Дух и сатанинските духове, единственото разумно нещо, което
можем да направим е да се молим в Святия Дух. Нека винаги да помним, че не се молим в Светия Дух, с
цел да получим някаква отстъпка. След като сме духовни създания, в същото време ние сме и мислещи
създания.  Липсата на разум никога не е израз на почит към Бога. Когато кора, които са объркани относно
някакъв аспект от християнската вяра ни помолят искрено да им помогнем да разберат този аспект, ние ще
направим неизвинима грешка, ако им отговорим: “Не се опитвайте да разберете това; даже не мислете за
това; просто се молете за него!” Да се задушава или да се надхитря разума, означава да се обърква вярата с
фатализма и да се подхранва глупостта. Но когато напрягаме до максимум умствените си способности, за да
разбираме и да разсъждаваме, ние трябва да продължаваме да се молим в Светия Дух, защото в крайна
сметка ние сме духовни създания.

Да  предположим,  че  откажем да  признаем,  че  сме  духовни създания,  тъй като  живеем в  светско
общество,  което  отрича,  че  ние  сме  духовни  създания.  Тогава  биваме  оставяни  да  казваме,  че  сме
материални създания. Има два вида материализъм. Философският вид материализъм (какъвто например е
марксизмът) твърди, че съществува единствено материята. Не философският, популярен вид материализъм
(който се среща навсякъде в богатия свят на Запада) твърди, че единствено важна е материята. Но резултата
и от единия, и от другия вид материализъм е един и същ. Ние вярваме че сме само материални създания. Но
това не е вярно.  Ние сме духовни създания. Ние сме арена на силен духовен конфликт. Сърцата ни са
желана територия, за притежанието на която воюват духовни сили. Поради това най-човешкото нещо, което
можем да направим, е да се молим. Поради това се молим в Светия Дух, молим се като вярващи в нашия
Господ  Исус  Христос,  чиято  Дух  е  Светия  Дух,  молим  се  с  очакването  да  ни  бъде  дадено  по-ясно
различаващо духовно виждане, за да се молим още по-усърдно.

Трето, Юда казва: “Пазете себе си в Божията любов.” Но Бог не ни ли обича безусловно? Бог не ли
да ни обича винаги и при всички обстоятелства? Тогава какво иска да ни каже Юда, когато ни призовава да
пазим себе си в Божията любов? Отговор на този въпрос намираме веднага, когато прочетем Йоан 15:9:
“Както Отца обича мен, така ви обичам и аз. Пребивавайте в моята любов.” Да пребиваваме в неговата
любов означава да я населяваме, да живеем в нея, да се настаним в нея. Казано с  две думи, да живея в нея
така, както живея у дома си. Но пребивавам “abide” има и друго значение: да живее в нас нещо, означава да
му се подчиняваме. В Йоан 15:10 се казва: “Ако изпълнявате заповедите ми, ще пребивавате в любовта
ми.” Аз пребивавам в любовта на жена си, но винаги знам, че ще да продължавам да пребивавам в любовта
й, единствено докато се подчинявам на твърдението за изключителността, която е същността на брака . Ако
престана да пребивавам, подчинявайки се на твърдението за изключителността, което е свойствено за брака,
аз ще престана да пребивавам в обичта й. Тя сигурно ще продължи да ме обича, но аз ще съм престанал да
“пазя себе си” в любовта й.

Лъжеучителите от времето на Юда са твърдели, че човек може да пребивава в Христос, без да му се
подчинява. Те самите са живеели така и са препоръчвали същия стил на живот на другите хора. Те са били
лъжеучители.  Те  не  само  са  лъжели  с  учението  си,  но  и  с  поведението  си.  Те  са  били  преднамерено
лъжливи;  те  ласкаели хората,  които планирали да  използват  и  представяли себе  си  за  “ясновидци”;  те
изкривявали текста на евангелието и описвали себе си като духовен елит,  а всъщност били владяни от
сатанински  дух.  Те  твърдели,  че  човек  може  да  пребивава  в  Божията  любов,  без  да  се  подчинява  на
заповедите на Бога. Юда бил разгневен на тези учители, които били лъжци, лицемери и измамници. Ние
трябва да пазим себе си в Божията любов, като спазваме неговите заповеди.
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Накрая,  Юда  ни  призовава  да  “очакваме  милостта на  нашия  Господ  Исус  Христос  във  вечния
живот.”  В  Библията  изразът  “да  очакваме”  не  означава “да  чакам  бездейно.”  Да  чакам  милостта  на
Господа не означава да безделничим, да се изтягаме по гръб, да седим с ръце в джобовете, да си пилеем
времето безсмислено, докато чакаме, без да знаем какво чакаме. Според Библията, да чакаме означава да
очакваме публичното демонстриране на истината и реалността, която действа и в момента, и е познавана от
хората на Бога, въпреки че е отричана от обществото като цяло. Това може да се каже и по друг начин.
Относно победата  на  Христос  на  Великден,  Новият  Завет  внимателно балансира  “вече”  с  “не  още”  за
окончателната манифестация на тази победа. Нашият Господ е бил възкресен от смъртта. Той е победител и
неговото присъствие е единственият пример за Божията милост. Но нищо от това, колкото и да е ценено от
вярващите над всичко останало,  не е видно публично. Ние очакваме тази финална манифестация.  Сега
едновременно съществуват “вече” и “не още.” Но поради наличието на “вече”, ние знаем, че “не още” скоро
ще отстъпи мястото си на манифестацията, която мечтаем да видим. 

В Писмото си до църквата във Филипи, апостол Павел ни напомня, че накрая всяко коляно ще се
преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ, за славата на Бога Отца. (Фил. 2:10-11)
(Коментар: Една мъдрост гласи: “Ако рано или късно ще се поклониш, по-добре е да се поклониш още сега.” Д.Пр. ) Но това не
означава, че даже и последният човек ще се зарадва и ще се остави изцяло в ръцете на Исус Христос като
Господ. Това не означава, че всеки човек ще изпита наслада, докато хвали победата на Христос. Това просто
означава, че е определен денят, когато Бог повече няма да може да бъде осмиван. Определен е денят, когато
евангелието ще бъде защитено и ще бъде видяно от човечеството такова,  каквото вярващите винаги са
знаели че е: че то е Божието посещение от милост към света и е средство за възстановяване на вярващите
пред Бога.  Определен е денят,  когато ще бъде защитена вярата на хората в Бога и тези хора ще станат
видими за света. 

Миналият месец в продължение на една седмица участвах в един църковен семинар за изучаване на
Библията. На семинара срещнах няколко човека, които накараха сърцето ми да пее, докато си разговаряхме
приятелски за вярата им в нашия Господ и за явната промяна на живота им, която е резултат от тази вяра.
Никога няма да забравя двама от тях. Казах им, че за мен те са сегашното олицетворение на Дионисий
Ареопагит и на Дамар,  които се споменават в  Деян.  17:34 като двама човека,  които са повярвали чрез
служението на Павел в Атина.  Мъжът Дионисий и жената Дамар са представлявали двете крайности в
социалния спектър на древна Атина. Дионисий е бил представител на най-високопоставените, а Дамар – на
най-презираните. Единият от двамата човека, които срещнах на семинара бил професор по инженерните
науки в Оксфордския университет. Преди 20 години живял със семейството си в Канада в продължение на
една година, тъй като се разменили с един професор от университета в Отава. Докато бил в Канада, той
повярвал  в  Господа.  Когато  се  върнал  в  Англия,  той  кандидатствал  да  стане  служител  в  Английската
методистка църква. Обаче тази църква, тъй като била разядена теологично до нивото изцяло да изостави
евангелието, разговаряла с него чрез свои служители, които се отнесли презрително към неговата опитност
в Бога и му се присмели.  След това той се върнал в Канада и станал служител на евангелието в една по-
малка деноминация, където останал в продължение на 20 години. Другият човек беше от другата крайност
на социалният спектър. Той беше търговец на употребявани автомобили, който притежаваше много ниско
ниво на образование, липсваха му няколко зъба, но се радваше на великото си освобождение от годините на
жестоко  оскърбяване.  Английският  му  език  беше  лош,  но  той  успя  ясно  да  ми  разкаже  за  жестоките
изпитания, които е преживял и какво отражение са оставили те върху него и семейството му. Тези хора са
“очаквали милостта на нашия Господ Исус Христос.” 

Но те не са мързелували. Всеки ден изпълнявали задачите, които Господ им възлагал. В същото време
те очаквали денят, когато в милостта на Бога, ще настъпи края на заблудите на света и евангелието ще бъде
защитено, когато хората на Бога ще бъдат издигнати и вярата на най-обикновената вярваща жена ще стане
явна и светът ще види това,  което тя  винаги е  знаела че  съществува:  връзката,  която я  привързва  към
Господа, който ще я дари с вечния живот. Тогава какво трябва да правим, когато сме заобиколени от ерес,
лицемерие и предателство? 

Юда ни казва какво трябва да правим:
Ще се изграждаме един друг върху вашата най-свята вяра.
Ще се молим в Святия Дух.
Ще пазим себе си в Божията любов.
Ще очакваме милостта на нашия Господ Исус Христос във вечния живот.
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Какъв е смисълът на Ноевия ковчег? 

Това е една от любимите библейски истории на всички поколения. И защо не? В нея се разказва за
приключенията на едно океанско пътуване и за топлината на една зоологическа градина. Всички деца си
представят,  че  животните са влизали в ковчега по един чифт.  Малко са хората,  които четат достатъчно
задълбочено  Библията  и  успяват  да  разберат,  че  единствено  животните,  които  не  са  използвани  за
жертвоприношение от израилтяните са влизали по един чифт.  Животните,  които са били използвани за
жертвоприношение са били по 7 чифта,  защото ако на кораба бяха взети само по един чифт и те бяха
принесени като жертвоприношение, техният вид нямаше как да бъде продължен след потопа. 

Как да разбираме смисъла на тази древна история? Как да разберем, че най-добре ще възприемем
смисъла на първите 11 глави от Битие, ако гледаме на тях не като на история, а като на притча. Казвайки, че
историята за Ноевия ковчег е притча, ние не казваме, че тя е по-нереална от другите измислени притчи на
Исус. Тъй като притчите на нашия Господ са  негови притчи,  те са истина, защото ни разказват вечните
истини за хората и Бога. К. С. Луис е казал, че тъй като евреите са избраните от Бога хора, техните притчи
са избраните от Бога притчи, поради което историите, като историята за Ноевия ковчег, са 100% истина.

Тази история започва така: “И Господ видя, че порочността на хората по земята беше огромна и че
всяка склонност на мислите на сърцата им беше единствено и постоянно към зло. И Господ се разкая, че
беше създал хората на земята и това огорчи сърцето му” (Бит. 6:5-6 – мой превод). Сърцето на Бога се
изпълнило с  тъга,  че  единствените  създания,  които короновал със  своя  образ  и подобие,  упорствали в
порочността си. Той съжалил, че въобще е създал човека.  От тази проста история става ясно, че Бог е
отчаян, че хората, които е създал да бъдат най-скъпите му същества, се оказали толкова лоши. Разказвачът
на историята усилва проблема с порочността на хората: “Според Бога земята беше развратена; земята се
изпълни с насилие.” (Бит. 6:11 – мой превод) 

Всички  знаем  какво  е  насилие.  Но  какво  е  разврат?  Еврейската  дума,  която  се  превежда  като
“разврат”, буквално означава “унищожен.” Иначе казано т  ова, което Бог е решил да унищожи, вече е било  
толкова унищожено, че стигнало до самоунищожение. Каква е причината за самоунищожението на земята?
Причината е порока, а една от главните прояви на порока е насилието. Разказвачът ни казва, че земята се
изпълнила с насилие. Навсякъде имало насилие. Преди няколко години мъж влезе в едно основно училище
в Шотландия, застреля 16 деца, после застреля учителката им, а след това се самоуби. Една християнка,
която живеела в това населено място ми изпрати писмо, в което описа този убиец като наистина порочен
човек. Съвсем не искам да омаловажавам тази трагедия, но не считам, че в историята за Ноевия ковчег се
говори за такъв вид насилие. Аз не съм психиатър, но предполагам, че убиецът е бил умопобъркан човек.
Да, той е извършил насилие, но то е било плод на умопомрачение. 

Но  в  историята  за  Ноевия  ковчег  не  се  говори  за  умопомрачение.  В  нея  се  говори  за  насилие,
извършвано от здравомислещи хора,  от хора,  които са умствено здрави,  които са стабилни граждани и
стълбове в обществото. В историята за Ноевия ковчег се има предвид това насилие,   което е предумишлено и  
пресметнато, което е извършено и с което хората се гордеят. В историята се казва, че  този вид насилие
произлиза от сърцето на всеки човек, а не просто от сърцата на малък брой хора, които са обезумели. Не
подценявам  трагедията,  свързана  със  убийството  на  16-те  шотландски  деца,  но  не  искам  да  звуча
сантиментално.  Всеки  ден  полицията  в  Аржентина  хваща  бездомни  деца,  които  живеят  по  улиците  в
центъра на градовете, отвежда ги в незнайни места и ги убива. Всяка година Тайланд принася хиляди деца
като жертвоприношение на сексуалната търговия и на туристическата индустрия,  което се поощрява от
тайландското правителство. Ежегодно в САЩ биват убивани по 7000 човека. Да не забравяме, че по време
на най-ожесточените периоди от Гражданската война в САЩ ежедневно са загивали по 25 000 човека. 

Да не забравяме, че когато по време на Втората световна война бил бомбардиран германският град
Дрезден, (в който по това време са живеели само деца и старци и не е имал никакво военно значение), само
за  една  нощ са  били убити 100 000 човека.  Как са  умрели те?  Внезапно поради взрив на  бомба?  Не.
Въздушното нападение предизвикало пожар, който бил толкова огромен, че изсмукал кислорода от въздуха
в зоната на града, вследствие на което децата и старците умрели мъчително от задушаване. (Коментар: През
май  1940  год.  англичаните,  които  дешифрирали  кода  на  Генералния  щаб  на  ВВС  на  Германия,  научили,  че  се  подготвя
бомбардировка с 509 бомбардировачи на английският град Ковънтри, като отмъщение заради бомбардировката на Дрезден. Само
преди по-малко от месец Чърчил станал премиер на Англия. В тази ситуация дилемата била: дали да предупредят населението на
Ковънтри – няколкостотин хиляди души - за предстоящото нападение и по този начин да разкрият, че са дешифрирали кода за
комуникация на германците, или да мълчат и така да си запазят възможността да ги подслушват. Чърчил решил да замълчат и
това си остана срамно петно в неговата биография. Ковънтри бил бомбардиран и унищожен почти напълно.  Д.Пр.)

Спомнете си скорошното “етническо прочистване” в Босна. Пълната истина за това прочистване все
още не е разказана. Разбира се, сърбите се страхуват от отмъщения. И те имат всички основания да се
страхуват, защото жертвите, които са унищожили очакват да бъде отмъстено за тях. А това означава, че
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разказвачът на историята за Ноевия ковчег е прав:  земята наистина е пълна с насилие. Помислете си за
хилядите  жертви,  заклани в  Руанда и  в  Бурунди.  Канадецът Ромео Делайр,  който свидетелства  за  тези
кланета твърди, че никога няма да ги забрави. Колкото и да е беше ужасен холокоста в Европа,  той се
повтори отново чрез действията на Пол Пот и на Червените кхмери в Камбоджа. А какво да кажем за Садам
Хюсеин и за кюрдите, които той унищожи с бойни отровни газове? 

Но  да  не  посочваме  другите  с  пръст,  а  да  погледнем  себе  си.  Когато  бях  член  на  съвета  на
свещенослужителите в град Мирамичи, провинция Нов Браушвик, един приятел-свещеник предложи на 1
Юли, Националния празник на Канада, да проведем междуденоминационна служба на тема “Благодарност
за дарът на земята.” Погледнах го, все едно че беше паднал от Марс и го попитах: “Какъв дар на земята?
Предшествениците ни с огън и меч прогониха всеки от тази земя, който не беше съгласен с тях.” 

Има и вид насилие, което въпреки, че е насилие, не е свързано с нации и армии. Замислете се за
насилието, владеещо пазара на труда. Някога Хенри Форд имал служител, наречен Хари Бенет, който бил
тежко въоръжен разбойник. Той имал много отговорности. Една от тях била да действа като свръзка между
фирмата “Форд” и мафията. Друга била с помощта на охраната на фирмата да набие всеки, който Форд и
семейството му искали да бъде набит. Форд с особена страст искал да бъде бит всеки, който се опитвал да
организира автомобилостроителите. Форд накарал Бенет и хората му да набият Валтер Рутер и брат му
толкова жестоко (двамата били първите профсъюзни водачи на автомобилостроителите), че след това те
били лекувани 6 месеца в болницата. Тогава изненадващо ли е, че профсъюза отговорил на това насилие със
свое  насилие?  Разбира  се,  не,  въпреки  че  процъфтяването  на  насилието  само  потвърждава  казаното  в
притчата за Ноевия ковчег: “земята се изпълни с насилие.” 

Не трябва да пропускаме и домашното насилие, което е проблем по целия свят. Това, че е домашно, не
го прави да е по-малко насилие. Обществото ни не трябва никога да намига съучастнически на мъжът, който
ми каза, че няколко пъти е бил жена си “защото това е единствения език, който тя разбира.” Знаете ли, че
повикването да бъде посетен дом, където се извършва домашно насилие е най-опасното повикване, което
получава полицията? Поради тази причина по-опитните полицаи изчакват 20 минути, преди да влязат в
такъв дом. Не трябва да считаме, че насилието непременно трябва да е физическо, за да бъде насилие.

Насилие се извършва, когато хората биват насилвани по какъвто и да е начин. Когато бях ученик в 9
клас,  във  встъпителния  урок  по електротехника  учителят  ни говори за  електромерите.  Научи ни какво
означават “ват” и “киловат,” че консумацията на електроенергията се измерва в киловати и как се отчита
показанието на електромера. После учителят ни каза: “Вие сте децата на бедни семейства (моето семейство
също беше бедно). Родителите ви нямат университетско образование и не знаят много неща. Те даже не
знаят как да отчетат показанието на водомера.” Помислих си за бедния ми баща. Да, той беше беден, но се
беше самообразовал и всеки ден ми даваше да решавам загадки от неделния брой на вестник “Ню Йорк
Таймс.” Помислих си за плодородният му ум, за непрестанният му стремеж към познание; помислих си за
това, колко по-образован беше той в сравнение с този учител, с този невеж простак, който оклеветяваше
семейството ми, че е неграмотно. Осъзнах, че в този ден над мен беше извършено насилие и не само над
мен, а и над целият ни клас. 

Текстът на историята за  Ноевия ковчег е верен: сърцето на човека е  изпълнено с насилие.  А как
реагира Бог на нашето неспиращо насилие? Какво му причинява то? “Това огорчава сърцето му.” Първата
реакция на Бога не е гняв или презрение, а дълбока тъга, която не може да бъде описана с думи. Сърцето на
Бога е наранено. Той плаче заради нас, които е направил по свой образ  ,   заради нас, които сме се превърнали  
в  чудовища.  Но  въпреки  че  е  опечален,  Бог  не  е  парализиран.  Въпреки че  е  натъжен,  той не  отпуска
безпомощно ръце в блатото на сантименталността. Мъката му поражда неговата присъда.  Ако липсваше
присъда, Бог щеше да се отклони от почтеността  .   Но той не се отклонява от почтеността, което означава, че  
присъдата му става действена. 

Всичко това ни отвежда до потопа. Точно тук детинската наслада в притчата ме изумява. В края на
краищата, историята за Ноевия ковчег прилича на филм на ужасите. Никой от нас не би желал детето му да
стане свидетел на удавянето на човек. А гледката на безброй подути трупове на хора и животни може да
накара всеки човек да сънува кошмари. Трябва да отбележим, че в историята за Ноевия ковчег не ни се
казва, че Бог отмъщава. В нея не се казва, че Бог е жестоко страшилище, което се наслаждава на масовото
давене на хора и животни. Точно обратното, текстът ни казва, че Божията присъда бива изпълнявана  ,   като  
Бог ни дава точно това, към което се стремим. 

В началото на проповедта казах,  че на иврит “разврат”  означава “унищожен.” Освен това казах, че
онова, което Божията присъда предава на унищожение вече се е самоунищожило. Хората, които извършват
насилие,  очевидно  се  стремят  към  унищожение.  С  устните  си  всички  ние  казваме,  че  не  искаме
унищожение, просто защото никой здравомислещ човек не иска унищожението. И точно тук е проблемът –
ние, които сме създадени по Божия образ, сега се стремим към насилие и наскърбяваме Бога до такава
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степен,  че той повече не може да скърби – ние просто губим разсъдъка си. Поради това,  каквото и да
казваме  с  думите  си,  като  насилници  ние  се  стремим  към  унищожението,  тъй  като  насилието  винаги
завършва  с  унищожение.  Божията  присъда  всъщност  представлява  предоставяне  и  съгласие  да  бъде
унищожено това, което вече се е самоунищожило. 

