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 С. С. Луис (1900 - 1963)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Луис  ще  се  запомни  като  един  от  най-важните  християнски  мислители  на  20-ия  век.  Роден  е  в

Ирландия през 1900 и по-голямата част от живота си е прекарал в Оксфордският университет, където е
преподавал средновековна литература. Както сам той описва превръщането си в християнин, през 1931 г.
e бил "изненадан от радостта".  Брилянтен преподавател и писател, Луис използувал таланта си, за да
достигне чрез лекциите и произведенията си до хиляди хора. Заедно с група приятели, веднъж седмично
обсъждали това, което били написали. В началото на 40-те години е чел лекции за Християнството по
британското радио. Славата му надхвърлила пределите на Англия и се разпространила в САЩ. По това
време написал и книгата "Обикновено Християнство," една забележителна творба, посветена на защита
на Християнството. Безброй християни посочват, че тази книга е една от причините да се обърнат към
Бога. Ако продажбите на книгите му са показател за популярност, то може да се каже, че той е един от
най-известните съвременни мислители, независимо че е умрял преди повече от 30 год. В следващия откъс
Луис разсъждава по въпроса, лесно ли е да си християнин?

ОТКЪСИ ОТ "ОБИКНОВЕНО ХРИСТИЯНСТВО" 
(Коментар: Превел съм тази книга и можете да я намерите на в секция „Ресурси“, подсекция „Книги“ на официалния сайт на

Методистката църква в България: http://methodist.bg/resursi/knigi/ . Д.Пр.)

1. Колко трябва да дам от себе си? 
Обичайната представа, която ние имаме, преди да станем християни е следната:  Ние вземаме като

отправн  а   точка нашия егоизъм с различните му желания и интереси  . След това признаваме, че нещо друго,
наречено "морал," "порядъчно поведение" или "обществени интереси," има претенции към този егоизъм и
тези претенции са противоречиви, защото изразяват желанията на много хора.  За да бъде "добър," човек
трябва  да  отстъпва  пред  тези  претенции.  Оказва  се,  че  някой от  нещата,  които обичаният  ни егоизъм
настоява да направим, са "лоши" и ние трябва да се откажем от тях. Оказва се, че други неща са "правилни"
и трябва да ги правим. Но през цялото време, докато се извършва този сблъсък на различни желания, ние се
надяваме, че жалкият ни природен егоизъм ще има някакъв шанс някога да заживее така, както си иска и да
прави  това,  което  му  се  харесва.  На  практика  ние  много  приличаме  на  честен  човек,  който  си  плаща
данъците. Той ги плаща прилежно, но се надява, че ще му остане достатъчно за да живее. Защото ние все
още вземаме нашия естествен егоизъм за отправна точка. 

2. Два резултата  
Докато мислим по този начин, най-вероятно е да се случи едно от двете: или да се откажем да бъдем

добри или да се чувствуваме наистина нещастни. Защото не трябва да се заблуждавате:  ако наистина се
опитате  да  задоволите  всички  желания  на  естествения  си  егоизъм  ,    няма  да  остане  нещо,  за  което  си  
заслужава да се живее. Колкото повече се подчинявате на съзнанието си, толкова повече то ще изисква от
вас. И вашият естествен егоизъм, които ще бъде подклаждан, препятствуван и тревожен всеки път по този
начин, ще се раздразва все повече и повече. Най-накрая вие или ще се откажете да правите опити да бъдете
добър или ще станете един от онези хора, които казват за себе си, че "живеят за другите" но винаги се
чувствуват неудовлетворени и мърморят, че другите не им обръщат достатъчно внимание на това, което
правят  и  се  представят  за  мъченици.  А  след  като  веднъж  сте  стигнали  до  тази  точка,  то  вие  сте  се
превърнали в много по-вреден човек за всички, които трябва да ви понасят, отколкото, ако си бяхте останали
откровен егоист. 

3. По-трудно и по-лесно
Християнският път е различен: по-труден и по-лек. Христос казва: "Отдай ми се изцяло. Аз не желая

толкова много от времето, парите и работата ти. Аз искам Теб. Не съм дошъл да измъчвам естествения ти
егоизъм, а да го убия. Полумерките не дават добри резултати. Аз не искам да подкастря клоните тук и там, а
да отсека цялото дърво. Дайте ми цялата си самоличност, всичките си желания, и тези които смятате за
добри и онези, които оценявате като лоши - дайте ви всичко.  В замяна аз ще ви дам нова самоличност.
Нещо повече, аз ще ви дам Себе си: това, което е мое, ще стане ваше." Това е по-трудно и по-лесно от онова,
което ние  всички се  опитваме да  направим.  Забелязали сте,  предполагам,  че  самият Христос  понякога
описва християнския път като много труден, а друг път като много лесен. Той казва: "