В историята за Ноевия ковчег за Ной се казват три неща: че е бил праведен, че е бил непорочен и че е
вървял с Бога. “Непорочен” означава “почтен” човек. По-късно Исус казва, че такъв човек е с “чисто сърце.”
“Непорочен” описва отношенията на Ной с Бога. “Праведен” описва отношенията на Ной с другите хора.
“Вървял с Бога” означава, че Ной е познавал интимно Бога и се е стараел постоянно да му се подчинява. 

Ной и семейството му, заедно с животните, били преведени през потопа. После водите на потопа се
оттеглили. Пълното унищожение било отклонено. На небето била нарисувана небесната дъга. И самия Бог
казал: “Никога вече няма да има потоп по цялата земя; никога вече насилието няма да стига до пълното
унищожение;  никога  вече  пенещо  се  насилие  в  човешкото  сърце  няма  да  се  утаява  до  пълното
унищожение.” Това е Божието обещание. В Библията то е наречено “завет.” Бог дал това обещание на Ной,
но то е направено заради цялото творение. Заветът е направен единствено с Ной, но цялото творение е
благословено чрез този завет. Което означава, че заветът е сключен единствено с Ной, а цялото създание е
благословено заради Ной. 

Ясно е, че Ной е човек, който представлява много хора. Принципът за един човек, който представлява
много хора се среща на много места в Библията. Бог сключил завет с Авраам и чрез този човек трябвало да
бъдат благословени всички народи по земята. Бог сключил завет с Давид и чрез Давид трябвало да бъдат
благословени всички израилтяни. Бог сключил завет с Ной, който гласи: Бог обещава никога са не позволи
творението му да се срути до нивото на пълното самоунищожение, към което се стреми и което заслужава.
Когато в разглежданата от нас история се говори за потоп, това означава че Бог предава създанието си на
унищожение, тъй като самото то се стреми към това унищожение. 

Но въпреки това историята завършва с  обещанието на Бога,  че  той ще предпазва извратеното си
създание,   колкото и насилствено да е то  . Това обещание е добрата новина за Ноевия ковчег  . Тъй като спазва
обещанията си, Бог казва на Ной да отглежда деца. Има ли логика на света да се раждат деца, ако насилието
на света ще ги погълне? Уилям Слоун Кофин беше 17 години свещеник в Университета “Йейл”, а сега е
свещеник в църквата “Ривърсайд” в Ню Йорк. По време на Втората световна война Кофин е бил офицер за
свръзка между американската армия и съветската армия. Когато бил изпратен на Руския фронт, той видял
сцени, които не може да опише с думи. След войната той се срещнал с няколко европейски пастори, които
служили през най-тежките години на войната. Единият от тях му казал дълбоко развълнуван: “По време на
най-тежките периоди на войната фронтовата линия премина 8 пъти напред и назад през моя град. След
всяко преминаване на фронтовата линия през града ни аз дни наред погребвах само деца.” 

Логично ли е Ной да бъде призоваван да отглежда деца в свят, който превръща децата в безпомощни
жертви?  Фактът,  че  Бог  няма  да  позволи  на  творението  си  да  потъне  до  непоправимото  ниво  на
самоунищожението  не  означава,  че  човешкото  сърце  е  изпълнено  с  по-малко  смърт.  След  последната
световна война евреите си задавали ужасният въпрос: “Като се вземе предвид ужасът на холокоста, когато
1,5 мил. деца бяха изгорени живи, дали пък евреите не са морално задължени да нямат деца?” (Коментар:  И
на фона на тези факти,  сега вече има хора,  които отричат,  че  е  имало холокост.  Това не ли още едно доказателство за
жестокостта на човешкото сърце? Д.Пр.) Въпреки това, евреите по света решиха да създават и да отглеждат деца.
Това решение беше взето поради много причини, едно от които беше вярата им в обещанието. 

Бог никога няма да предаде създанието си на пълно унищожение, въпреки че това би била заслужена
разрушителна последица от стремежът на хората към насилие. За евреите Божието обещание и вярата им в
него имат по-голяма тежест от всичко останало. Някога задавали ли сте си въпроса защо светът не се е
обезлюдил, след като всяко поколение добавя своето зло към злото на предишното поколение? Защо злото
не се натрупва като снежна топка, която се търкаля надолу от хълма, докато злото стане толкова огромно, че
човешкото съществуване да стане невъзможно? 

Нашата история ни казва защо това не става. Бог е сключил завет и е обещал, че никога няма да
изостави творението му да стигне до пълното самоунищожение, към което винаги се стремят хората, чиито
сърца са пълни с  насилие.  Изводът е  ясен.  След като Бог няма да изостави света,  тогава  той няма да
изостави и мен.  След като  никакво  разочарование  няма да  промени обичта  на  Бога  към хората,  значи
никакво разочарование не трябва да променя и нашата обич към хората. След като Бог може да издържи на
очевидно безкрайните неуспехи, значи и ние трябва да издържаме. Изводът е следния: ние никога няма да
попаднем в ситуация, в която ние да желаем края на насилието, а Бог да не го желае. Никога няма да се
окаже, че ние се жертваме заради свят, от който Бог се е отказал. 

Нашата борба никога не може да е безнадеждна. Бог е обещал и ще спази обещанието си. Това е
добрата  новина  от  историята  за  Ноевия  ковчег.  Когато  Ной  излязъл  от  ковчега,  той  принесъл
жертвоприношение на Бога. Част от това жертвоприношение след това било изядено от семейството му. До
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този момент хората са били вегетарианци, а сега им било позволено да станат месоядни. Тяхното ядене на
месо е Божията отстъпка пред насилието на хората: на хората било позволено да убиват и да ядат месото на
първите си братовчеди, животните. Но месоядството има и друг смисъл. В древния Израел всяко ядене на
месо е било нещо повече от средство за задоволяване на глада, а е било и акт на богослужение. Месото,
ядено на обяд е било символ на богослужение, така както животните са били принасяни в жертва в храма в
събота. 

Според древните израилтяни всеки път, когато семейството яде месо у дома,  това е напомняне за
агнето, което е принесено в жертва в храма. Ние ядем месо. Според предците ни във вярата всеки път,
когато ядем месо, ние сочим към жертваното агне. Но не към всяко агне, а към Агнето на Бога. Ние сочим
към онзи, който понесе върху себе си страданията и мъката на този свят. След малко ще си отидем у дома за
нашия неделен обяд и ще ядем някакво месо. Когато правим това, ние ще сочим към нашия Господ Исус
Христос, Агнето на Бога, което беше пожертвано заради нас и винаги ни кани да ядем от него. А когато
ядем от него ние придобиваме ново сърце и нов дух. А новото сърце и новият дух означават, че ние молим
Бога да направи в нас всичко необходимо, за да премахне от нас характерното за хората насилие. Ноевият
ковчег не е просто детска приказка.  Тя е предназначена преди всичко за  възрастните.  Това е история и
притча, подобна на притчите на Исус. В нея се разказва за криещото се в сърцето ни насилие, за тъгата на
Бога и за присъдата на Бога. Както и за обещанието на Бога – че няма да изостави хората си, поради което и
ние не трябва да ги изоставяме. Накрая в нея се разказва за стореното от Бога: той е пожертвали Синът си
заради нас така, както Ной е направил жертвоприношение след излизането си от ковчега. А когато и ние
направим своето жертвоприношение пред Бога ще установим,  че имаме ново сърце и нов дух.  Защото
тогава, подобно на Ной, ще бъдем “праведни и непорочни” и ще живеем за да свидетелстваме за Божия мир
и за Божието царство, което никога няма да се разклати и за чието установяване в сърцата на хората се
молим всеки ден.

Какъв е смисълът на пустинята?
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 който 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 атакуват ежедневно ни 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 от другите хора. Всички признаваме, че всеки
си има своите грижи и неприятности,  но въпреки това твърдим, че “никой не знае товара, който нося.”
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
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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 състоянието 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
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 псалмистът: “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  очакваме 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 нищо, 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
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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 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. В нея 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 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 израилтяните 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!)  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) те разбират или ги е грижа за теб. Но
въпреки, че единствено Моисей от всички израилтяни е познавал самотата на лидерството, пак единствено
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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 казал на Ирод, царят-палячо на Юдея, че даже царят няма право да се жени за
Иродиада, жената на брат си. 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 дой 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) 

Какъв смисъл влагаме в думата “общество”?
И.Н. 7:1; 22-26; Пс. 133:1; Рим. 15:7; Еф. 2:14; 1Сол. 3:10; 2Йоан 12

Парадоксално е, че колкото по-общо живеят хората, толкова по-самотни стават. Хората, които живеят
в отдалечени области или села живеят с представата, че всички хора помежду си се познават.  Но колкото
по-голям става градът, т.е. колкото повече хора живеят в него, толкова по-анонимни стават хората . Но ако
хората не се познават помежду си, те със сигурност няма да са в състояние да си помагат един на друг.
Когато градовете се разрастват, самотата се усилва.

С това съвсем не твърдя, че тази самота е признак на някакво психическо заболяване или на незрялост
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на хората. Несъмнено има хора, които имат психически проблеми и се опитват да ги балансират, като се
съюзяват в групи. Групите са съставени от хора, които не понасят да са сами. Ако не са част от някаква
група, те нямат свое лице, нямат мир в разума си и изглежда нямат никакви шансове, ако са отделени от
групата. Обаче, когато човешкото сърце плаче за общество, то не се стреми да е в част на някаква група или
на нещо друго, породено от някакъв емоционален проблем. Плачът на човешкото сърце е за задоволяване на
нормалната човешка нужда, която няма нищо общо с някакво психическо заболяване. Когато се стремим да
сме част от църковна общност, това е белег на здраве, а не на болест. Всеки човек се стреми да е част от
някакво общество, защото това е заложено в природата на човека.

Тогава какво представлява обществото? Най-общо казано, обществото е мястото, където сме обичани
и  ценени.  Всеки  човек  се  нуждае  от  утвърждаване  и  привързаност.  Да  казваме,  че  се  нуждаем  от
утвърждаване  и  привързаност  не  означава,  че  имаме  нужда  да  бъдем  превъзнасяни.  Ласкателството  и
превъзнасянето винаги е неискрено и е лъжа. Ние разпознаваме, че ласкателството е неискрено. То е учтив
начин да се манипулират другите и да се използва някой човек, който може да е полезен. Ласкателят никога
не се стреми към този човек, който наистина е стойностен. Всички ние имаме нормална и съвсем естествена
нужда да бъдем обичани и ценени. 

Еврейският  начин  на  мислене  по  подразбиране  признава  нуждата  ни  от  общество.  Казвам  “по
подразбиране”, защото не можем да посочим конкретен текст от Библията, в който да се говори конкретно
за обществото. Но фактът, че в Библията не се разяснява темата за обществото не трябва да се възприема, че
Библията е безразлична към обществото. Точно обратното, във всички текстове на Библията се подразбира
обществото. По същия начин никъде в Библията не е дадено нито едно доказателство да съществуването на
Бога, защото тя не вижда никакъв смисъл от предоставянето на такова доказателство. За народът на Израел
Бог  е  реалност  с  която  се  сблъскват  и  от  която  не  могат  никога  да  избягат.  За  израилтяните  Бог  е  с
плътността на бетона, той е пъргав и издръжлив като пружинена стомана, тежък е като олово, висок е като
планина и присъства навсякъде като въздуха. 

Споменавайки  за  въздуха,  за  израилтяните  би  било  толкова  глупаво  да  търсят  доказателства  за
съществуването на Бога, колкото бих се чувствал аз, ако трябваше да доказвам, че в тази зала има въздух и
сега ние го дишаме. Ако някой се съмнява, че тук има въздух и ние го дишаме, ние не спорим с него, а
просто  звъним  на  “Бърза  помощ”  и  чакаме  да  дойде  линейката,  защото  този  човек  има  психически
отклонения.  Израилтяните се считали, че има и хора с  духовна психоза,  защото духовно здравомислещ
човек не може да се съмнява в съществуването на Бога, който е неизбежен, така както умствено нормалния
човек не се съмнява в съществуването на въздуха. 

Мимоходом трябва да отбележа, че поради тази причина в езика иврит, на който е написан Стария
Завет няма дума за  “съмнение.”  Това което искам да кажа е следното:  точно така,  както присъствието,
истината и важността на Бога са част от съзнанието на израилтяните, така и с присъствието, истината и
важността на обществото. В Стария Завет не се защитава важността на обществото по същата причина,
поради която не се  защитава  и важността  на Бога:  единствено духовно и психически болни хора биха
искали това да бъде направено.

Доколко духовното общество е било важно за нашите израелски предци във вярата си проличава по
това,  колко  сериозно  те  са  оценявали всяка  заплаха  за  обществото  си.  Преди много  векове  един  мъж,
наречен Ахан (в превод - “беда”) (И.Н.7:1-26) плячкосал убитите врагове и скрил ограбеното златото. Той
постъпил  неморално.  Разбирате  ли,  тогава  са  считали,  че  въпреки  че  понякога  е  нужна  въоръжена
съпротива, за да се защити обществото, сама по себе си войната не е била добро нещо и никога няма да е
добро. И тъй като войната никога не е добра, никой не трябва да печели от войната. Никой на трябва да
става богат чрез убиване. Ахан съзрял шанса да спечели и да стане богат и се възползвал от него. Знаейки,
че е ограбил обществото, като се е обогатил чрез войната, Ахан излъгал. Когато открили какво е направил,
той бил убит. В края на краищата, какво щеше да стане с обществото, ако алчността, егоизма и измамата на
Ахан беше заразила и другите хора? Какво щеше да стане с обществото, ако всеки започне да се стреми да
се  възползва максимално от всеки шанс за  лична печалба,  особено когато  тези  шансове са  свързани с
кръвопролитие? Веднага всички ще започват да проливат кръв. Всеки ще убива всеки, за да стане богат.
Накратко, когато съзирал заплаха за обществото, Израел незабавно се справял с нея. Ясно е, че на всяка
цена трябва да защитаваме обществото.  (Коментар:  Преди 100 години,  когато България е  водела войни, младежите,
които са учели в чужбина, са зарязвали учението си и са  се връщали у нас да воюват и даже да умрат за родината си. А дали сега
младите хора биха постъпили по същия начин? Колко болно е обществото ни! Д.Пр.)

Обществото винаги означава да се срещаме с хората.  Ние копнеем за физическото присъствие на
другите хора. Никога няма да има заместител на физическата близост. Ние искаме да видим хората, на които
се обаждаме по телефона, даже онези, на които се обаждаме често, но не “да ги видим отдалече.” Странно е
–  но истината  е,  че  това  съвсем не  е  странно –  че  тъкмо  хората,  на  които  най-често  се  обаждаме  по
телефона,  са  хората,  които  искаме  да  са  физически  до  нас.  Никога  нищо  няма  да  може  да  замени
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физическото присъствие. Павел написал писмо до църквата в Рим. Той никога не я бил посещавал и им
изпратил едно писмо, за да могат тамошните християни да узнаят как мисли той, какви са убежденията му,
колко силна е вярата му и как тяхната вяра може да бъде подсилена от това, което той им е написал. Но
писмото не се сторило достатъчно на апостола. Той им писал, че иска да ги види. Това не означава, че иска
да ги огледа, а че иска да се срещне с тях, да бъде сред тях и да ги прегърне. Защо? Той пише, че иска да се
срещне с тях, за да може да сподели някои духовни дарби с тях. Не би ли могъл да сподели тези духовни
дарби и чрез писането на писма? Не и до степента, до която това може да стане чрез личната среща. Ако
трябва да има максимална полезност, те трябва да са физически заедно и да са в състояние да се докосват.
(Колко много хора е докосвал физически Исус по време на земното си служение?)

За разлика от Павел, апостол Йоан е бил старец, когато е написал своите много по-кратки писма. Йоан
завършил второто и третото си писма с израза: “Имам много да ви пиша, но не искам да използвам хартия и
мастило; надявам се да дойда и да ви видя, и да говоря с вас лице в лице, за да бъде радостта ни пълна.” 

Но колкото и да се нуждаем да се срещаме и колкото и да се нуждаем да бъдем ценени и обичани, не
нашата нужда е фундамента на християнското общество. Фундаментът на християнското общество е само
един: Исус Христос и нашето общуване с него. Трябва да се уверяваме, че добре разбираме това. На всички
други  места  основата  на  обществото  е  различена.  Основата  на  обществото,  посещаващо някои  клуб  е
обслужването, което предлага този клуб. Основата на обществото в един рибарски клуб е насладата, която
членовете му получават от ловенето на риба. А основата на християнското общество никога не е някаква
наша склонност,  дейност  на  която се  наслаждаваме или услуги,  от  които се  възползваме.  Основата  на
християнското общество винаги е единствено общуването ни с Господа. 

В християнското общество ние сме личности,  всяка от които индивидуално е съединена с нашия
Господ (в края на краищата всеки от нас трябва да демонстрира своята собствена вяра и подчинение.) В
същото време,  тъй като сме личности,  които индивидуално сме съединени с Исус Христос,  ние и като
общност  сме  съединени  с  него.  Обърнете  внимание    и  запомнете  последователността  .  Съединени  
индивидуално с него, ние и като общност сме съединени с него.

Апостолите показват,  че са знаели колко силни могат да са напреженията там, където са събрани
заедно хора с различен произход,  с различни темпераменти и с различни разбирания.  По тази причина
напомня на църквата в Ефес: “Христос е нашия мир.” (Еф. 2:14) С други думи, Христос е основата на
нашето общество.  Нито нашия стремеж към Господа,  нито вярата ни,  колкото и важни да са  те,  не са
основата на нашето християнско общество. Та нали даже и най-силната вяра все пак е слаба. Ако Исус
често е наричал учениците си “маловерци” (Мат.6:30; 8:26; 14:31; 16:8; 17:20; Лука 12:28), тогава нашата
вяра, колкото и силна да ни се струва понякога, всъщност е много слаба. Ако християнското ни общество
беше поддържано от качеството на вярата ни, тогава то не би просъществувало повече от няколко дни.

Но Исус Христос е нашият мир. Апостолът казва, че той е съборил всяка стена, която ни разделя.
Тогава  трябва  да  фокусираме  погледа  си  изцяло  върху  него,  защото  когато  го  гледаме,  ние  ще  се
възприемаме  помежду  си  като  хора,  които  той  ни  е  дал.  Ако  погледът  ни  се  отмести  от  Исус  и  ние
престанем да се виждаме помежду си в него,  ние ще започнем да се  виждаме непосредствено,  т.е.  без
посредник. Когато започнем да гледаме един на друг отделно от посредника Христос, веднага започваме да
забелязваме многобройните  недостатъци на  другите  хора  и  ни става  трудно  да  общуваме  с  тях.  За  да
избегнем това, винаги трябва да гледаме един на друг през очилата на самия Господ. Исус Христос е нашият
мир.

Не трябва да считаме, че християнското общество е преди всичко нещо, което изграждаме или се
опитваме да изграждаме с големи трудности. Истината е, че християнското общество е нещо, което ни е
дадено,  защото това общество принадлежи на Господа. Исус Христос е независим от нас и поради това е
свободен да ни създава като свои собствени хора. Ето това прави той. Поради това християнското общество
не е нещо, което се мъчим да изградим с кървава пот, защото ние го получаваме като дар. Поради това
ежедневно трябва да благодарим на Бога за християнското общество и да му се наслаждаваме до края на
дните си.

Дитрих Бонхьофер е християнски мислител, който ми е помогнал много. (Коментар: Превел съм  книгата

му „Цената на ученичеството,“ която можете да намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) Бонхофер е бил член
на  Изповедалната  църква  в  Германия  (шепа  хора,  които  се  противопоставили  на  Хитлер  и  платили
смъртоносна цена за това) и е ръководел нелегална семинария във Финкенволт, северно от Берлин, на брега
на  Балтийско  море.  В  своя  книга,  посветена  на  християнското  общество,  Бонхьофер  пише:  “Пасторът
никога не трябва да се оплаква от църквата, в която Бог го е поставил да служи. Той не трябва да се оплаква
пред никого: нито пред членовете на църквата, нито пред другите пастори, нито даже пред жена си.” Защо?
Защото в църквата няма неща, които му дават основание да се оплаква? Не, защото в църквата винаги ще
има такива неща. Пасторът не трябва да се оплаква пред никого, защото да се оплаква от обществото, това
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означава да се  оплаква от онзи,  който е собственик на обществото,  защото обществото принадлежи на
Господа. Аз не искам да злословя по повод на единственият си Спасител.

Павел пише: “Приемайте се един друг така, както и Христос ви прие.” (Рим.15:7) А как е приел
Христос всеки от нас? Колкото и да са  му досаждали нашето безсрамие,  нашата дребнавост и нашите
изневери, той ни е приел радушно. Точка.

Разбира  се  и  на  нас  ни  досаждат  хората,  които  ни  дразнят.  Но  на  нас  не  ни  досаждат  толкова
приятелите ни от църквата, колкото самите ние досаждаме и дразним нашия Господ. Разбира се, ние нямаме
никакви илюзии по отношение на очевидния грях на нашия брат или сестра от църквата. Но трябва да си
припомним и своя грях, който е още по-неуловим, а може би и таен, но съвсем не е по-малко отвратителен
за Бога. Всеки от нас живее единствено поради неговата милост. И нещо повече, Павел казва, че тъй като
любовта покрива много грехове, тогава присъствието на греха в поведението на някой наш ближен е просто
призив     да го обичаме още повече  . 

Не искам да изглеждам нереалистичен. Въпреки, че е истина, че обществото е Господния дар за нас,
този дар трябва да го изработим, за да стане видим. Това, което той ни е дал ще стане видимо сред нас
единствено, ако ние му придадем видимост. Не трябва да се самозаблуждаваме. Видимостта на обществото
не  идва  лесно.    А  от  друга  страна,  приспособяването  към  греховния  свят  винаги  идва  лесно  .  За  да  се
приспособим,  ние  просто  трябва  да  се  освободим  от  присъствието  на  неприятните,  на  шумните,  на
нуждаещите се и догматичните хора. Нека да знаят, че не са добре дошли при нас. Онези, които останат ще
бъдат много единни. Но това няма да е общество, а ще е подбрана “извадка” от хора. Ако се посрещаме
радушно така, както Христос ни е приел, т.е. когато посрещаме всички видове хора без ограничения и без
предварителни условия, тогава обществото, Господния дар за нас, ще бъде винаги нещо, заради което ще
трябва да се борим, за да стане видимо като общество.

Къде може да се намери това общество? Мисля си, че то може да бъде намерено на няколко места:
А) Едно от тези общества е църквата изобщо. Ние се срещаме, за да се покланяме пред Бога в неделя.

Срещаме се по други поводи през седмицата, в домашни групи и на тематични събирания в рамките на
църквата.

Б) Друга форма на обществото са групите хора, които се свързват спонтанно помежду си. Повечето
хора са по-близки с други 4-5 човека, отколкото до останалите членове на църквата. Това няма нищо общо с
елитарността или снобизма. Например 4-5 човека се събират през седмицата, за да пият кафе. Никой не
казва, че в това има нещо изключително или елитарно.  Те просто се чувстват свързани с връзка, която е
реална, въпреки че е невидима. Дали те биха позволили на някой друг да се присъедини към тях? Разбира
се.  И този  човек  ще  установи,  че  и  той  се  чувства  привързан  към  тях  със  същата  връзка  на  взаимно
притегляне.

В) Убеден съм, че съществува и друга форма на общност, която е по-неясна от предишните две, но
въпреки това реалността на тази форма е подобна на тях. Говоря за обществото извън пределите на сградата
на църквата. Преди 3-4 години бях поканен да преподавам на един клас извън обичайното ми натоварване в
семинарията. Този клас обаче не беше съставен от студенти от семинарията (чиято средна възраст е 38
години); той се провеждаше в университетски колеж, т.е.  участниците бяха недипломирани и много по-
млади хора, но които обикновено не преподавам. Приех предложението. Една млада жена, Линдзи О’Хара
от класа, заедно с годеника й, посетиха няколко от лекциите ми. Те ме помолиха да ги оженя. По време на
брачната церемония в Кингстън срещнах бащата на Линдзи и жена му. Те ми казаха, че живеят близо до
Груумбридж. После разбрах, че жената на баща й работеше като чистачка по домовете и обслужваше някои
от членовете на нашата църква. След време ги срещнах отново по време на погребението на Гари Милър.
Тези хора бяха членове на църквата в Шомберг, а не на нашата църква, но въпреки това те бяха част от
християнско общество,  което е  създадено от нашия Господ,  така както е  с  всяка  друга църква.  Ако те
пожелаят да се срещнат с мен, аз още утре ще ги посетя. Не се съмнявам, и те и аз ще открием нещо
интересно един в друг.

Всичко това означава, че обществото или има форма, която е повече или по-малко структурирана или
пък въобще не е структурирана. Но въпреки това то е вид общество. В това отношение аз го оприличавам
със ситуацията в Рим. Когато Павел се грижел за църквите в Коринт, Филипи и Ефес, във всеки от тези
градове имало само по една църква.  А в Рим е имало 5 църкви. Няма съмнение, че всяка от тях е била
общество  и  като  такова  тя  е  била  Тяло  на  Христос.  И  въпреки  това,  петте  църкви  заедно  са  били
същевременно Христовото Тяло в Рим. Това означава, че християнското общество в Шомберг включва и
хората от другите тамошни църкви, с които се срещам по-рядко, но въпреки това са скъпи за нас.

В 1 Сол. 3:10 Павел пише: “Нощем и денем се молим най-усърдно да видим лицето ви и да допълним
това, което не достига на вярата ви.” И наистина е така. Никой от нас не притежава перфектна вяра. На
някои хора им липсват указания, на други – мъдрост, на трети – смелост, на четвърти – упоритост, на пети –
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търпение. Но каквото и да липсва на вярата ни, нашите приятели във вярата могат да ни го дадат – стига да
се срещаме с тях лице в лице.

Кога 40 не е равно на 4 х 10? 

Периодът от времето от петък след обяд до неделя сутринта е само ден и половина. Тогава защо ни се
казва, че след смъртта си на кръста Исус е прекарал 3 дни в гроба? Със сигурност не защото християните от
онази епоха не са можели да пресмятат. По скоро това се дължи на факта,  че на иврит “три” означава   “  за  
кратко време”.  По същият начин,  изразът “четиридесет” на иврит означава   “  за дълго време  .” Сигурно сте
забелязали колко често в Библията се среща числото 40. Нещо повече,  “40” не само означава “за дълго
време”  ,    а “за достатъчно дълго време  ;”   достатъчно време за да научим нещо важно или за да направим
нещо важно, или за да бъдем маркирани от нещо значително. 

Дон Чери ми каза, че когато Боби Ор започнал да играе в Националната хокейна лига, въпреки че Дон
харесвал огромният талант на Ор, на Ор му били нужни 6 месеца, за да се научи как трябва да се пързаля в
различните епизоди от хокейната игра. Авторът на Старият Завет би казал, че на Ор са му били нужни 40
дни, за да се научи на това, тъй като 40 дни са достатъчното време, за да научи, да прави или да бъде
маркиран от нещо значително. 

За Моисей и израилтяните се  казва,  че  са  пътували 40 дни в пустинята.  Там те били обучавани,
тренирани и изпитвани. Ние с вас също живеем в някакъв вид пустиня, която може да е външна (ние биваме
сполетявани от някакви нещастия) или вътрешна (ние биваме вътрешно и психически обременени). Важно
е това, което научаваме в пустинята на живота. Защото там ние многократно биваме обучавани, тренирани и
изпитвани.  Всъщност,  както  в  древността,  така  и  в  наши  дни,  хората  на  Бога  израстват  най-добре  в
пустинята. В пустинята винаги има един елемент на непредсказуемост. В нея винаги има нещо объркано и
неконтролируемо. Освен това животът в пустинята винаги е оскъден и в недоимък. В пустинята липсват
много успокояващи неща. 

След като се озовали в пустинята, израилтяните забравили колко ужасно е било робството. (Коментар:
Независимо от безбройните варианти,  в  които се оказваме в  живота си,  ние  избираме едно от двете неща – свобода или
сигурност. Робът избира сигурността, която му осигурява робството, т.н. „Стогхолмски синдром“, а малцината – те винаги са
по-малко от тълпата – избират свободата. Д.Пр.) Те забравили колко унизително е да си роб. Те се оплаквали от
трудния си живот в пустинята и искали да се върнат обратно в Египет. Но Моисей не им позволявал. Както
всеки духовен лидер и той е знаел, че пустинята (независимо дали е външна или вътрешна) е мястото,
където трябва да живеем, след като Бог ни е извел от робството и ни е направил да станем негови хора, и ни
е  насочил  да  вървим  по  пътя  към  Обещаната  земя.  Ние  или  ще  продължим  да  вървим  по  пътя  към
Обещаната земя или ще се върнем обратно в робството. 

Моисей  призовавал  хората  да  продължат  да  вървят  напред.  Не  се  плашете,  когато  чуете  думата
“пустиня.”  Пустинята  въобще  не  е  лоша.  Несъмнено  животът  в  пустинята  е  суров,  но  съвсем  не  е
непоносима мизерия. Всъщност някои хора предпочитат да живеят в пустинята и се чувстват много добре в
нея: например Илия, най-великият пророк на Израел; неговият наследник Елисей, Йоан Кръстител, както и
Исус. В Библията понякога се казва, че Исус отивал да се моли в “усамотено място”, което всъщност е
символ  на  пустинята.  Ако  Исус  преднамерено  е  можел  да  живее  в  пустинята,  това  означава  че  и
християните  могат също да  живеят в  нея.  След като  се  озовем в пустинята,  ние  установяваме,  че  там
животът не е толкова безреден. Там има малко неща, които отвличат вниманието ни. Животът тук е по-
суров, по-сигурен и даже само поради тази причина – по-прозрачен, по-истински, по-малко прикрит, с по-
малко фалшиви лица. Животът в пустинята несъмнено е първичен, но това не го прави мизерен. 

Йоан Кръстител не е живял мизерно в пустинята. Обратното, там той е бил у дома си. Той е бил човек
на истината, който постоянно е изваждал на показ фалша, лицемерието и мошеничеството.  Той не е имал
пълен гардероб с дрехи, но е знаел, че човек не може да облече повече от един костюм наведнъж. Храната
му не е била изтънчена, но това не означава, че Йоан е бил хилав и немощен. Той не е бил заобиколен от
ласкатели,  чиято  амбиция  е  била  да  направят  обществена  кариера,  а  от  обикновени  хора,  които  били
вярващи, прозорливи и знаели, че Йоан е пророк и са го обичали. Да не забравяме, че служението на Йоан в
пустинята е било публично потвърдено и подкрепено от самия Исус.

 Какво повече би могъл да иска човек? Думите “пустиня” и “изкушение” изглежда, че вървят заедно.
Но гръцката дума, която превеждаме като “изкушение” има и второ значение – “изпитание.” Оказва се, че
всяко изкушение е и момент на изпитание и на пречистване.  Иначе казано, изходът от всеки епизод на
изкушението е, (или би трябвало да е) пречистен характер.  Библията ясно ни казва, че Бог не изкушава
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никого, в смисъла че Бог не подмамва и не съблазнява никого да извърши грях, тъй като Бог се отвращава от
греха. А и как би могъл да направи това? Навсякъде в Библията се твърди, че Бог ни ИЗПИТВА и то винаги
с  цел  да  ни пречисти.  В  процеса  на  пречистването  на  характера  ни под  влиянието на  Бога,  когато  се
освобождаваме  от  ненужните  и  вредни  пристрастия  и  от  обезобразяващите  ни  недостатъци,  когато  се
научаваме да се освобождаваме от всички неща, които ни отклоняват от вървежа ни след Господа, ние се
намираме на една стъпка разстояние по-близо до Обещаната земя. 

Казано накратко, там където животът е оскъден, първичен и лишен от объркване, ние можем най-
добре да израстваме в праведността и мъдростта. Всъщност, да се живее в пустинята е просто.  Не казах
лесно, а просто. Разбирате ли, след като разберем какво изисква от нас подчинението ни на Исус Христос,
единственото нещо, което е важно да имаме е смелостта. След като сме разбрали какво изисква от нас
ученичеството на Исус, единственото нещо, което трябва да притежаваме, за да се прочисти характера ни от
ненужните  неща,  е  смелостта.  Когато  Обединената  църква  на  Канада  беше  в  криза,  през  май  1988  аз
написах статия в един вестник, която после беше препечатвана от вестниците в цяла Канада. Не съжалявам
че  я  написах,  даже  когато  научих какъв  епитет  си  спечелих заради нея.  Когато  статията  се  появи във
вестниците, няколко свещеници поотделно се промъкнаха предпазливо до мен и ми казаха: “Викторе, аз съм
съгласен с всичко, което си написал. Но не мога да кажа нищо публично, защото ще опропастя кариерата си
в църквата.” Аз им казах, че те са страхливци, които мислят само за себе си. 

Има ли някой, който да е изненадан, че в очите на обществото свещениците са “страхливи слабаци  ”  ?
После  премествам  погледа  си  от  свещениците  към  хората  около  мен  и  оставам  безмълвен  от  тяхната
смелост. Замислете се за смелостта на човека, който е осакатен от артрит и се нуждае три пъти повече
време, за да стигне до работното си място,  но въпреки това ходи на работа.  Замислете се за юношата,
който се извинява, че няма да може да участва в някаква веселба в петък вечерта и сам, без външна принуда
се прибира у дома,   защото знае какво го очаква в училище в понеделник сутринта  . Замислете се за майката,
която е недостатъчно образована и разбира, че детето й е оценявано несправедливо от учителите; тя се
застъпва за детето си, въпреки че уменията й да спори не са на нивото на по-добре образованите учители и
преди това тя е била побеждавана от тях. Замислете се за средно шизофреничната жена, която е достатъчно
болна, за да изглежда измъчена и непохватна, но притежава достатъчно разум, за да разбира състоянието си
и да осъзнава, че поради това е отбягвана от другите хора. Каква смелост трябва да притежава тази жена, за
да живее ден след ден? 

К. С. Луйс казва, че някои хора се хвалят с пороците си. Измамничката може да се хвали със своята
нечестност, а прелъстителят – със своята развратност. Но според Луйс има един порок, с който никой не се
хвали – страхливостта.  Ние гледаме на страхливостта с отвращение, когато я съзрем в другите хора и със
срам, когато я открием в себе си.  Ние се нуждаем от смелост, за да се  откажем от 1001-то неща, които ни
поробват  и  да  вървим напред  към  Обещаната  земя.  Защото  смелостта  ни  вижда  от  другата  страна  на
изпитанието ни в пустинята и очаква да стигнем до нея с почистен характер. (Коментар: Робът се стреми към

свобода, а свободният човек – към съвършенство. Д.Пр.) На нас са ни казани още някои неща за “40-те.” Казано ни е,
че възкресеният Исус се е появявал пред учениците си през 40-те дни след Великден и им е обяснявал
земното си служение. Възкресеният Исус е трябвало да им го обяснява, тъй като те са го разбирали много
неправилно. 

Всъщност те са разбирали погрешно буквално всичко от онова  ,    което той е  извършил    преди  
разпъването  му  на  кръста.  Ако  прочетете  внимателно  евангелието  на  Марк,  вие  ще  забележите,  че
навсякъде учениците са  се  представяли зле.  Родители отвеждали децата си при Исус,  но учениците ги
прогонвали. Жители на Самария се отнесли грубо към Исус и учениците пожелали от небето да падне огън
и да изгори тези нещастници. Посоката на цялото земно служение на Христос било към пълна забрава за
собствения интерес,  а учениците се  счепкали помежду си относно това  кой от тях ще бъде по-велик в
Божието  царство.  Единственият  начин,  по  който  можем  да  оценим  учениците  е  “ревностни,  но
неразбиращи.” Поради това възкресеният Господ трябвало да ги обучи за силата и вярата в земното му
служение. 

Но колко дълго да ги учи? В продължение на 40 дни; т.е. толкова дълго, колкото е нужно, за да могат
неразбиращите  ученици  да  научат  това,  което  е  трябвало  да  знаят.  Ясно  е,  че  те  са  се  нуждаели  от
достатъчно време, за да се придвижат от погрешното разбиране от периода преди Великден до разбирането
от  периода  след Великден.  Колко  време  Господ  трябва  да  обучава  нас  самите?  Толкова,  колкото  е
необходимо, за да схванем и разбирането ни за него да стане съизмеримо с ревността ни към него.

Замислете се  за  историята с  Преображението.  Петър,  Йоан и Яков се изкачили заедно с  Исус  на
планината. Там тримата ученици се срещнали с Илия и Моисей. Моисей е дал на израилтяните Тората,
Пътят, по който Бог определил хората му ежедневно да вървят. Илия е най-великият пророк на Израел,
който безкомпромисно казвал истината и посочвал,  когато хората на Бога се  отклонявали от Пътя и ги
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призовавал да се върнат обратно на него. Тримата ученици чули глас от небето, който казал: “Това е моят
възлюбен Син, слушайте го и му се подчинявайте.” След това Илия и Моисей повече не са се появявали, тъй
като тяхната работа сега е обединена в Синът, който е Пътят, по който трябва да вървим, Истината, която
трябва да ценим и Животът или вдъхновението на всичко това. 

След това тримата ученици останали насаме с Исус.  Петър казал: “Страхотно! Каква сцена! Нека
отново да я видим.” Петър иска да прекара остатъка от живота си в състояние на психо-религиозен екстаз. И
ние можем да изживеем такива моменти. Но не можем да живеем постоянно по този начин. Гласът от небето
казал: “Това е Синът, който изявява природата ми и целта ми: вървете след него.” 

След това Исус и тримата ученици слезли от планината в селото, където заварили едно епилептично
момче, от устата на което излизало пяна и то се тресяло и се въргаляло на земята в запаленият огън и в
конските изпражнения и поне десетки пъти почти се убивало. Бащата на момчето бил съкрушен и ужасен.
Вървенето след Христос винаги ни свързва с мъката на света, в болестите на хората, с осакатяването, с
опасността, със страха и с безумието. Тук трябва да сме, ако искаме да бъдем огледало на служението на
нашия Господ. Евангелието на Йоан завършва със сцената, когато възкресеният Исус напомня на Петър,   че  
всеки ученик си има своя уникална задача  , която му е поставена от Господа  . Петър имал нужда да му бъде
напомнено това поради 2 причини.  Първо, той отново погрешно считал, че животът на всеки ученик ще
бъде точно копие на живота на останалите ученици. Второ, той негодувал от по-лесният живот, който си
мислел, че има другия ученик.  Исус казал на Петър да се интересува  единствено от начина, по който
живее самият той и просто да внимава, дали изпълнява собственото си поръчение с радост и благодарност.

Всеки от нас е призован към различен вид ученичеството. Поради това не трябва да се оплакваме от
този вид вид ученичеството, което Господ ни е възложил. Нито пък трябва да завиждаме да задачата, която
Исус е възложил на някой друг. Ние трябва да сме радостни и страстни последователи на Онзи,  чиято
компания и окуражение е хляб за нас. Петър е имал успокоението на една жена, а Павел не е бил женен.
Лидия, вярващата от Тиатир, е преуспявала в бизнеса. Вярващите в Йерусалим са били бедни. Повечето от
християните в Коринт не са били известни в обществото. Но Ераст, който е бил член на църквата в Коринт, е
бил касиер на града, най-видният и влиятелен гражданин в Коринт. 

Днес някои християни несъмнено са призовани да бъдат по-заможни, а другите – по-малко заможни.
Повечето трябва да създадат семейства, а някой – да останат неженени. Някои са призовани да заемат по-
видни места в обществото, а други – не. Познавам двама мъже от една и съща деноминация, единият от
които трябваше да се откаже от кариерата си на концертиращ пианист, за да стане свещеник, а другият
стана мирянин-проповедник, но същевременно си остана цигулар в симфоничен оркестър. 

Колко време ще ни е нужно, за да разберем всичко това и да открием какво е нашето призвание? Ще
са ни нужни “40 дни.” С други думи, ще ни е нужно толкова време, колкото според Господ е достатъчно.
Запомнете, че “40” не е равно на “4 х 10.” В известен смисъл “40” означава цял живот, защото ние през
целия си живот ще трябва да продължаваме да се учим какво означава да сме последователи на Исус. И
накрая, на нас ни е казано, че сакатият мъж, когото Петър и Йоан излекували е бил 40-годишен. В древен
Израел “40-годишният” е бил считан за достатъчно възрастен, за да е надежден свидетел.  Исак и Исав са
били 40-годишни, когато са се оженили, въпреки че хронологично те би трябвало по-скоро да са около 20-
годишни. Човек на 40 години означава, че това е човек, който е достатъчно възрастен, за да може да се вярва
на свидетелките му показания. 

Петър и Йоан срещнали един сакат човек, който бил просяк и ги помоли да му дадат пари. Но те
нямали пари и му казали:  “Ние нямаме злато и сребро,  но ето какво ще ти дадем: в името на Исус
Христос, стани на краката си и започни да вървиш.” За пръв път в живота си мъжът станал и тръгнал,
клатушкайки  се.  Религиозните  власти  възнегодували,  тъй  като  счели,  че  единствено  те  и  тяхната
бюрокрация имат контрол над Бога. Те наклеветили апостолите и се опитали да убият доверието в тях, но
трябвало  да  замълчат,  когато  излекуваният  мъж  защитил  Петър  и  Йоан.  Какво  можели  да  кажат
клеветниците,  когато  пред  тях  се  изправял  човек,  чието  излекуване  е  неопровержимо доказателство за
Божията работа и за Божието царство? Те не можели да кажат нищо. В края на краищата, излекуваният мъж
е бил 40-годишен; той е бил достатъчно възрастен, за да може да се вярва на свидетелството му.

Свидетелстването винаги прави 2 неща. Първо, то препотвърждава вярата на самият вярващ. Когато и
както и да се свидетелства, независимо дали с думи или с действия, независимо дали насаме или публично,
вярата на вярващият се вкоренява още по-дълбоко.  Свидетелстването винаги препотвърждава вярата на
самият вярващ, който свидетелства. Второ, свидетелстването е високоговорител, който многократно усилва
гласа на нашия Господ, когато той призовава някой друг човек да му стане последовател. В съдебната зала
свидетелстването е приемливо единствено от човек, който има непосредствени наблюдения за случилото се
и  който  в  същото  време  заслужава  доверие,  за  да  му  се  повярва.  В  този  случай  са  важни  две  неща:
непосредствени наблюдения от свидетелстващия и достатъчно основания да му бъде повярвано. 
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Какво очаква  църквата  от своя  пастор?  Несъмнено пасторът трябва  да  е  40-годишен.  Той или тя
трябва да е надежден свидетел и да притежава личен опит от общуването си с Господа. Когато умре някой
скъп за вас човек или когато сте победен от греха, или когато предателството на някой човек ви съсипва,
единствено 40-годишен може да ви помогне. Църквата очаква това от своя пастор, а пасторът на свой ред
очаква това от всеки член на църквата.  Истината е,  че ежедневният ни животът е толкова безмилостно
сложен  и е толкова чудно богат с милостта на Господа, че  ние вървим напред в нашата пустиня, където
биваме подлагани на изпитание и пречиствани.  Ние израстваме в своето разбиране на служението, което
Господ ни е  възложил и  за  нашето ученичество.  И във всичко това  ние сме надеждни свидетели пред
другите  хора,  подобно на  излекувания  сакат  мъж,  който провървял за  пръв път  в  живота  си,  започнал
щастливо да скача и въодушевено да възхвалява Бога.  Ние правим всичко това,  ние сме тези,  всеки по
отделно  и  всички  заедно.  Следователно  това  наистина  е  вярно:  животът  започва,  когато  станем  на  40
години. 

Когато дойде денят на Петдесятница
Пс. 119:121-136; Йоан 14:26; Йоан 16:8:11;  Деян. 2:29-42

Задавали ли сте си някога въпроса дали някой човек наистина ви обича? Вероятно човекът, в чиято
любов се съмнявате, ви обича от дълги години и постоянно е демонстрирал обичта си към вас. Но въпреки
това,  от  време  на  време  във  вас  се  поражда  съмнение,  което  изчезва,  когато  още  веднъж  получите
доказателство, че въпросният човек наистина ви обича. Съмнявали ли сте се във вашата собствена обич към
някой човек? Ако сте се съмнявали, вие знаете колко сме подвластни на тези настроения, как изпитваме
чувство на вина, докато се убедим, че обичта ни към другия човек е истинска, дълбока и постоянна.

Подобно на вас и аз съм изпадал в такива състояния. Знам какво е да бъдеш преследван от съмнения,
даже и да са мимолетни, когато се питам дали съм обичан, както и дали аз обичам другия човек или просто
се преструвам и мамя себе си. Но въпреки това, никога не съм се съмнявал по отношение на любовта на
Бога. Никога, даже за момент не съм се съмнявал, че Бог ме обича. Нито пък някога съм се съмнявал, че аз
обичам Бога. С други думи, аз не се съмнявам, че Бог ме обича, нито се съмнявам, че аз го обичам. Защо
става така?  Защо никога не се съмнявам, че той ме държи и аз се държа за него?  Поради наличието на
Светия Дух.

Светият Дух е невидимата сила на Бога, незабележимото промъкване на Бога, тайният агент на Бога,
чрез който самият Бог се промъква в сърцата ни и ни придава увереност за неговото проникване в нас и за
нашето потапяне в него. Светият Дух е невидимото нахлуване на Бога, чрез което той ни сепва със своята
истина (за себе си, за нас и за света) и след това циментира истината в нас и самите нас в нея, с цел вече да
не се съмняваме, така както не се съмняваме в собственото си име. Светият Дух е Бог, когато ни убеждава в
променящата живота ни истина, която иначе бихме отхвърлили презрително или пренебрегнали като нещо,
заради което не си струва да се  тревожим. Днес е Петдесятница и си припомняме случая,  когато се  е
изпълнило всичко, което е обещал Исус на учениците си за духа и за уникалната му работа. 

Преди Петдесятница Исус казал на учениците си: “И когато дойде, Той (Светия Дух) ще обвини/убеди
(използваната тук гръцка дума има тези две значения)  света за грях, за праведност и за съд ...  защото
отивам при Отца и няма вече да ме виждате ... за съд, защото управителят на този свят е осъден .”
(Йоан 16:8, 10-11) 

Тук трябва да разберем нещо извънредно важно:  единствено Светия Дух наистина може да убеди
хората  за  Божията  истина.  Което  означава,  че  единствено  Духът  може  да  убеди  хората  за  греха,  за
природата,  за  обсега и  за  дълбочината  на греха.  Оставени сами на себе  си,  хората никога не  могат
правилно да разберат тези неща.  Ако в сърцето си са моралисти,   те винаги ще приравняват греха с
неморалността. Те никога не разбират дълбочината на думите на Павел, когато казва, че Исус е умрял за
грешните хора, а не за неморалните. (т.е. човек може да е морален, но той си остава грешен). 

Те никога не разбират дълбочината на думите на самия Исус, когато той казва, че проститутките и
бирниците (т.е. тези морално пропаднали хора, които са безразлични към моралното си падение) влизат в
Божието царство преди морално безупречните хора. Оставени сами на себе си, хората никога не възприемат
правилно. Ако са социалисти, те винаги приравняват греха с богатите хора, които експлоатират бедните
хора. Те никога не чуват Исус, когато той обяснява: “Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат
зли  помисли,  блудства,  кражби,  убийства,  прелюбодейства,  користолюбие,  нечестие,  коварство,
сладострастие,  лукаво  око,  хулене,  гордост,  безумство.  Всички  тези  зли  неща  излизат  отвътре  и
оскверняват човека.” (Марк 7:21-23)

Оставени сами на себе си, хората никога не възприемат правилно. Ако са с консервативно мислене, те
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ще приравнят греха със самопревръщането в жертви на слабите, мързеливите и на губещите хора. Освен
това  консервативно  мислещите  приравняват  греха  с  тиранията,  с  която  слабите  и  мързеливи  губещи
тиранизират всички останали. Явно е, че консервативно мислещите никога не чуват онова, което Исус казва
за богатството, за грубостта на богатите и да жестокостта на властимащите.  Единствено Духът може да
разясни истината, че грях е това, което Исус казва, че е грях и това, което Библията казва,  че е грях –
неверието.  Трябва  да запомним,  че  липсата  на  вяра не  е  липса на правилно познание.  Неверието не  е
равностойно  на  недостига  или  липсата  на  познание.  Навсякъде  в  Библията  се  казва,  че  неверието  е
втвърдяване на сърцето, че това е незачитане, неподчинение и презиране на Бога. И всичко това свършва с
отчуждаване от Бога, от онова, което е добро за хората. 

Дали преувеличавам? Не спорете с мен, а чуйте каква казва Исус: “Защото отвътре, от сърцето на
човеците, излизат...”  Единствено Духът може да ни убеди в истината, като ни обвини, че сме нарушили
тази истина. В навечерието на Петдесятница Исус казал на учениците си, че Духът обвинява и убеждава
света за праведността. Сега всички ние считаме, че не трябва да ни се говори за праведността, която е вид
честност. Най-праведни се тези хора, които притежават най-всеобхватна честност. Но праведността   не може  
да бъде честност, тъй като Исус казва, че хората ще бъдат убедени в природата на праведността едва когато
той “отиде при Отца.” Защо чак когато Исус отиде при Отца? 

Какво  трябва  да  направи  възкресението  на  нашия  Господ  с  убеждаването  на  хората  относно
праведността? През цялото си земно служение и особено през последната му седмица, нашия Господ е бил
нападан дивашки от хора, които са считали, че знаят какво представлява праведността. И точно поради тази
причина те са го убили. Пилат е считал, че знае какво е праведността; както и Ирод; както и тълпата, която
една седмица по-рано го е посрещнала с възгласи “Осанна”, а после са го изпратили на смърт с възгласите
“Разпни го.” Нека да бъдем откровени: даже майка му е считала, че знае кое нещо е праведно. Поради това
тя месеци по-рано умолявала сина си да престане да излага семейството си и кротко да се прибере у дома.

“И когато дойде, Той (Духът)  ще обвини света за праведността..., защото аз отивам при Отца.”
(Йоан 16:8, 10). Нашият Господ знае, че неговото възкресение и възнесение на небето ще го защитят и още
по-точно ще защитят разпъването му на кръста. Неговото възкресение и възнесение щяло да защити тази
праведност, която е уникална за кръста.  Всеки знае, че разпъването на кръста означава посрамване пред
Бога и даже отхвърляне от Бога. Нещо повече, осъденият по този начин е прокълнат от Бога. Всеки знае
това. Няма съмнение, че кръста е срам, отхвърляне и осъждане. Но онова, което никой не знае и не би могъл
да узнае, ако е отделен от Духа е, че в Божият Син, когото светът не е разпознал, самият Бог е поел върху
себе си същия този срам, отхвърляне и осъждане и по този начин е направил мост между себе си, светия
Бог и справедливия съдия и хората, които иначе щяха само да загиват. Единствено Духът ни убеждава за
природата на Божията праведност и ни осъжда заради нашата праведност. И Духът може да направи това,
само защото кръстът на нашия Господ, който е понесъл греха е бил защитен, когато Исус е бил възкресен от
смъртта и се е възнесъл при своя Отец. 

Но  нашият  Господ  има  да  ни  каже  още  нещо.  Духът,  невидимата  сила  на  Бога  да  осъжда  и  да
убеждава, ще убеди света и за присъдата и по-специално, че Божият съд действа сега. Исус казва, че “Духът
ще обвини света за съд, защото князът на този свят е осъден.” Ясно е, че дявола е бил изложен на показ в
кръста на Исус и е бил победен при възкресението на Исус. Изваден на показ и победен, дяволът все още
дебне  жетвите  си,  но  неговото  унищожение  е  неизбежно;  той  е  бил  победен,  за  да  бъде  унищожен.
Присъдата е произнесена.

Нашият  Господ  ни  казва  следното:  тъй като  дяволът  е  бил  победен  и  е  предопределено да  бъде
унищожен, даже в момента Божият съд работи. Това означава, че даже в момента Бог пресява хората и е
нелепо да се мисли, че тази присъда може да бъде отложена или избегната. Но кой вярва в това? Хората не
продължават ли да се държат така, както винаги? Някои хора не твърдят ли, че поведението на хората е
такова, каквото трябва да бъде? Тогава кой ще вярва, че Божият съд работи в момента, че присъдите му се
произнасят  и  че  крайния  резултат  от  тях  е  унищожението?  Ще  повярват  само  онези  хора,  в  които  е
проникнал Светия Дух и ги е убедил.

На Петдесятница Петър произнесъл една проповед, която не съответства на познатите ни стандарти.
В нея няма илюстрации, нито пък има впечатляващо заглавие. Няма големи думи, които да впечатляват
хората. Половината от тази проповед на Петър е дълъг цитат от Стария Завет. След края на този цитат от
една книга, която съществувала от векове, Петър започнал да обвинява слушателите си, което би трябвало
да ги настроило враждебно и те да се възмутят и се ядосат.  Но слушателите на Петър не са реагирали по
този начин. Вместо това ни се казва, те били поразени в сърцата и извикали обезумели: “Какво трябва да
направим?” Със сигурност те не са били отегчени или ядосани, а са се почувствали беззащитни и отчаяни.

Как са се оказали беззащитни и отчаяни? Духът им внушил да отговорят по начин, който е много по-
различен от обичайната човешка реакция. Техният стимулиран от Светия Дух отговор е демонстрирал, че те
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знаят,  че  Божият съд действа.  Възкресението и  възнесението на Исус  ги  убедило,  че  неговият кръст е
изработил праведност за хората.  Тяхното неверие, което е било както извор, така и резултат от дълбоко
загнездилата се в тях греховност, сега се изправило пред очите им с безспорна яснота. Те били поразени в
сърцето и наистина са били ужасени от Божията присъда. Но дали са били само изплашени? Не, освен това
те  са  били  ужасени  от  състоянието  на  сърцето  си  и  от  това,  че  като  дилетанти  в  продължение  на
десетилетия  са  живели в измамното спокойствие на  най-страшната  самоизмама.  Но когато  Светия  Дух
извършил хирургическата операция в тях те разбрали, че са в немилост пред Бога, че са срам за себе си и че
са по-наивни и от най-наивното дете.  Поради това  извикали безпомощни и ужасени:  “Какво трябва  да
направим?” И Петър им казал какво трябва да направят – да се разкаят, да повярват и да бъдат кръстени като
публично обявяване на тяхното покаяние и вяра в Господа.

Но ако бъдем оставени сами на себе си, ние не можем да се разкаем и не можем да направим обратен
завой в житейския си път. Оставени сами на себе си, ние можем единствено да се придържаме към пътя, по
който сме вървели толкова дълги години и от който не можем да се откъснем. Това е причината, поради
която навсякъде в Деяния на апостолите се подчертава, че разкаянието и вярата са възможни единствено
чрез Светия Дух. Корнилий бил неевреийн и офицер от римската армия. За пръв път той чул евангелието,
когато евреи-християни проповядвали в синагогата, към която Корнилий не принадлежал, но от време на
време посещавал. Когато Духът заработил в душата на Корнилий, от случаен посетител на синагогата той се
превърнал в най-интимен приятел на най-великия син на Израел; защото Духът го дарил с покаяние и вяра,
с които той можел да живее.

Същата история се повтаря многократно в книгата Деяния на апостолите. Навсякъде в ранната църква
се е знаело, че хората могат да се разкаят и да повярват   единствено, ако преди това   Светия Дух ги дари с  
разкаяние и вяра. В Коринт е имало хора, които са си били втълпили, че те са превъзходната демонстрация
на Светия Дух. Те скачали, бърборели и от тях изригвали възклицания, които били не само смешни, но и
богохулни. Павел им казал, че те правят смъртоносна грешка. Той им казал, че демонстрация на Светия Дух
е този човек, който от дъното на сърцето си може да признае, че Исус е неговия Господ. Тъкмо нашата най-
искрена вяра в Христос е доказателството, че ние сме владяни от Светия Дух. Слушателите на проповедта
на Петър били прободени до сърцето и изплакали: “Какво трябва да направим?” И Петър им казал какво
трябва да направят –  да направят обратен завой в живота си, да прегърнат Исус Христос от дъното на
сърцата си и публично да обявят пред хората всичко това.

На Петдесятница Петър казал на слушателите си, че когато направят това, което им е казал, те ще
получат Светия Дух. Няма съмнение, че Духът вече ги е бил убедил и променил. Но Духът не само ще ги
информира  и  промени,  но  и ще ги  просмучи и  насити със  себе  си.  Какво  се  включва  в този процес?
Навсякъде в Новия Завет дейността на Светия Дух сред вярващите е свързан с плодовете и даровете.

Плодът  на  Светия  Дух  се  изразява  в  ефекта,  оказван  от  Духа  върху  характера  на  вярващия.
Апостолите  казват,  че  плодът  на  Светия  Дух  са:  любовта,  радостта,  мира,  търпението,  верността,
самоконтрола и т.н. Плодът на Светия Дух е резултата на присъствието и силата на Бога. Няма съмнение,
че по природата си някои хора са по-търпеливи от другите, или че просто по природата си притежават по-
силен самоконтрол от другите. Но независимо от вида на природата ни, Светият дух извършва промяна в
нас, която е по-силна от нашата природа.

Апостол Павел сравнява плодът на Светия Дух с делата на плътта.  (Тук под “плътта“ се разбира
начин на живот, при който човек не се интересува и подчинява на Бога.) Делата на плътта са развратът,
идолопоклонството,  завистта,  егоизма  и  т.н.  (Гал.5:19-21).  Делата  на  плътта,  животът  живян  без
съобразяване с Бога, това са естествени прояви на падналата ни човешка природа; това са плодовете, които
неизбежно ражда падналата човешка природа, ако бъде оставена сама на себе си. От друга страна, плодът
на Духа и точно онова, което единствено Бог може да съживи в нас. Плодът на Духа е плодородността на
този Дух, който сега е вкоренен дълбоко в нас и ни обвива отвсякъде.

Даровете на Светия Дух нямат нищо общо с  формирането на християнския характер, а са свързани
със служението,  което извършваме в църквата и сред хората.  Плодовете   са  свързани    с  формирането на  
християнския  характер  ,  а    даровете   –    със  служението  .  Служението,  което  трябва  да  извършваме,
независимо какъв талант или способност притежаваме, е да ги предоставяме в услуга за наставление на
другите хора. Различията не се състоят във вида на таланта или способностите ни, не зависят от това дали
можем да свирим на някакъв музикален инструмент, дали можем да говорим публично, дали можем да се
грижим за хората, или пък сме добри счетоводители, или можем да готвим добре, или сме добри строители
или можем да боядисваме. Ние се различаваме по своята мотивация, в желанието си да отдаваме почит на
Бога и да величаем Божието царство. Ние се различаваме по своята цел: назидаването и наставляването на
другите хора в църквата и в света. Павел казва, че  даровете на Светия Дух са ни дадени “за обща полза”
(1Кор. 12:7), а Петър ни съветва: “Според дарбата, която всеки е придобил, служете с нея един на друг
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като добри настойници на многообразната Божия благодат.” (1Пет.4:10) 
Плодът и дарбите са резултат от просмукването и насищането на онези хора със Светия Дух, които

Духът първо е обвинил и убедил и след това ги е довел до разкаянието и вярата.
Днес е Петдесятница. Преди 2000 години на Петдесятница се е изпълнило обещанието на нашият

Господ за идването на Светия Дух: “И когато дойде, той ще обвини света за грях, за правда и за съд.”
(Йоан 16:8) На Петдесятница Петър произнесъл една проповед, която в първата си час е била скучна и
досадна, а във втората си част би трябвало да настрои враждебно слушателите му. Обаче много от тях нито
изпитали  скука,  нито  се  настроили  враждебно  към  Петър,  а  се  изплашили  и  ужасили.  Те  намерили
успокоение чак когато приели възкресения Исус Христос, който на свой ред излял в тях Святия си Дух. От
този миг нататък те били благословени с плода на Духа и били направени да бъдат благословение за другите
хора чрез даровете на Духа.

Ясно е, че Петдесятницата е толкова важен ден, колкото са важни дните на Рождество Христово и
Великден.  И  наистина,  Рождество  Христово  и  Великден,  превъплъщението  и  оправданието  на  кръста,
съществуват единствено заради Петдесятница. Тогава защо днес липсват тълпите, които идват в църквата на
Рождество Христово и на Великден?

Когато се изпълни времето, Бог изпрати Синът Си 
Гал.4:3-7

“Ние  бяхме  роби  на  първичните  духове  на  вселената.”  (Гал.  4:3)  Апостол  Павел  напомня  на
християните в Галатия, че в миналото са били роби на първичните духове на вселената. Да, в миналото са
били роби, но вече не са. А какво е положението в нашата църква? Дали и ние в миналото сме били роби на
същите духове? Дали и сега сме роби? И кои са тези “първични духове”?

Някога гръцката дума STOICHEIA, която е преведена като “първични духове” е означавала азбука, а,
б, в.  Чрез този израз а, б, в се обозначават първоначалните познания и принципи на всяко нещо, които
обикновено се изучават от децата в основното училище.

Чрез  израза “първичните духове на вселената” Павел обозначава най-основните познания за начина,
по който действа вселената. Например, да разгледаме здравето на човешкото тяло. “Яжте добре балансирани
храни.  Мийте  често  ръцете  си.  Избягвайте  прекомерното  ядене  на  мазнини.”  Това  са  най-елементарни
правила. Ако ги спазвате, това няма да ви превърне в супер атлет или в победителка в конкурс по красота.
Ако ги спазвате, това няма да означава, че сте необикновен виртуоз. Ако спазвате тези правила, това просто
ще ви помогне да оцелеете. 

Замислете се за правилата за държание в обществото. “Не критикувайте началника си, за да не го
ядосате. Никога не критикувайте тъщата и свекървата си. Не влизайте в банка, носейки “Холоуин” маска на
лицето си.” Спазването на тези принципи просто ще ни позволи да оцелеем в обществото.  Първичните
принципи на вселената са тези принципи, чрез които се поддържа ред във вселената. Тези азбучни истини
на живота облекчават оцеляването ни, но не ни дават нищо друго освен оцеляването.

Но в древността гръцката дума STOICHEIA е имала и друго значение – с нея са се обозначавали
силите, които управляват живота на всеки човек и ни оформят социално, психологически и политически.
Тези сили определят всичко относно това,  как мислим,  какво очакваме,  как реагираме и какво правим.
Замислете  се  за  мен.  Аз  съм  мъж.  Това  означава,  че  мисленето  ми,  реакциите  ми,  възможностите  в
обществото,  които  са  отворени  пред  мен  до  много  голяма  степен  се  определят  от  вековната  сила  на
патриархалността. Фактът, че аз съм мъж освен това означава, че съм длъжен да се противопоставям на
агресивния феминизъм.

Освен това аз съм заможен “западняк.” Този факт ме принуждава да се придържам към най-стриктния
шаблон,  така  както  бедният  арабин  е  принуден  да  се  придържа  към  своя  шаблон  и  селянинът  от
комунистически Китай – към своя шаблон. Силите, които ни оформят са легион и също са част от това,
което се разбира като “първичните духове на вселената”.

Чрез характерния си сбит начин Павел твърди, че всички хора по света са роби на тези духове. Тези
духове – независимо дали са правила, които ни позволяват да оцелеем, но нищо повече от оцеляването, или
са сили, които постоянно ръководят живота ни – тези сили не просто ни формират. Те ни ограничават и ни
поставят граници. Те не се подчиняват на този “изобилен живот”, за който Исус твърди, че само той си
заслужава да бъде наричан “живот.” 

Ние вечно щяхме да сме в това робство, ако на Рождество Христово  Бог не беше изпратил своя Син.
Павел пише: “Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си.” Веднага след това Павел добавя, че този
Син “се роди от жена, роди се и под закона.” (Гал. 4:4) “Роди се от жена” означава, че по своя произход
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Исус е човек, а не че само на външен вид е човек. “Роди се под закона” означава, че и той е жертва на
нашите чувства на неудовлетвореност, на безсилие, на противоречивост и на осъждане. Но дали чувствата
ни на неудовлетвореност, на безсилие, на противоречивост и на осъждане са допълнение към робството ни
на първичните духове? Оказва се, че ние не само сме задушавани от силите, които ни заобикалят от всички
страни, но отгоре на това сме и осъждани! Как се случва това? 

Всичко това е свързано със закона. Законът е свързан с претенцията на Бога за правата му върху нас.
Тази претенция на Бога към нас е приела формата на най-лошата форма на поробване и на осъждане, което
ние по никакъв начин не можем да избегнем.  Законът е изискването на Бога към нас.  Замислете се за
общоизвестният призив, наречен осмата Божия заповед: “Не трябва да крадеш.” (Втор. 5:19) (Разбира се,
ние бихме могли да използваме всяка друга заповед на Бога, за да илюстрираме тезата си, но в случая ще
използваме осмата заповед.)

Бог ни е дал тази заповед за наше благословение и целта й е да съдейства за нашето освобождение.
Но въпреки това, в момента в който чуем тази Божия заповед, ние, които сме греховни същества, я чуваме с
ушите и със сърцето си и незабавно я изопачаваме. Няма спор, че ние чуваме да ни се казва, че не трябва да
крадем и поради това ние не крадем. До тук – добре.  Но даже когато не крадем,  ние се прославяме със
собствените си хвалби, че не крадем.

Ние не крадем. И това не е ли прекрасно в сравнение с онези отвратителни мизерници, които крадат!
Ние не крадем. Не е чудно, че ние благодарим на Бога, че не сме като онези слаби, самоизмамващи се и
безотговорни хора, които заслужават всички наказания, които си самопричиняват. А ние не крадем! Не е
чудно,  че  ние  се  самовъзвеличаваме  и  презираме  другите.  Презирайки  другите  ние  ги  мразим  (в
библейският  смисъл  на  думата  “омразата”  е  единственото чувство,  което  е  важно  в  очите  на  Бога.)  А
мразейки своите приятели по съдба, ние заслепяваме себе си за собственото си духовно състояние. В края
на краищата, не е ли очевидно, че те са покварени там, където ние сме достойни да служим за пример.

Ние  осветяваме  факта,  че  не  крадем  и  започваме  да  злорадстваме.  А  докато  злорадстваме  и  се
изпълваме с глупава гордост, ние започваме да се хвалим. Хвалейки се, ние казваме на Бога (даже когато
правим  това  несъзнателно),  че  е  добро  нещо,  което  той  е  направил  на  Рождество  Христово,  когато  е
изпратил своя Син. Той е направил доброто си дело тъкмо навреме за тези отвратителни мизерници, които
се нуждаят от специален Коледен подарък, защото са духовно недоразвити и се нуждаят от допълнителна
помощ. А развити хора като нас не се нуждаят от подаръци; ние ще се задоволим само Бог да признае
постиженията ни!

Ние  не  крадем  и  имаме  невероятни  постижения!  Наше  постижение  е,  че  очевидно  изпълняваме
изискването на осмата Божия заповед.  Но тъй като се самозаслепяваме в надутата си самонадеяност  ,   ние  
нарушаваме като цяло Божията заповед. Защото, “подчинявайки” се на осмата Божия заповед по нашия си
извратен начин, ние нарушаваме Божията заповед относно отношението ни към ближния ни; освен това ние
нарушаваме и първата  Божия заповед,  според която не  трябва  да  имаме други богове  освен Бога.  А е
очевидно, че ние сме нашия бог. Ние сме измерителят и стандарта, според който оценяваме  всеки човек,
включително и себе си. 

Тогава,  какво  в  края  на  краищата  е  нашето  постижение?  Ние  не  постигаме  целта,  която  сме  си
поставили. Ние сме си поставили за цел да изпълняваме осмата заповед и по този начин да оправдаем себе
си пред Бога; да се представим като хора, които нямат нужда от него и не би трябвало да се страхуват от
него. Ние си поставихме задачата да се оправдаем пред Бога, а успяхме само да осъдим себе си пред Бога. В
края на краищата, както Мартин Лутер неуморно повтаря, първата заповед на Бога, че не трябва да имаме
никой друг бог освен самия Бог, наистина е  първа. Смисълът на тази първа заповед, за която Лутер ни
напомня, че тя управлява всички други заповеди, е че ние вярваме в Бога, оказваме му почит и уважение
заради неговата истина, мъдрост, търпение и милост. Милост? Ние не се нуждаем от неговата милост; ние
не крадем! Вярата е опора за онези, които имат нужда от помощ. А ние нямаме нужда от помощ. Колко пъти
трябва да кажем на света, че ние не крадем? Разбира се, Лутер казва, че претенцията на Бог, че иска да
притежава сърцето ни, вярата ни, доверието ни и благодарността ни – това не е просто претенция да бъдем
морално почтени хора от средната класа. Но какво разбира Лутер от тези неща?

Истината е, че сърцето на Лутер тупти в хармония със сърцата на еврейските пророци и е в хармония
със сърцето на онзи евреин, който е много повече от пророк. Нашето постижение е, че не крадем. Нашето
постижение е, че ние стоим осъдени пред Бога и че отчаяно се нуждаем от Коледния дар,  за който си
мислим, че е опора само за хората, които са по-слаби от нас. Опитвайки се да се оправдаем пред Бога, ние
постигнахме единствено своето самоосъждане пред него. 

“Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина си, който се роди от жена, роди се и под закона .”
Ние вече знаем, че животът ни изсъхва дотогава,  докато сме роби на първичните духове на вселената.
Разбрахме, че Коледният дар ще направи нещо за нас в това отношение. Но Коледният дар, Божият Син,
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който ни беше даден, ни направи да осъзнаем, че затрудненото ни положение пред Бога е несравнимо по-
лошо. Достатъчно лошо е да бъдеш роб на първичните духове, но още по-лошо е да бъдеш осъден от Бога.
Лошата новина за нас се превръща в още по-лоша.

Но новината по Коледа е добра и то за всички хора без никакви ограничения. Бог е изпратил Синът си
не за да ни съобщи лошата новина за собственото ни положение. Бог е изпратил Синът си, за  да откупи
онези, които са под закона.

В съвременния тълковен речник думата “откупвам” има много значения, но в речника, който Павел е
използвал  (Тората  –  еврейската  Библия),  има  само  едно  значение:  да  откупя  означава  да  освободя  от
робство. Целта на Божия дар по Рождество Христово е да ни освободи от робството ни на първичните
духове  и  от  осъждането  на  закона.  Ние  биваме  освобождавани,  когато  Исус  Христос  ни  привлече  в
собствения си живот. Когато нашия Господ ни привлече в живота си, животът, който той живее в нас ни
освобождава  от  задушаващите  ограничения  на  първичните  духове.  Вярно  е,  че  ние  никога  не  се
освобождаваме от тях изцяло (например, правилата за доброто здраве продължават да са в сила за нас), но
животът, който Исус живее в нас никога не може да бъде принизен до толкова незначително нещо.

Да, аз продължавам да съм мъж с патриархална предистория, но аз знам, че Павел е прав, когато
казва,  че  в  Христос  Исус  сега  няма  значение,  дали  си  мъж или  жена,  защото е  изграден  мост  между
патриархалността и феминизма. Когато нашият Господ ни притегли в живота си, животът, който той живее в
нас ни прави да сме различни; и ние сме различни, защото онова, което Исус ни донася, светът никога не
може да ни даде от себе си, нито пък това, което Исус ни дава, светът може някога да ни го отнеме без
нашето съгласие. Кой наистина сме ние, какви ще бъдем оттук нататък, накъде ще вървим до края на живота
си, колко богато ще е бъдещето ни – всички това зависи от нас, след като бъдем освободени. Всички тези
неща са наши, когато изоставим опитите си да се самоспасяваме и когато приемем дара на Спасителя, чието
опрощение ни оправдава пред неговия Отец.

Някой  може  да  възрази:  “Това  е  толкова  абстрактно.”  Не,  не  е  абстрактно.  Въобще  няма  нищо
абстрактно  в  това  дълбоко  вътрешно преживяване.  Книгата,  която обяснява  психологията  на  болката  е
абстрактна,  но  счупеното  пръстче  на  бебето,  или  счупеният  нокът  на  бебето,  или  счупената  мъничка
костичка,  която предизвиква неописуема болка съвсем не  са  абстрактни.  Психологичното обяснение на
Фройд за хумора е абстрактно, но човекът, който се смее на някаква добра шега съвсем не счита, че хумора
е абстрактен.

Трактатът или монографията, която е посветена на осиновяването е абстрактна, но не е абстрактно
изживяването,  когато  човека  бива  въвлечен  толкова  интимно  в  живота  на  Бога,  че  спонтанно  извиква
“Отче”. Чуйте още веднъж какво казва Павел: “Бог изпрати Сина си ...  за да получим осиновението. И
понеже сме синове, Бог изпрати в сърцата ни Духът на Сина си, който вика: “Авва, Отче!” Тук не се
говори, че Исус Христос ни освобождава от първичните духове на вселената и ни освобождава от опитите
да се  самооправдаваме,  което води до нашето самообвиняване,  с  цел да ни произнесе една абстрактна
лекция за бащинството на Бога. Исус ни освобождава от всичко това, с цел ние да станем синове и дъщери
на Бога и тогава нищо няма да може да ни попречи да извикаме: “Татко, Татко мой!”

Павел твърди, че децата на Бога не могат да не викат спонтанно, така както човекът, който изпитва
болка не може да не пъшка или пък слушащия някоя добра шега не може да не се разсмее. (Някога опитвали
ли сте да сдържите смеха си, самият опит да се сдържите ви издава, че се смеете.) А дълбоко тъгуващият
човек,  чието сърце е  разкъсано от  мъката  не  може да  не плаче  (и  това  е  белег,  че  ние сме  разумни и
нормални хора)! Павел казва, че тези, които са осиновени в семейството на Бога, биват прегръщани от по-
стар брат Исус и те от своя страна също го прегръщат (вяра!); Всички, които са “у дома” със своя Отец; ние
установяваме, че сърцето ни се издува до пръсване вътре в нас и викаме неудържимо: “Авва, Отче.”

“Авва” е арамейска дума (а арамейският е еврейски диалект, на който хората са говорели в Палестина
по времето, когато Исус е бил на земята). Оригиналът на Новия Завет е написан на гръцки. Тогава защо тази
арамейска  дума  не  е  била  преведена  на  гръцки,  подобно  на  хилядите  други  арамейски  думи?  Защото
дванадесетте ученици, които са живели най-близо до Исус са го чували да произнася думата “Авва”, когато
се е молел. Исус завещал на последователите си своята близост със своя Отец. И тъй като нашият опит е
отражение на неговия опит, според  авторите на Новия Завет, нашият речник също трябва да е отражение на
неговия речник. Поради това тази арамейска дума била оставена непреведена в гръцкия оригинал на Новия
Завет.

Арамейската дума “Авва” никога не е била използвана преди идването на Исус. Тя била използвана
само от детето,  което изпитвало дълбока и искрена обич към баща си и в  нея няма никакъв намек за
неуважение. Думата е израз на интимна близост и топлина, но в нея няма никакъв намек на сладникавост.
Думата се използва, когато се обръщаме към личност, в която трябва винаги да вярваме, но на която никога
не можем фамилиарно да се натрапваме; когато се обръщаме към някой, пред когото трябва да се радваме,
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че  можем  да  разтоварим  онова,  което  ни  тежи,  но  в  същото  време  се  страхуваме  да  занимаваме  с
незначителни неща. Тази дума се използва, когато се обръщаме към някой, който много ни цени, но никога
няма да ни глези; когато се обръщаме към някой, пред когото можем да споделим нуждите или болките си,
или да изповядваме греха си, но пред когото никога не можем да сме лекомислени и несериозни. Тази дума
е израз на най-сърдечният опит на децата на Бога, които от столетия се молят на своя Отец, но въпреки това
се въздържат да не проявят наглост или нахалство.

Думата “Авва” се  използва като спонтанно обръщение на Личността,  която ни обича и на чийто
колене ние винаги можем да седнем и можем да чуем биенето на сърцето му, въпреки че знаем, че не можем
и даже не се опитваме да го манипулираме. Този възглас изригва от устните ни, когато се чувстваме най-
близо до нашия Отец, който продължава да ни обича, но чиято обич ние никога няма да можем да спечелим,
като му се подмазваме.

Дали ние използваме тази дума само защото знаем, че Исус я е използвал в общуването си с Отца си и
поради това считаме, че е добра идея и ние да му подражаваме? Никое дете на Бога не може да имитира
Исус. Ние сме синове и дъщери, които Синът е отвел при своя Отец. Ние не имитираме нашия Господ. Ние
се намираме толкова близо до него, че ни е позволено да се радваме на тази интимност, която Исус има със
своя Отец.  Във всички тези неща няма нищо абстрактно.  Те са  конкретни,  реални, интуитивни.  Това е
толкова явно преживяване, каквото са явни смехът, тъгата, болката и радостта.

“Когато се изпълни времето, Бог изпрати сина Си.” За какво го е изпратил? За да ни освободи от
робството на първичните духове и от самоосъждането ни под закона. Как Синът е направил това? Като чрез
вяра ни направил синове и дъщери на Бога. И какъв е крайния резултат от нашето осиновение? Сега ние сме
обладавани  от  този  преизобилен  живот,  който  живеем  сега  в  присъствието  на  Господа.  А  какво  е
доказателството, че това е истина за мен самият?  Павел казва, че Онзи, който е изпратил своя Син на
Рождество Христово, освен това е изпратил и Духът на своя Син, поради което ние, които сме направени
негови синове и дъщери, викаме спонтанно: “Авва, Отче”, така както е направил Исус преди нас.

Дали всичко това не е твърде тежко, за да бъде понесено от християните? Може би поради това Бог е
изпратил своя Син, бебето от Витлеем? Защото заради това е дошъл Исус.

 
Кои са бедните?

Йоан 4:11; Ис.55: 1-2; Гал.2:19; Марк 14:3-9; Лука 6:20; Мат.5:3

Първо.  Кои са бедните? Тези,  които нямат пари? През  1968 бях беден студент в  Университета в
Торонто. Но дали бях беден, въпреки че нямах пари? Същата година лежах в болница в продължение на 45
дни. Всеки ден ме посещаваше един педиатър и един ортопедичен хирург. Когато ме изписаха от болницата,
хирургът продължи периодично да ме преглежда, докато накрая ми разреши отново да играя хокей. Аз бях
лекуван  несравнимо по-добре  отколкото  99%  от  пациентите  по  света,  бях  лекуван  в  болница,  в  която
стойността на еднодневния престой струваше по няколкостотин долара. А не платих нито цент. През 1986
година 70-годишната ми майка лежа 75 дни в болницата и също не плати нищо. Тя оживя благодарение на
прекрасните грижи на един кардиолог. Той беше магьосник на лекарствата и всеки ден й предписваше по
една шепа различни хапчета. Но тъй като беше по-възрастна от 65 години, тя не плати нищо за тях. Дали тя
беше бедна?

Преди  няколко  дни  взех  няколко  кашона  с  ябълков  сок  от  магазина  и  ги  донесох  в  църковната
трапезария. Там заварих дълга опашка от хора, които чакаха да получат безплатна храна. Те не изглеждаха
богати,  но като се  вземе предвид факта,  че  никога не са  си заминавали гладни,  колко бедни бяха те  в
сравнение  с  35  000 човека,  които ежедневно умират  от  глад?  До сега  не  съм срещнал определение  за
бедността и сега няма да се опитвам да дам такова определение. Но ще кажа следното: ако да си беден, това
означава да нямаш храна, дрехи, основно образование и достъп до медицинска помощ, тогава очевидно е
трудно човек да бъде беден в Канада. 

Но въпреки това, даже в Канада има хора, чиято материална бедност (а това е само един от видовете
бедност) е толкова очевидна, че ние не се притесняваме да ги наречем бедни, независимо от определението
за бедността. Помислете си за семействата, които живеят в двустайни апартаменти и цялото семейство спи
в една стая, защото дават другата стая под наем на друго семейство. Така 8-9 човека живеят в един двустаен
апартамент и ребром се разминават по коридора, за да стигнат до кухнята или до тоалетната. Можете ли да
си представите чувството на безизходност и внезапните избухвания, пораждани от пренаселеността? Чудно
ли е,  че  от  време на  време на  някои “му прекипява”  и  полицията  бива  викана  за  поредното домашно
насилие?  Какъв  успех  в  обучението  може  да  се  очаква  от  деца,  живеещи  в  такива  условия,  когато
едновременно работят два телевизора, няма място за усамотение, няма тишина, няма стимул към учение? А
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има и още една стряскаща информация:  тъй като обучението е единственото най-ефикасно средство за
избягване  на  бедността,  липсата  на  шанс  и  стимули за  обучение  обрича  всяко следващо поколение  на
същата бедност.

Когато живях с променена самоличност, докато извършвах проучване за да напиша статията си за
хронично умствено болните хора, аз научих, че колкото по-тежка е болестта на човека, толкова по-лоши са
условията в  които живее.  Тогава посетих някои от домовете,  в  които са настанявани тези хора.  В най-
лошият  от  тях,  в  който  обстановката  беше  неописуемо  лоша,  живееха  25  човека,  които  бяха  напълно
побъркани. Няма значение, че социалната служба плаща за престоя им там и така ги предпазва да умрат на
улицата; няма значение, че когато страдат от апандисит, те могат да бъдат оперирани безплатно; тези хора са
умопобъркани, те живеят в унизителна мръсотия и колкото и пари да бъдат изразходвани за тях, ние винаги
ще ги считаме за бедни.

Кои хора са бедни? Когато бях ръкоположен за пастор, аз бях изпратен да служа в едно малко селце в
най-северната част на Ню Браушвик и заедно със семейството ми отидохме да живеем там. Повечето от
тамошните семейства изкарваха прехраната си чрез риболов, дърводобив или копаене на торф. Околните
селища се прехранваха по същия начин. Но въпреки това, околните селища бяха потресаващо мизерни!
Коптори с пръстен под, разделени на малки стаички 4 х 2 м, но без вътрешни стени, в резултат от което
цялата къща се осветяваше (и то само някои от тях), от една единствена електрическа крушка, висяща от
тавана (и то ако къщата беше електрифицирана). Всички сме виждали ледени висулки, висящи по стрехите
на къщите, но виждали ли сте такива висулки да висят вътре в къщата? 

След като жителите и на нашето село и другите села ловяха риба в една и съща вода и сечеха едни и
същи дървета,  защо нашето  село  изглеждаше  относително  по-преуспяващо?  Няколко  дни  след  като  се
настанихме, при нас дойде една жена, наречена Опал и една нейна приятелка и казаха: “Дойдохме да ви
научим как да се грижите за бебето.” Опал и съпругът й Джак живееха в къща, в която се обработваше
рибата. Те я бяха купили за няколко долара и това били единствените пари, които притежавали. Поради това
шестте им деца спяха на  сламени дюшеци. Но в неделя сутрин цялото семейство се появяваше в църквата,
излъчвайки радост,  щастие и увереност.  Опал казваше,  че  не може да си позволи да  купува  шампоан,
поради което миеше главите на децата си (в онези забутани селца човек не може да си мие косата, а си мие
цялата глава) с калъп сапун. Когато жена ми постъпи в болницата, за да й направят операция, Опал и Джак
ме отведоха у дома си за вечеря. Докато Опал сервираше дебели парчета от пушена наденица, Джак ме
погледна с грейнали очи и без никакво притеснение ми каза: “Викторе, това е храната на бедния човек!” И
така ние празнувахме. Дали Джак и Опал бяха бедни? Според всеобщото мнение жителите на околните села
несъмнено бяха бедни хора. В сравнение с нас Джак и Опал разполагаха с много по-малко пари. (Чии деца
спяха на сламени дюшеци?) Но дали Джак и Опал бяха бедни в духовно отношение?

И така, кои хора са бедни? Дали болшинството араби са бедни хора? Те изглеждат толкова окаяно
бедни, когато ги виждаме по снимките. Трябва ли да продължаваме да считаме, че те са жители на окаяно
бедни държави? Не би трябвало да мислим така.  В края на краищата, на глава от населението доходът на
Саудитска Арабия е по-голям от дохода на жителите на САЩ. Народът на Саудитска Арабия е извънредно
богат. Тогава как да сравняваме техния призив за оказване на помощ с призива на хора от страни, чиито
доход на глава от населението е много по-нисък? 

Доходът на Израел на глава от населението е по-нисък, отколкото доходът на глава от населението на
арабските държави. Но въпреки това, средният евреин е много по-добре материално от средния арабин.
Трябва ли да считаме, че жителите на Израел са по-богати? Тъкмо обратното, в някои отношения евреите са
много по-бедни от най-бедните араби. Със сигурност една от чертите на бедността е наранимостта. Израел
е много по-нараняван и нападан отколкото която и да е арабска държава. Сега Израел получава 30% от
помощта, която САЩ отделят за другите държави и се равнява на 10 млрд. долара годишно. Тази сума е
изразходвана за страна, чието население е малко повече от населението на мегаполиса Торонто.  Околните
22 арабски държави, чието общо население е 100 пъти повече от населението на Израел ,  са се заклели
тържествено на съвещание на Арабската Лига, че целта им е унищожението на Израел и убийството на
всички евреи. 

Какво ще стане, когато под влияние на външен или вътрешен натиск САЩ прекратят подкрепата си за
Израел? Израел ще бъде подложен на такъв риск, на какъвто нито една друга арабска държава не може да
бъде подложена. Мога да предвидя, че ще дойде ден, когато под влияние на външен или  вътрешен натиск
САЩ ще прекратят помощта си. В този ден Израел ще изчезне в кръв, а арабските държави, болшинството
от чието население живее в ужасна бедност, ще оцелее. Тогава кой е беден?

Кои хора са бедни? Замислете се над следното: беден е всеки човек, който е лишен от признание.
Когато Ели Весел бил 15-годишно момче в концлагера Аушвиц, един есесовски пазач му казал: “Младежо,
аз знам защо искаш да оцелееш: ти искаш да оцелееш, за да разкажеш на света колко ужасно място е бил
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Аушвиц и неговите създатели. Но хората никога няма да ти повярват. Този концлагер е толкова ужасен, че
хората ще откажат да повярват, че това е вярно. Никой няма да иска да вярва в това, което ще разказващ и
твоето оцеляване ще бъде безсмислено.” Да бъдеш лишен от признание, това означава да си беден. От друга
страна, ако човек има признание, той никога няма да е беден, независимо дали има много пари или не. Нед
Владомански беше чешки хокеист, който треньорът на Канадския национален отбор искаше да включи в
състава  си.  Владомански  получи  признание  за  бягството  си  от  Чехословакия  и  даже  канадските
емиграционни  власти  излъгаха  и  фалшифицираха  документите  му,  за  да  узаконят  пребиваването  му  в
Канада. Независимо че се оказа некадърен хокеист и поради това не получаваше голяма заплата, той получи
признание,  а ирландците 25 години се стремяха да емигрират в Канада,  но не получиха признание и бяха
бедни.

И така, кои хора са бедни? Няма да дам отговор на този въпрос. Всеки трябва сам да намери своя
отговор. Кои хора са бедни? “Дали Виктор има предвид хора, на които им липсват пари, или здраве, или
приятели, или благоприятни възможности, или отговорни родители, или подкрепа?”  Не знам. Всеки сам
трябва да отговори на въпроса: “Кои хора са бедни?”

Второ. Всичко това ме отвежда до втората точка от проповедта. Апостол Павел казва на галатяните,
че „ревностно“ иска да помни бедните (Гал.2:10). Той настоява всички християни да помнят бедните. Тъй
като нашата църква вече е изучавала еврейския смисъл на думата “помня,” вие ще си спомните, че, че на
иврит  “помня”  не  означава  да  си  припомням  някаква  идея,  представа  или  понятие.  Да  “помня” нещо
означава да направим това нещо, което се намира извън нас във времето и пространството да заживее вътре
в нас. Когато по време на последната вечеря Исус взел хляба и виното и казал:  “Това правете за Мое
възпоменание” (Лука 22:19), той не е искал да каже, че трябва да си припомняме някаква идея, представа
или понятие. Той е искал да каже, че неговата жертва, с която той плаща за нашия грях, премахва нашия
грях и е еталон за подражание за нашето ученичество. Неговата жертва, която се намира извън нас във
времето  и  пространството,  трябва  да  заживее  вътре  в  нас,  сега  и  завинаги.  Когато  си  “припомняме”
неговото жертвоприношение, ние виждаме как нашия грях е понесен и отнесен и ние заживяваме в свобода,
която сега е наша и радостно вървим по пътя като ученици на Христос, които носят ежедневно кръста си.
Когато Павел ни казва, че трябва да помним бедните, той иска да ни каже, че онова, което е извън нас,
трябва наистина да заживее вътре в нас, за да бъдем в хармония с бедните. Ние се оприличаваме с тях
толкова цялостно, че сега те имат свободата и желанието да станат като нас.

А кои са тези бедни хора, които ние считаме, че са бедни? Всеки човек сам решава кои са бедните.
Разбира се, това може да е някой човек без пари, който например има нужда от лечение на зъбите си. Но със
същото основание това може да е най-богатия човек в града, чиято мъка, самота или тревоги са големи. Това
може да е някой юноша, чиито външен вид, маниери или етническа принадлежност го противопоставят на
обществото. Това може да е някои умствено болен човек. Кои са бедните хора? Всеки трябва да реши сам за
себе си. Но след като веднъж сме решили кои са те, ние трябва да ги помним.

Онези  от  нас,  които  са  романтични  хора,  имат  склонността  да  придават  привлекателен  вид  на
бедността.  Колко  глупаво  е  такова  отношение!  Както  бедните  хора  знаят,  в  бедността  няма  нищо
романтично и привлекателно. Хората, които  представят бедността в романтична светлина  си мислят, че в
бедността има нещо праведно.  Но това не е вярно. Ако бедността беше праведна, тогава една от нашите
задачи щеше да е да увеличаваме бедността по света и по този начин да увеличаваме праведността на
хората. Точно обратното,  Библията казва, че бедността е зло и подобно на всяко друго зло, на бедността
трябва да се противопоставяме, да изпитваме антипатия и даже да я изкореняваме.

Някой може да запита: “Но нали самият Исус е бил беден?” Всичко зависи от това, какво считате за
бедност. Исус не е бил финансово беден. По време на служението си той никога не е работил, за да печели
пари.  Всеки  човек,  който  не  е  принуден  да  работи,  за  да  се  издържа,  не  е  беден  финансово.  Исус  и
учениците му са били подпомагани с пари от богати жени и Исус никога не се е притеснявал да приема тази
помощ. Той никога не се е срамувал да яде и пие по време на разточителните угощения, които богатите хора
са му устройвали – даже до такава степен, че враговете му го обвинили, че е лакомник и винопиец. Когато
умрял, римските войници хвърлили жребие за мантията му, което е доказателство, че са я оценили високо и
не са  я  разкъсали на  парчета.  Тогава  дали Исус  е  бил беден?  Кои са  бедните хора?  Ще се опитам да
отговоря: Бедни са хората, които са в голяма нужда за каквото и да е. Дали нашият Господ някога е се е
нуждаел много от нещо? В Библията се казва, че от него е текла кървава пот, че е плакал с глас, че е бил
толкова объркан, че се е препъвал. Бедни са хората, които са в голяма нужда за каквото и да е.

Трябва да кажем още някои неща за бедните хора:
Първо.  Въпреки,  че  бедността  никога  не  е  оценявана  като  праведност,  за  нея  се  казва,  че  е

благословена. В Лука 6:20 се казва: “Блажени сте вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство.” В
Мат.5:3  се  казва:  “Блажени бедните по дух,  защото е тяхно небесното царство.”  Божието царство и
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небесното царство са едно и също нещо.  А дали сиромасите и бедните по дух са едно и също нещо?
“Блажени са сиромасите” означава “блажени са онези, които са в голяма нужда.” “Блажени са бедните по
дух”  означава  “блажени  са  хората,  които  признават  духовната  си  празнота  и  собствената  си  духовна
инертност и безразличие.” “Сиромаси” и “бедните по дух” не са напълно равностойни, но въпреки това
хората, които много се нуждаят от нещо, са склонни да признаят, че имат нужда от духовност. Исус казва, че
бедността  е  благословена  не  защото самата  бедност  е  нещо добро (бедността  е  зло),  а  защото поради
бедността е много по-вероятно човек да заплаче пред Бога с думите от химна: “Идвам при Теб с празни
ръце и нямам какво да Ти дам!”

Когато Исус казва, че бедните са блажени, той иска да каже, че е много по-вероятно бедният човек да
осъзнае, че утешенията на света са лъжливи.  Едно от утешенията на този свят е богатството. Но дали то
някога е успяло да подобри духовното състояние на някой човек?  То е допринесло за духовната смърт на
безброй хора. Не води ли то единствено за повяхване на сърцето на човека? Друго утешение на света са
хвалебствията. А хвалебствията водят единствено до прилив на гордост в сърцето на човека.  Бедността не е
благословена, защото сама по себе си е добра. Тя е благословена, защото намиращите се в голяма нужда не
се стремят да се изкарат важни, не парадират с нуждата си, нито с най-важната си нужда – спасяващия Бог.
Колкото повече се нуждаем, толкова по-малка е вероятността да считаме, че от нищо не се нуждаем. Тогава
е по-малка вероятността да считаме, че не се нуждаем от нищо, даже от Онзи, който ни иска за себе си както
чрез своята щедрост при създанието, така и чрез своята милост при изкуплението.

Какво правим, когато имаме огромна нужда от нещо? Какво трябва да направим, за да “помним”
бедните? Не мисля, че има някаква формула или рецепта, която да ни каже какво точно да направим с всяко
конкретно зло и с всяка конкретна нужда. Трябва да разчитаме единствено на собствената си ръководена от
Светия Дух способност, за да различаваме конкретната нужда на човека до нас. 

Разбира се, никога не трябва да използваме текста от Марк 14:7: “С вас винаги ще има бедни” като
извинение, за да не правим нищо. Една благодарна жена разточително помазала Исус с благовонно масло,
което струвало едногодишната заплата на наемен работник. Някои критици с каменни сърца я порицали с
думите: “Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите”(Йоан 12:4)?
Да,  това  би  могло  да  се  направи.  Но  живота  не  може  да  бъде  принизен  до  нивото  на  биологичното
функциониране. Щедрата благодарност не може да бъде измерена. Любовта не може да бъде купена с пари.
Въпреки, че материалното царство е част от Божието царство, Божието царство не може да бъде принизено
единствено до материалното. Благодарността на жената е неоценима, просто защото духовната й нужда не
може  да  бъде  пресметната  и  дарът  на  Господа  не  може  да  бъде  оценен  с  пари.  Онези,  които  са  я
критикували заради това, че е “прахосала” мирото, все още не са били бедни по дух. Защото ако бяха бедни
в очите на Бога, те щяха да изпитват нужда от Светия Дух и щяха да знаят, че единствено Спасителят може
да ги направи богати.

Второ. А това е последното, на което ще се спра днес. Въпреки, че от гледна точка на финансовите,
социалните  и  емоционалните  нужди,  не  всеки  човек  е  беден,  всеки  човек  е  беден  от  гледна  точка  на
огромната му духовна бедност. А щом като това е така, ние винаги ще бъдем в безопасност, ако се стараем
да  помним  бедните.  Всеки  път,  когато  чета  книгата  на  Йона,  аз  се  вълнувам.  Той  не  успял  да  оцени
огромната духовна нужда на жителите на Ниневия. Накрая с внезапно разтърсване Бог събудил Йона и му
казал,  че изпитва огромно съжаление към този голям град,  чиито жители не могат да направят разлика
между лявата и дясната си ръка. Векове по-късно Исус погледнал към тълпите и казал на учениците си, че
са като овце без пастир. Но нашият Господ е казал нещо повече отколкото да каже, че хората не могат да
направят  разлика  между  лявата  и  дясната  си  ръка.  Гръцкият  текст  ни  казва,  че  когато  видял  тълпата,
стомахът му се свил и го е пронизала болка, все едно че е бил прободен.

Ако тръгнем от приемането,  че сме духовно бедни, ние скоро ще установим,  че сме въвлечени в
орбитата на онези хора, които изпитват огромна нужда от Добрия Пастир. А след като попаднем в тяхната
орбита, ние ще открием, че подобно на нашите и техните нужди са много, че са разнообразни и са видими.
На този етап вече няма да се питаме какво трябва да направим и как трябва да помним бедните. Тогава ние
ще знаем какво да правим и как да ги помним. А и бедните ще знаят това.

Кой трябва да дойде и да се поклони на новороденият цар Христос?
Ис. 60:1-3 Мат. 2:1-12

Кой трябва да се поклони на Исус?  Всички трябва да се поклонят. В Коледната песен “Ангели от
царството на славата” се говори за различни видове хора, които трябва да отдадат почит на Христос: ангели,
пастирите, мъдреци и светии.

107



108

Първо, нека да започнем с пастирите. Пастирите са били презирани през първия век в Палестина.
Образованите  жители  на  Ерусалим  и  на  другите  големи  градове,  са  гледали  на  пастирите  като  на
недодялани хора, защото са работели с животни. (Коментар: В Бит.46:34 се казва, че Йосиф посъветвал братята си да

кажат на Фараона, че са скотовъдци, защото овчарите са били отвратителни за египтяните. Д.Пр.)
Пастирите са били считани за нечистоплътни хора, защото овцете имат много мазно руно и пастирите

са в постоянен контакт с тях. Освен това, считало се е, че овчарите не са религиозни. За тях е било неудобно
да посещават всички църковни служби, защото животните им се нуждаели от постоянен надзор, иначе се
изгубвали, разболявали се, чупели си краката или имали усложнения при раждането.  Обаче, подобно на
много  хора,  които  са  мразени  по  някаква  причина,  овчарите  принасяли  полза  на  хората,  които  ги
презирали. По време на сутрешната и вечерната служби в храма в Ерусалим като жертвоприношение пред
Бога  се  принасяло  по  едно   агне  без  недостатъци.  Поради  това  храма  постоянно  се  нуждаел  от
висококачествени агнета.  Храмът е имал свои собствени стада,  които са пасели близо до Ерусалим, по
хълмовете на Витлеем. Овчарите от Витлеем са пасели както своите стада, така и стадата на храма, и са
имали задължението винаги да доставят първокачествено агне за жертвоприношението в храма. Въпреки че
били презирани, тези пастири били определени от Бога да са първите хора, които са видели Божието Агне,
което ще отнесе греховете на света. На Коледа първи те са чули добрата новина, евангелието: “Днес в града
на Давид се роди вашия Спасител – Христос Господ” (Лука 2:11).

Аз разбирам защо пастирите са били първите, които е трябвало да чуят и да видят, да разберат и да
знаят, да повярват и да имат упование. Подобно на останалите хора, които идват от южната част на града,
пастирите не са  оставяли да бъдат заблуждавани от димните завеси и фалшивото лустро,  зад които се
прикривали хората от средната и висшата класа. Хората от южната страна на града са виждали нещата в
истинската им светлина и са ги наричали с истинските им имена. В първият ми работен ден в църквата в
Стриитсвил (аз дойдох тук през 1978 и вече от 21 години служа в тази църква), аз пристигнах рано в офиса
си и изчаках да дойде секретарката на църквата. Точно в 8:30 секретарката, една огромна и величествена
жена, се появи в отвора на вратата на стаята ми, погледна ме право в очите и каза: “Аз съм омъжена за
шофьор на камион. Искам да научите това от мен, а не от някой друг.” Това беше първото, което ми каза.
Второто приличаше на първото: “Между вашия и моя офис има тоалетна, но знайте, че е много шумна, ако
разбирате  какво  имам предвид.”  Има ли  човек,  който не  би  разбрал какво  имаше предвид  тази  жена?
Веднага разбрах, че трябва да се съобразявам с тази жена. Тъй като беше жена на шофьор на камион и беше
напълно откровена и лишена от всякакво лицемерие,  тя ми спести много неизречени думи,  свързани с
църковния живот.

Двамата с нея имахме много общи неща, едно от които беше факта, че и двамата живеехме в близост
до една фабрика за  храна на кучета.  Разбира се,  в това нямаше нищо лошо. В края на краищата,  нали
Моисей е пасъл овце, когато Господ Бог го заговорил и в резултат от това целият свят се променил. Гедеон
вършеел жито, когато бил извикан от небето. Елисей е орял на нивата, когато му било казано, че той ще е
наследникът на Илия. Нито една църква не може да си позволи да бъде без пастири и от хора като тях.

След като това е така,    защо от историята на Протестанството виждаме толкова малко пастири да  
участват в богослуженията на нашите църкви? Римокатолическата църква винаги е била в състояние да
привлича  хора  от  всички  слоеве  на  обществото,  от  най-богатите  до  най-бедните.  По  правило
протестантските  църкви  привличат  предимно  богатите  хора.  Протестантските  църкви  не  са  изцяло
хомогенни,  но въпреки това липсата на овчари ме тревожи,  защото съм установил,  че тези хора нямат
трудности при общуването си с мен. Преди няколко години един мъж с десетокласно образование каза със
смях: “Викторе, в неделя в църквата можеш да разчиташ на едно нещо: ти никога няма да си нещо повече от
нас!” В Торонто има много хора като този човек, но овчарите са пропорционално по-слабо представени в
протестантските църкви. Защо? Може ли някой да ми обясни? Преследва ме мисълта за тяхната липса.
Защото овчарите са били призовани да се поклонят пред новородения цар Христос. И ако те се поклонят, те
ще бъдат първите, които ще видят и ще сграбчат Божието Агне, което отнася и техните грехове.

Второ, мъдреците също трябва да се поклонят на Христос. Авторът на църковния химн твърди, че
онези мъдреци, които били обезпокоени, имали ярки видения, които били по-ясни от техните обичайни
съзерцания. Съгласен съм с това. Но да се възприема Исус Христос като по-ярко, даже като най-яркото
видение не означава, че по-малко ясните видения въобще не са били ярки и не трябва да се вземат предвид.
Те са били ярки и трябва да бъдат ценени. Правилно е да се каже, че откриването, което Бог прави за себе си
в  Исус  Христос  ни  предоставя  такова  познание,  до  което  нито  един  мъдрец  няма  да  достигне.  Но  е
погрешно да се счита, че поради саморазкриването на Бога, цялата мъдрост на мъдреците е безполезна. 

Ние казваме, че събитието на Рождество Христово ни дава това, което никое философско изследване
не може да  ни даде,  но това  не  означава,  че  философията  или която и да е  друга  наука са  глупави и
безполезни.  Уникалността  на  случилото  се  на  Рождество  Христово  никога  не  е  означавало,  че
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интелектуалното упорито търсене и стремеж към прецизност не създават нищо добро.  Тъкмо обратното,
когато създаваме добри неща, това доставя удоволствие на Бога.

Философията е  древна  наука,  която аз  ценя високо.  Моля ви,  не ми казвайте,  че  значимостта  на
философията се измерва чрез древния въпрос: “Колко много ангели могат да се поберат на върха на една
игла?” В края на краищата философията ме е научила да мисля,  а 90% от доброто проповядване е просто
ясно мислене. Нещо повече, тъй като философското изследване е изучаване на онова, което съществува, във
философията има интелектуални достойнства,  които не трябва да подценяваме,  защото Бог се радва на
всяка  човешка  добродетел  и  постижение.  Което  несъмнено  означава,  че  Бог  не  изпитва  никакво
наслаждение от каквато и да е посредственост.  (Коментар: Дар от Бога е във всяко нещо да се стремим към по-

голямо съвършенство и красота. Посредствеността никога не е предимство. Д.Пр.)
Исус Христос е истина и аз съм щастлив да потвърдя, че това е така. Той е тази “по-ярка светлина,”

при която са отишли мъдреците, за да й се поклонят. Но да се каже това не означава, че трябва да считаме,
че съзерцанията на мъдреците по правило са безсмислени и неизменно са безполезни, а още по-лошо – да
си мислим, че са вредни.  Тъй като църквата е подценявала съзерцанията на мъдреците,  тя е напуснала
арената на интелектуалните стремления. Някога мислителите от средите на църквата са били в състояние да
побеждават в споровете с мислителите извън църквата. Но това е било в миналото. 

През  втората  година  от  обучението  ми  по  философия  моят  професор,  който  не  се  занимаваше
професионално с  религията,  водеше един курс  от  лекции върху теориите  на  Бертран Ръсел и  на  Тома
Аквински. Ръсел е атеист, а Аквински е християнин и е най-великият философ на средновековието. Лесно е
да се разбере защо един агностик и професор-атеист ни караше да четем Ръсел.  Но защо и Аквински?
Просто защото този професор искаше от нас да оценим интелектуалната сила на “Ангелският Доктор,”
както е бил наричан Тома Аквински пред 13 век. Преди години чух Емил Факенхейн, който беше чудесен
философ да казва, че  Киркег  ор   е бил най-големият християнски мислител  .  Тогава си помислих, че това
твърдение е малко преувеличено. После установих, че и други хора казват същото. След това забелязах, че
Лудвиг Витгенщайн (който заедно с Мартин Хайдегер беше един от най-влиятелните философи на 20 век)
да  казва,  че  според  него  Киркег  ор   е  най-великият  философ  на  19  век  .  Дали  ще  се  окаже,  че  най-
проницателният мислител на 20 век е бил християнин? Или на 21 век? Няма шанс. И защо е така? Защото
църквата е изоставила интелектуалното поле. Единственото, което виждаме сега е някаква мъглява и неясна
религиозност.

По времето на Реформацията (16 век), онези, които първи са били обучени като “мъдреци,” т.е. като
хуманисти,  преди да се посветят на теологията са писали, че църквата никога няма да бъде лишена от
водачи. От друга страна, онези, които са изучавали теология,  без преди това да са пили от изворите на
хуманизма, са написали неща, които не са ценни за религията и не са осигурявали лидерство за църквата. 

Да, мъдреците трябва да се покланят пред новородения цар Христос, защото той е цар и носи със себе
си онова, което мъдреците не могат да донесат. Но това не означава, че мъдростта е ненужна и безполезна.
Има съзидателна мъдрост, която наистина е мъдра и стремежът към тази мъдрост дава повод на Бог да се
наслаждава.

Трето,  светиите също са се  събрали около яслата на Исус.  “Светците пред олтара се  покланят и
наблюдават дълго с надежда и страх.” Това са хора като Симеон и старицата Ана, които са чакали появата
на Бога. Светците винаги се намират пред Божия олтар и се покланят пред него. Те винаги наблюдават с
надежда и страх, с очакване и с почтителност. Бог, който веднъж в миналото се появил във Витлеем, отново
и  отново  се  връща  и  ще  продължава  да  идва  при  нас,  когато  някои  от  нас  се  покланят  пред  Бога  и
почтително очакват отговор от Бога, той неотклонно ще се появява пред нас. Когато Исая се покланял пред
Бога,  олтарът  се  изпълнил  с  величието,  светостта  и  славата  на  Бога.  Славата  на  Бога  е  земното
демонстриране на неземната Божественост на Бога. Всичко това дотолкова съкрушило Исая, че той паднал
на земята, притиснат от тежестта на Бога, след това бил изправен на крака, за да може да отиде и да свърши
работата, която му е била възложена. Когато Захария, бащата на Йоан Кръстител извършвал богослужение в
олтара на храма, бил направен да онемее, защото е трябвало да бъде заставен да престане да говори, за да
има възможност да чуе и да възприеме онова, което Бог му е казвал.

Когато Апостол Йоан се покланял пред Бога, заточен до края на живота си на остров Патмос, той бил
“посетен” и описал преживяването си, когато дошъл на себе си. “Гласът Му беше като на много вода ... и
лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато Го видях, паднах при нозете Му като
мъртъв; а Той сложи десницата Си върху мен и каза “Не бой се...” (Откр.1:15-17). Какво очакваме да се
случи, когато отиваме да се поклоним на Бога? Да чуем три църковни песни и една пламенна тирада? Ами
ако Бог внезапно се появи в своя храм? Онзи, който в миналото е дошъл, не е дошъл само веднъж. Той се
появява постоянно. Отново и отново, докато вярващите се покланят пред Бога и той се появи, те едва са в
състояние да кажат с прегракнал глас. “Гласът Му беше като на много вода ... и лицето Му светеше, както
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свети слънцето в силата си.” Светците от всяка съвременна църква със сигурност знаят това, така както са
го знаели и светците от миналото. Поради това сега, по време на богослужението, светците казват: “Елате с
нас и се поклонете пред новороденият цар Христос.”

Четвърто:  А какво да кажем за  ангелите? Не правете грешка: ангелите са  реално съществуващи.
Върхът на арогантността е да считаме, че ние сме единствените разумни същества във вселената. Кой казва,
че създанието трябва да има плът и кости, за да притежава разум и дух? Коледната песен кани ангелите да
обявят раждането на Месията. Библията казва, че ангелите са създадени, с цел навсякъде и винаги да правят
точно  това  обявяване  и  свидетелстване.  Това  обявяване  и  свидетелстване  са  от  най-голяма  важност.
Разберете, че поради това, че на ангелите е възложено да свидетелстват и по-специално да свидетелстват за
Исус Христос, на Бога никога няма да му липсват свидетели, които да гарантират за истината и властта на
неговия Син и за царството, което Синът носи със себе си. Няма съмнение, че на вас и на мен също е
възложено да свидетелстваме. Тъжна истина е обаче, че на свидетелите от плът и кръв им липсва качество и
количество. Но докато ние сме в дефицит, ангелите не са. Поради това аз намирам голямо успокоение в
ангелите. Колкото и да се провалям във служението, в свидетелстването и в хвалението на Месията Исус и
за неговата истина, има други създания, чието служение, свидетелстване и хваление винаги са безгрешни.

Чуйте  какво  казва  Карл  Б  а  рт,  превъзходният  теолог  на  нашия  век  .  Няколко  години  след  края  на
Втората световна война той е написал: “Благодарение на свидетелстването на ангелите за Божието царство
ние никога няма да възприемаме като непоносимо или безнадеждно очевидно тревожното състояние на
нещата на земята.” Непосредствено преди избухването на тази война Барт бил арестуван по време на една
негова  лекция  в  Бонския  университет  в  Германия.  След  това  бил  депортиран  в  родната  му  страна
Швейцария. Веднага след приключване на войната с Германия, започнала Студената война със Съветския
Съюз. Въпреки че Швейцария е не участвала нито в горещата, нито в студената война, Барт никога не е
претендирал, че швейцарците са някакви необикновени виртуози. Той с готовност признавал, че страната
му е печелела от съхраняването на нечестно спечелените пари (позорните безименни банкови сметки в
швейцарските  банки)  на  най-презрените  престъпници  от  цял  свят.  Но  въпреки  това,  “Благодарение  на
свидетелстването на ангелите за Божието царство ние никога няма да възприемаме като непоносимо или
безнадеждно очевидно тревожното състояние на нещата на земята.”

Пето: Накрая, коледната песен кани всеки от нас да се поклони пред новородения цар Христос. Тя ни
казва, че това бебе е определено да седне на трона на своя Баща. Тъй като суверенната власт на Христос над
цялото създание е непроменима, признаването на неговата власт не е само покана да бъде приет и заповед
да му се подчиним; това е и демонстрация на здрав разум. Нашият Господ е новороденият цар. Трябва да
сме уверени, че единствената корона, която той винаги ще носи на главата си е трънения венец. Тъй като за
него нямало стая в странноприемницата и тъй като не е имал дом, в който да се подслони по време на
земното си служение,  единственият дом,  в  който най-накрая се  настанил е  домът на кръста,  колкото и
страшен да е той. И разбира се, единственият трон, който той винаги ще украсява е кръста. Но въпреки
това,  той е цар.  Не трябва да позволяваме на ексцентричността на неговата царска носия да отклонява
вниманието от факта, че той е цар. Той управлява, той съди и той може да благославя.

Следователно ние сме длъжни да го признаем. Авторът на една Коледна песен казва: “Всяко коляно
трябва да се поклони.” Тъй като всеки човек ще трябва да признае и да приеме Христос, независимо дали го
харесва или не; тъй като всяко коляно ще трябва да се поклони пред него, независимо дали с желание и
възхита или с нежелание и с примирение, тогава единственото разумно нещо е да му се възхищаваме, да го
обичаме и да му се радваме сега, заедно със светиите, с мъдреците, с ангелите и не на последно място, с
овчарите.

Колко важно е Неделното училище?
Пр.1:7; И.Н. 4:19-24; Втор.4:1; Ис.28:10

Колко важно е нашето Неделно училище? Знам, че е важно да не бъде обезпокоявано богослужението
на възрастните хора, поради което децата и юношите напускат тази зала в неделя сутринта. Но погледнато
по-задълбочено, колко важно е самото Неделно училище? Със сигурност едно от средствата за измерване на
важността  на  Неделното  училище  се  определя  от  това,  доколко  Неделното  училище  е  оставило  своя
отпечатък върху нашите умове и сърца.

В един горещ неделен ден, когато бях ученик в 7 или 8 клас в нашият клас в Неделното училище
бяхме само няколко човека и имахме свободна дискусия под ръководството на един учител. Урокът с който
се занимавахме беше една продължителна детска задача, част от която беше, че всеки от нас трябваше да
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изпрати писмо по пощата. Беше ни казано, че в мигът, в който пуснем плика с писмото в пощенската кутия,
това ще приведе в действие могъщи сили. Простото действие на изпращане на обикновено писмо щеше да
задейства невидимо множество от сили, които действат на различни места. Писмата, пуснати в пощенската
кутия на една малка провинциална пощенска станция, които сред това ще бъдат занесени със самолет до
Замбия или Зимбабве ще извършат големи промени в тези страни! Аз бях едва в 7-8 клас, но бях достатъчно
пораснал, за да запомня извода, който направи учителят от тази история:  всеки път, когато се молим, ние
призоваваме да се задействат сили, които са много по-могъщи от това, което можем да си представим. Ние
не само ги призоваваме, но и ги привеждаме в действие, мобилизираме ги, след което светът вече няма да е
същият. Всеки път, когато се молим, молитвата ни е чувана и изпълнението й е гарантирано. Всеки път,
когато се моля сега, аз си спомням тази история и това ме окуражава отново да се моля.

В един от часовете на Неделното училище една учителка ни запозна с “дрипавото” семейство. То се
състоеше от няколко картофа, на които бяха изографисани лицата на няколко различни личности. Единият
беше зрителят,  друг – диктаторът,  трети –  фокусник и още много други.  Зрителят говореше много,  не
правеше нищо, даваше безполезни съвети и не помагаше на никой. Диктаторът беше неприятен, навсякъде
се намесваше и всичко разваляше. Фокусникът беше измамник, самохвалко, който ежедневно заблуждава
хората. Така в продължение на 30 минути ние се запознахме с всички членове на “дрипавото” семейство.
Тази учителка от няколко години вече не е жива,  но аз никога няма да забравя както нея, така и това, на
което ни научи.

Когато бях в 9 годишен, по време на Великите пости, учителката в Неделното училище ни разказа за
Разпети петък, за кръста и за неговия смисъл и значение. След края на часа аз останах за да й кажа, че съм
разбрал какво е направил за мен Исус чрез саможертвата си на Голгота. Разбира се, като 9-годишно момче аз
не използвах думата “саможертва” и други думи от християнския речник, а говорех като малко момче. Но
въпреки това, този ден се отпечата завинаги  в паметта и в сърцето ми.

Няколко години по-късно аз вървях по една улица в Торонто с двама приятели, които не бяха от моя
клас в Неделното училище, защото бяха с  2 години по-големи от мен. Но въпреки това ние бяхме приятели
и  решихме  да  се  състезаваме  кой  от  нас  може  да  измисли  най-отвратителното  нещо.  Кое  е  най-
отвратителното нещо, за което можем да се сетим? Аз положих всички усилия, но загубих. Когато Гордън
Ръмфорд ни съобщи кой е плодът на неговото въображение, всички ние се съгласихме, че той е победителят.
(Не искам да ви съобщя каква беше неговата ултрареволюционна идея, защото искам да чуете останалата
част от тази проповед.) 

Сега Гордън Ръмфорд е проповедник в църквата “Ериндейл Байбъл Чапел”, която се намира южно от
нашата църква на пътя за Мисисагуа. Ние се срещаме често да пием кафе и наскоро той ми разказа, че
когато бил 14-годишен, се срещал с една група буйни момчета, някои от които сега са в затвора. Гордън бил
подложен на изкушението да участва в различните им лудории,  но не си позволил да го направи, защото
винаги, когато бил изкушаван, си задавал въпроса: “Как ще погледна в очите Джак Шепърд?” (моят баща,
който беше учител в Неделното училище на Гордън.) Гордън ми разказа, че момчетата от неговия клас в
Неделното училище (които нямали нищо общо с групата буйни момчета, с които общувал) се присмивали
тайно на баща ми и понякога му погаждали груби шеги. Той запомнил, че баща ми винаги реагирал на тези
шеги с  безкрайна  милост,  любов и търпение.  Според думите  на Гордън,  тъкмо неизтощимата  доброта,
любов и търпение на баща ми го спирали в случаите, когато нищо друго не можело да го спре. (Аз помолих
Гордън да напише писмо на отдавна овдовялата ми майка и той й написа.)

Аз знам, че много хора се страхуват да преподават в Неделното училище. Ние казваме, че нямаме
таланта  да  бъдем  учители;  че  нямаме  достатъчно  знания;  че  децата  са  твърде  умни;  че  не  можем да
направим уроците си да са достатъчно интересни за децата и поради това няма да можем да задържим
вниманието им. Всички тези страхове са пренебрежимо малки в сравнение с естественото любопитство на
децата. Точно това естествено любопитство е входната врата, през която можем да влезем и да започнем да
запознаваме децата с богатствата на нашата вяра. Или казано с други думи, естественото любопитство на
децата и тяхната покана към нас да не само да споделим с тях онова, което знаем, но и да ги присъединим
към нашите житейски приключения и вяра.  Въпросът,  който понякога ни задават децата е шанс ние да
поканим децата да се присъединят към нас по пътя, по който Бог ни води като свои ученици.

Тъй като децата са  природно любопитни, те  винаги ни канят да влезем в живота им и настояват
самите те да влязат в нашия живот. Когато настояват да влязат в живота ни, те навлизат в нашето разбиране
за пътя, истината и живота. Не е случайно, че Исус казва, че той е пътят, истината и живота - и то в тази
последователност. Нашите еврейски предци едва ли са подценявали важността от обучаването на децата за
истината и за  това,  че  истината винаги трябва  да има приоритет    пред живота  .  Те са  знаели,  че такова
обучение се осъществява най-естествено и прониква най-дълбоко в съзнанието на децата, когато те бъдат
поведени по пътя,  по който вървят и родителите им. Когато видят начинът,  по който родителите им се
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стараят да вървят, децата ще задават въпроси, свързани с истината и ще започнат да опознават живота.
Исус  Навин  е  бил  вожд  на  израелтяните,  когато  им  предстояло  да  влязат  в  Обещаната  земя.

Спасяването им при Червено море и прекосяването на река Йордан останали зад тях. Исус Навин донесъл
със себе си 12 камъка, които наредил за вземат от дъното на река Йордан. Накарал хората си да подредят
тези камъни по начин, който щял да възбуди любопитството на децата. След това казал на хората: “Когато
вашите децата ви попитат “Какво означават тези камъни?”, кажете им! Разкажете им за робството в Египет
и за спасението при Червено море! Разкажете им за решителността на родителите им да прекосят река
Йордан и никога да не се върнат обратно! Разкажете им за вашата решимост винаги да вървите напред към
Обещаната земя!”

По същият начин се е считало, че странностите, свързани с празнуването на Пасхата ще бъдат винаги
повод за естественото любопитство на детето и то ще попита: “Защо тази нощ е различна от всички други
нощи?” Тогава родителите ще влязат през отворената врата на детското любопитство и ще разкажат на
детето си за великите дела на Бога.

Веднъж пътувах с кола и едно момче видя една птица, която летеше в небето и изведнъж попита:
“Колко високо може да лети орела?” По същият начин, когато децата видят нещата, които употребяваме при
богослужението и в живота на църквата, те ще ни запитат:  “Защо имаме богослужение в неделя? Защо
накъдето и да се обърнем в църквата, навсякъде виждаме кръстове? Защо има свещ на масата с Господната
трапеза? Защо свещеникът носи расо? Защо винаги четем Библията в църквата? Защо събираме дарения?
Въпросите възникват, когато децата наблюдават начинът, по който ние вървим по Пътя. Любопитството на
децата приканва децата да тръгнат по Пътя заедно с нас. А докато вървят по Пътя заедно с нас, начинът по
който ги обучаваме за истината е съвършено естествен и прониква дълбоко в съзнанието им. Резултатът от
това е Живот в ръцете на Исус, който е пътят, истината и животът.

Преди малко казах, че възрастните хора често пъти не желаят да преподават в Неделното училище,
защото се страхуват, че няма да се справят, че им липсва ерудиция, че едва ли биха могли да направят нещо
друго, освен да преразказват библейските истории.

Но  това  е  най-важното  нещо,  което  ние  можем  да  направим!  Нортроп  Фрай,  несравнимият
изследовател на английската литература в Канада, казва, че на децата трябва да  разказват и преразказват
библейските истории дотогава, докато те се отпечатат незаличимо върху самоличността им и се превърнат в
ключ  за  разбиране  на  богатствата  на  английската  литература,  която  е  препълнена  с  препратки  към
библейските истории.

Английската  литература?  В  неделното  училище  ние  се  занимаваме  с  нещо  много  по-важно  от
английската литература; ние разглеждаме и изучаваме живота в подчинение на Бога в света, в конкретният
момент от историята, заради спасението на създанието, което Бог обича непрестанно. Децата ни трябва да
са подготвени за това. Старите истории от древността трябва да се запечатат неизтриваемо върху тях, с цел
да се превърнат в техен ключ за разбиране на живота. Нали разбирате, че старите истории съвсем не са
просто стари. Историите, които са свързани с човешкото състояние винаги са нови, защото са използвани от
Бога за да освети чрез тях нашето положение, неговите хора и неговото творение пред него самият.  Не е
важно,  дали  в  момента  детето  разбира  напълно  всичко,  казано  в  историята.  Никой,  нито  детето,  нито
възрастният,  нито  80-годишният  старец  разбира  “напълно”  историята,  в  смисъл  че  не  я  разбира
изчерпателно, тъй като историята е неизчерпаема. Важното е историята да стане неразделна част от ума и
сърцето на детето, защото тогава историята завинаги ще го дарява с богатства в миговете в живота му,
когато то ще се оказва в трудни и заплетени житейски ситуации.

Миналото лято отново прочетох старата история за жената на Лот. Според тази древна легенда, тя,
съпругът й и другите бягали от град Содом, който бил обхванат от пламъци, когато тя се обърнала назад и се
превърнала в стълб от сол. От 3-годишна възраст стотици пъти съм чувал тази история. Докато бях млад, аз
изпитвах задоволство от най-деспотичното разбиране на Божията присъда: на нея й е било казано да не
поглежда назад, но въпреки това тя погледнала съвсем преднамерено назад и веднага се превърнала в солен
стълб. Когато станах по-зрял и разбрах какъв е смисъла на Содом, аз започнах да считам, че тя е била
привлечена да погледне назад от зловещността, която е била олицетворявана от Содом. 

А когато миналото лято отново прочетох тази история, аз видях, че в текста няма нищо, което да
подсказва, че тя е била привлечена от зловещността на Содом. Замислих се за доверието към целия текст в
Библията  като  цяло  и  разбрах,  че  Богът  на  историята  винаги  ни  нарежда  да  вървим  напред  и  да  не
поглеждаме назад.  (Коментар:  Исус е казал: “Онзи,  който е сложил ръката си на ралото, но гледа назад,  не е годен за

Божието  царство.”  (Лука  9:62)  Д.Пр.) Върви  напред,    напредв  ай  !  Ние  гледаме  напред  към  този  град,  чийто
създател и строител е Бог; ние гледаме напред към царството, което не може да бъде поклатено; ние гледаме
напред към живата демонстрация на онзи, чийто триумф е съзиран единствено чрез вярата. Жената на Лот
погледнала назад, тъй като онова, което била оставила зад себе си е било по-важно за нея, отколкото това,
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което се намирало пред нея,  а подобен начин на мислене е фатален за всеки човек! Ние не поглеждаме
назад! Никога не поглеждайте назад! 

Сега, когато съм още по-възрастен, аз постоянно съм подкрепян от библейските истории, с които съм
отрасъл:  за  Авраам  и  Исаак;  за  лудият  от  Гедара,  на  когото  нашият  Господ  възвърнал  здравия  разум,
независимо че съгражданите на лудият човек отхвърлили Исус; за жената, която без да мисли за себе си
изляла върху краката на Исус всичко, което притежавала и е била; за умиращия на кръста престъпник, чието
отчаяние  в  последният  час  от  живота  му  изтръгнало  от  него  молитва  от  едно  изречение,  което  го
превърнало в гражданин на Божието царство. 

А когато усетим, че можем да направим и още нещо, освен да разказваме библейски истории, ние ще
разберем, че това е най-важното нещо, което всеки от нас трябва винаги да прави.

Ако въпреки това  продължаваме да  се  страхуваме да  станем учители в Неделното училище,  ние
трябва  да  си  припомним,  че  ние  не  сме  единственият  учител  в  класната  стая.  Ние  не  само  не  сме
единственият учител, ние даже не сме основният учител. Във Второзаконие се разказва, че Бог изпратил
Моисей да бъде учителят на Израел.  В същото време,  в което Моисей е трябвало да бъде учителят на
Израел, (който в това отношение е ненадминат и до наши дни), Бог казал на израелтяните “Слушайте...
(онова)...което (АЗ) ви уча.” (Втор.4:1) Когато Моисей се опитал да се оплаче: “О, Господи мой, аз не съм
красноречив...аз съм бавен в своя език и говорене.” (Изх.4:10 – мой превод), Бог му отговорил: “Аз ще бъда с
устата ти...”.

Ако имаме усещането, че напредъка в обучението на децата в Неделното училище е твърде бавен,
когато ни се струва, че те са научили малко неща, тогава да си припомним, че пророк Исая ни уверява, че
процеса  на  обучението  е  натрупване  и  протича  даже  тогава,  когато  ние  не  можем да  го  забележим и
измерим.  Исая  казва:  “Защото (обучението  и  възпитанието)  дава  заповед  след  заповед,  заповед  след
заповед, правило след правило, правило след правило, тук малко, там малко.” (Ис. 28:10) Нужно е много
време, за да бъде изграден коралов риф в океана, но никой не се съмнява във факта, че коралови рифове
наистина съществуват!

Ако все още считаме, че не сме достатъчно подготвени, за да преподаваме в Неделното училище,
трябва да си припомним, че навсякъде в Библията е показано, че ефикасността на учителя в много по-малка
степен е свързана с онова, което знае,  отколкото с това с това, която той е и какъв личен пример дава.
Същото се потвърждава и от думите на Яков, на Петър, на Юда и на самия Исус.  Страхът от Господа е
началото на мъдростта,     а не докторската титла по теология  . Уважението и почитта към Бога и към живата
му истина, които демонстрира учителят, са началото на мъдростта за нашите деца.

Аз започнах тази проповед с въпроса: “Колко важно е Неделното училище?” и казах, че видът на
отговора зависи от това, доколко дълбоко са се запечатали Божиите истини в съзнанието на децата. Класът в
Неделното училище за подготвяне на юношите за приемане на първото причастие е клас за подготвянето им
за житейската зрелост. През 1932 Дитрих Бонхьофер преподавал в един такъв клас, в които се обучавали
юноши от едно бедно предградие на Берлин. Самият Бонхьофер е израсъл в аристократично семейство,
което било заможно, а членовете на това семейство били изтъкнати хора с богата култура. Баща му бил
професор по неврохирургия в Берлинския университет и директор на неврохирургична болница. През 1932
Германия се намирала в дълбока икономическа криза. Ежедневната инфлация достигнала до 1000%. Това
предизвикало хаос и бунтове сред населението. Самият Бонхьоф  е  р бил брилянтен и една 21 годишен вече  
имал докторска  степен по теология.  Но той решил да преподава  в  този клас на  бедни и необразовани
момчета, чието житейско бъдеще било неясно и несигурно. Когато първият път влязъл в тяхното училище и
започнал  да  се  изкачва  по  стълбите,  за  да  стигне  до  3-я  етаж,  където  се  намирала  класната  им  стая,
момчетата хвърляли по него книжни топки от горните етажи на стълбата. След това в класната стая едно от
децата му отворило чантата, извадило сандвича, с който той смятал да се наобядва и започнало да го яде.
Бонхьофер  не  казал  нищо,  само  погледнал,  докато  момчето  изяждало  обяда  му.  После  постепенно
момчетата започнали да харесват учителя си. В свободното си време Бонхьофер им преподавал английски и
ги водел на екскурзии в планината. Едно от децата се разболяло и лекарите казали, че кракът му ще бъде
ампутиран. Когато момчето влязло в болницата, за да бъде оперирано, всяка седмица  по 3 пъти Бонхьофер
прекосявал Берлин с трамвай, за да бъде с това дете през този труден период от живота му. Може би някой
от тези момчета, сега вече престарял старец, все още е жив и живота му е бил променен от учителят му в
този клас от Неделното училище. А още по-вероятно е голяма част от тези момчета да са загинали по време
на  Втората  световна  война,  знаейки  че  са  членове  на  Божието  царство,  благодарение  на  Бонхьофер.
(Коментар: Превел съм неговата книга „Цената на ученичеството.“ Можете да я намерите на http://methodist.bg/resursi/knigi/
Д.Пр.)

Момчетата  от  клас  на  Бонхьофер  са  били  необразовани  и  не  са  можели  ясно  да  се  изразяват.
Историята, която току-що ви разказах стига до нас благодарение на едно от тези момчета, Ричард Ротър,
който  е  написал  следното:  “Благодарността,  която  изпитвам  заради  това,  че  съм  имал  такъв  учител  в
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Неделното училище, ме накара да напиша тези спомени.”
Наистина ли е важно Неделното училище? Колко важно е било то за Ричард Ротър?

Колко голямо е бебето?
Йоан 1:1-18

Повечето  хора  лесно  използват  думите;  думите  никога  не  се  износват,  защото  са  толкова  много,
поради което в  повечето случаи те не вършат работа.  Не  е  чудно,  че  думите  биват  употребявани най-
лекомислено. Поставят микрофона пред някоя известна личност и я молят да каже нещо. Тя използва много
думи, за да не каже нищо и никой не очаква от нея да направи нещо друго. Някой политик е разпитван в
съда.  Той започва  да говори.  Минават  15 минути,  а  той още не е  отговорил на поставения му въпрос.
Всъщност  думите  му  играят  ролята  на  димна  завеса,  зад  която  въпросът  се  е  изгубил  в  многото
“дърдорене.” Няма съмнение, че вие сте слушали доста проповедници, чиито стил на говорене не е по-
различен. Думите се употребяват толкова лесно, те никога не се износват и в повечето случай са безполезни
– тогава защо да не си поиграем с тях?

Но по времето на нашите еврейски прадеди положението е било друго. За тези хора думата е била
събитие.  Всъщност,  употребяваната  на  иврит  дума  означава  “дума”  или  “събитие.”  В  представите  на
израелтяните от древността думата е концентрирана единица енергия. Чрез изговарянето на думата, тази
концентрирана енергия се освобождава. След това тя не можела да бъде върната обратно и отново да бъде
компресирана. (Коментар: “Казана дума – хвърлен камък” – нар. пог. Д.Пр.) След като бъде изговорена, тази единица
енергия  навлиза  в  света,  променяйки  едно  нещо,  променяйки  друго  нещо,  създавайки  нещо  тук  и
унищожавайки друго нещо там. Колкото по-близо ние, съвременните хора, се доближим до разбирането на
еврейските си прадеди, толкова по-ясно ще разберем как езикът взаимодейства с човешката ни психика. Ние
знаем,  че  подстрекателният  начин  на  говорене  може  да  възбуди  емоционално  хората.  Ние  знаем,  че
разказването на тъжни истории може да депресира слушателите. Ние знаем, че думите могат да променят
начина, по който се чувстват хората, но същевременно считаме е, че думите не могат да променят нищо в
реалността.

А убедеността  на  древните  евреи  е  била  друга.  Псалмистът  пише:  “Чрез  Словото  на  Бога  бяха
създадени небесата.” (Пс.33:6 – мой превод) Бог говорил и така галактиките били създадени. За древните
евреи думите са били толкова тежки, че те винаги са ги използвали пестеливо, внимателно и обмислено.
Сигурно няма да ви изненадам, когато ви кажа, че по времето на първите християни, еврейският език се е
състоял само от 10 000 думи, което си е много оскъден запас, в сравнение с 200 000 думи в гръцкия език.
Нашите еврейски предци казвали, че думата е събитие. Думата е много повече от чиста психологическа
сила. След като веднъж бъде произнесена, думата е събитие, което поставя началото на друго събитие, а то
на свой ред задейства трето събитие и т.н и реалността на всичко това се разширява много по-надалеч,
отколкото човешкият мозък може да си представи.

Когато апостол Йоан седнал да напише своето евангелие, той живеел в Ефес. Йоан е бил евреин, но
читателите му са били неевреи, подобно нас. Говорейки за Исус Христос, превъплътеното Божието Слово,
Йоан потърсил дума, която да е разбираема за неевреите и в същото време да може да побере пълната сила
на еврейското разбиране за  “словото.”  Думата,  която Йоан използвал  е  LOGOS,  която е  гръцка дума и
означава “слово.” Но освен това значение,  тази дума означава и “разум, рационалност и интелигентност.”
Тази  дума означава  вътрешната  същност на  дадено нещо и  как  то  функционира.  За  един автомобилен
двигател “logos” обяснява как една чаена чаша гориво може да бъде изгорена, за да бъде задвижена кола,
тежаща 2 тона, т.е. как работи двигателя. За хладилника “logos” обяснява как електричеството (което само
по себе си е толкова горещо, че ще ви изгори), може да запазва охладена храната; как работи хладилникът,
принципът на работата му и рационалността му.

Йоан събрал в едно представите на евреите и гърците,  когато казал,  че  Исус  Христос,  бебето от
Витлеем, е Божието Слово. Когато еврейският мозък чуе, че Исус Христос е Божието Слово, той знае, че
Исус  е  силата  на  Бога,  събитието  на  Бога,  Божията  ефективност,  която  не  може  да  бъде  преодоляна,
променена или отменена, че това е нещо, което вечно ще се просмуква в света. От друга страна, когато
гръцкият  мозък  чуе,  че  Исус  Христос  е  Божието  Слово,  той  разбира,  че  Исус  е  външният  израз  на
вътрешният принцип на самия Бог; че в тялото си Исус изобразява рационалността на самия Бог; че Исус
ни разкрива как “работи” Бога. Така Йоан обединява двата смисъла, влагани в думата “слово.” Разказът на
Йоан за раждането на Исус е както образец на простота, така и образец  на бездънност: Словото на Бога
стана плът, нашата плът и сега живее сред нас. Това е великата добра новина на Рождество Христово. Но
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колкото и да е велика тази добра новина, ние трябва да попитаме доколко далече може да достигне тя. Това
е добра новина, но дали се отнася само за малък брой хора? Или това е добра новина с космически обхват,
който е толкова необятен, че просто не може да бъде осмислен? Накратко казано, колко голямо е бебето?

Помислете  първо  за  науката.  Преди  2-3  поколения  имаше  страхове,  че  новите  научни  открития
отдалечават хората от Бога и че напредъкът на науката засилва атеизма сред интелигентните хора. Някои
хора реагираха,  като започнаха да говорят враждебно за  науката:  “Вие не  знаете  отговорите на  всички
въпроси.” (Но никой учен не е твърдял, че науката има отговор на всички въпроси.) Или пък: “Има още
много неща, които трябва да бъдат открити.” (Разбера се че има,  нали точно това заставя науката да е
смирена.) Въпреки всичко това, стигна се до извода: “Ако децата ви ще се занимават с наука, не очаквайте
от тях, че ще станат християни.” Но апостол Йоан изцяло се противопоставя с това твърдение. Той казва, че
царството на природата,  което е обект на изучаване от науката,  е създадено чрез словото на Бога. Това
означава,  че  вътрешният  принцип  на  Божият  разум,  че  същество  и  рационалността  на  самият  Бог  са
отпечатани непроменимо върху природата на неговото създание.  Това означава, че върху всичко, което е
създадено от Бога, е сложен непроменимият отпечатък на Божията рационалност и интелигентност, които са
отражение на разума на Създателя. И нещо повече, вътрешният принцип на Бога, който е бил отпечатан
върху създаденото от Бога, което науката изследва, същият този принцип е Словото, което е станало плът в
личността на Исус Христос. Всичко това означава, че колкото и да се увеличава научното ни познание, то
никога няма да влезе в противоречие с истината и реалността на Исус Христос.  Научното ни познание
никога няма да ни отведе по-далече от Бога.

Науката  въобще  е  възможна  единствено  защото  има  взаимовръзка  между  начина  на  мислене  на
учените и принципите,  заложени от Бога в материалния свят.  Ако тази взаимовръзка не съществуваше,
тогава нямаше да има съвпадение и допирни точки между разума на учения и природното царство, което
той изследва. Иначе казано: науката е възможна само защото има взаимозависимост между структурата на
човешкото  мислене  и  структурата  на  материалния  свят.  Тогава  кой  е  първоизточникът  на  тази
взаимозависимост?  Първоизточникът е Словото, чрез което са били създадени както природното царство,
така и самите учени. Джон Полкинхорн,   (  Коментар  : род. 1930, все още е жив Д.Пр.  )   който е английски математик,  
физик  и  християнин,  пише:  “Словото  на  Бога  е  средството,  чрез  което  е  създадена  природата  и  то  е
отпечатало своята рационалност върху света. Същото това Слово е и светлина за хората, чрез която им се
дава достъп до рационалността, която е в света.”

Нека  да  кажа  няколко  думи  за  математиците  и  физиците.  Математиците  не  извършват  научни
изследвания. Математиците подреждат символите, които онагледяват взаимовръзките в човешкото мислене,
а физиците изследват светът на природата. Наскоро беше установено, че когато сравнили отличителните
черти както на човешкия начин на мислене,  така и на природата,  математиците и физиците видели, че
начините  на  човешкото  мислене онагледяват  образците  и  структурата  на  природата,  която те  изучават.
Казано накратко, има взаимовръзка между рационалността на човешкото мислене и рационалността, която
незаличимо  е  отпечатана  върху  природата.  Как?  Защо?  Защото  всички  неща  са  били  създадени  чрез
Божието Слово - не само нещата в природата, но и мозъците на учените.

Всеки човек знае,  че  науката се  основава  на  наблюдение.  Но научното наблюдение  на  природата
съвсем не е просто гледане. Ако просто реша да гледам звездите през следващите 20 години, аз няма да
науча  нищо за  тях.  Наблюдението,  извършван от науката,  е  ръководено  от теоретично обмисляне.  Това
обмисляне разкрива дълбоко скритите процеси и явления, които трябва да бъдат наблюдавани. А откъде
идва това теоретично обмисляне? То е продукт на словото, на Божият разум, на словото, което е станало
плът в личността на Исус Христос. Защото тъкмо това слово е формирало както природата, така и човешкия
разум.

Колко голямо е бебето?  Много е  голямо!  Онзи,  който се е родил във Витлеем е превъплътеното
Божието Слово. Всички неща са станали чрез него. Той е външният израз на вътрешната същност на Бога.
И чрез Исус, вътрешна същност на Бога е била отпечатана върху природата.  Научните открития не ни
отдалечават от Бога, нито противоречат на Божията истина, нито насочват хората към атеизма. Точно
обратното, да се открие научно рационалността, която неизтриваемо е отпечатана върху природата, това
означава да се търси разбираемостта на природата.  Единствената основа за разбирането на природата е
словото на Бога.

Колко голямо е бебето? То е достатъчно голямо, за да може да обгърне не само някой човек тук и друг
човек ето там.  Бебето е  достатъчно голямо,  за  да може да обгърне всички хора по целия свят.  Цялото
човечество, всички хора без изключение, са призовани и поканени да станат синове и дъщери на Бога. Да
приемат Словото, станало плът, да приемат Исус Христос с вяра, казва Йоан, да прегърнат Онзи, който вече
ни е прегърнал, това означава да установим, че сме деца на Бога.

Преди малко говорих за рационалността или за порядъка в създанието. Без такъв порядък нямаше да
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са възможни научните изследвания. Нещо повече, самият живот нямаше да бъде възможен без този порядък
в природата. Никой не би оцелял в свят, в който днес хляба ни храни, а утре ни отравя, или пък в свят, в
който  днес  водата  гаси  огъня,  а  утре  го  подхранва.  Човешкото  съществувание  е  невъзможно  без
елементарен ред във вселената. И ако този елементарен порядък съществува вечно в света, самият факт, че
светът е греховен и пропаднал означава,  че безпорядъкът винаги е в нас самите. Например, болестите са
демонстрация на безпорядък.

Но въпреки това, безпорядъкът в природата е по-малък, отколкото е безпорядъка в човешкият разум и
в човешкото сърце. Всички хора са грешни създания. В разума и в сърцето си ние сме се отчуждили от Бога.
И тъй като сме се отчуждили от Бога в ума и в сърцето си, ние сме в състояние на вътрешен безпорядък.
Нещо повече, самите ние сме източник на заразата, благодарение на която съществува безпорядъка в света.
Защитниците на природата постоянно ни напомнят този факт. Ние, хората, сме източникът на огромния
безпорядък в природата. Обаче защитниците на природата не разбират, че ние сме източник на тази зараза,
защото самите ние сме във вътрешен безпорядък, поради което не сме способни да възстановим реда в
природата, защото не можем да възстановим порядъка вътре в себе си.

Това  става,  когато  прегърнем  превъплътеното  Божие  Слово,  което  вече  ни  е  създало  и  ни  е
прегърнало.  Това  става,  когато  чрез  вяра  в  Божия  Син  ние  станем  деца  на  Бога,  като  по  този  начин
отчуждението ни отстъпи назад, за да направи възможно сдобряването ни с Бога. Разумът и сърцето ни,
които  до  този  момент  са  били  в  безпорядък,  започват  да  се  подреждат.  Ние  тръгваме  по  пътя  на
възстановяването и ни се гарантира пълно връщане при Бога. Колко голямо е бебето? Словото,  което е
станало плът, е достатъчно голямо, за да обгърне и последния човек. Нашите еврейски предшественици ни
напомнят, че словото, което е станало плът е достатъчно силно, достатъчно ефикасно, за да направи всеки
от нас дете на Бога и да ни запази такива до деня, когато нищо вече няма да ни заплашва, че ще ни отчужди
от Бога.

Накрая,  Йоан ни казва,  че  от неизчерпаемата  пълнота  на  Словото,  което е  станало плът,  ние  ще
получаваме винаги благодат върху благодат. Казвайки, че Словото е станало плът, ние казваме, че Исус
Христос  е  приел  върху  себе  си  напълно  цялата  ни  човешка  природа,  с  нейното  веселие,  слабост,
неудовлетвореност, притеснения, грехове и с нейната смъртност. Йоан казва, че тази наша човешка природа
бива  обградена  отвсякъде  от  добротата,  любезността,  милостта,  мъдростта  и  неотклонимата
целенасоченост на Бога, че нашата човешка природа бива потопена в Божията милост, поради което ние
винаги получаваме благодат върху благодат.  Като казваме, че сме обградени от Божията милост,  това не
означава, че Бог е отстъпчив, толерантен или сляп с едното око. Това означава, че когато ни извинява, когато
ни подпомага, когато взема онова, което са ни направили другите хора, или онова, което ние самите сме си
причинили  и  го  използва  по  достъпен  единствено  за  него  начин,  за  да  ни  придвижва  по  пътя  на
възстановяването,  в  Бога  има  една  милостива  настоятелност,  която  ни  кара  да  го  прославяме  и  да  се
възхищаваме от него. Колко голямо е бебето? То е толкова голямо, че от пълнотата на Исус Христос ние
винаги ще получаваме милост върху милост и нищо друго освен милост. Господ, който разбира съкровените
ми нужди по-добре, отколкото аз самият ги разбирам, винаги ще ме снабдява с онова, от което най-много се
нуждая. Ако ми беше давано онова, което исках или за което си мислех, че имам нужда, това само щеше да
затвърди моето лековерие и щеше да бетонира незрелостта ми. Но превъплътеният Господ е толкова голям,
че ми дава не онова, което би затвърдило безпорядъка в мен,    а ми дава точно това, което ме придвижва с  
още една крачка по-близо до моето възстановяване и връщане в него.

Когато завърших семинарията, аз бях изпратен да служа в една крайбрежна селска църква, където
прекарвах дълги часове на плажа, наблюдавайки Атлантическия океан. На стотици метри от брега в океана
се появяваше огромна океанска вълна. Тя приближаваше брега и се разбиваше в него, заливайки пясъка.
Преди водата на тази вълна да се оттегли, друга вълна се разбиваше в брега и отново заливаше пясъка. В
този момент пясъкът бива покрит както от оттеглящата се вълна, така и от прииждащата вълна. Поради това
пясъкът винаги беше покрит с вода. А после върху брега се стоварваше трета върна, преди втората и даже
първата вълна да имаха достатъчно време, за да се оттеглят напълно. И така, вълна върху вълна. Веднъж
стоях на брега на океана и гледайки стоварващите се вълна върху вълна аз разбрах, какво е имал предвид
Йоан, когато е написал: “От Божията пълнота всички ние получихме благодат върху благодат.” (Йоан
1:16 –мой превод)

Всичко това подкрепва тази представа. Божията необятност винаги ни просмуква с благодат. Колкото
и много да вършим досадни грешки, те не могат да ни отделят от благодатта. Когато пламъкът на вярата ни
започне да мъждука и ние в най-добрият случай считаме, че сме полу-вярващи, нашата колебаещата се вяра
не  може  да  ни  прогони  от  царството  на  милостта  и  благодатта.  Когато  сме  горди  и  имаме  нужда  от
смиряване; когато сме отчаяни и имаме нужда от окуражение; когато сме бити и имаме нужда от утешение;
когато  издръжливостта  ни  е  разклатена  и  имаме  нужда  от  повторно  потвърждение;  каквато  и  да  е
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съкровената  ни нужда,  необятността на  благодатта  винаги ще се окаже достатъчна,  за  да  ни задоволи.
Толкова голямо е Словото, което беше направено плът.

Ненадминатият разум на превъплътеното Слово е поставил своят отпечатък както върху структурата
на природата, така и върху начина на човешкото мислене и така улеснява изследването. Съзидателната сила
на превъплътеното Слово е в състояние да ни направи деца на Бога и по този начин да ни излекува от
вътрешния ни безпорядък.  Благодатта на превъплътеното Слово е неразбираема за  нас и по този начин
ежедневно ни доказва, че е много по-голяма даже от най-голямата ни нужда.

След като това е така, призивът на Йоан трябва да предизвика в нас съответния отговор.  Трябва да
разбираме, че да гледаме превъплътеното Слово,   Исус Христос  ,  това означава да гледаме слава, която е без  
конкуренти и е безкрайна.
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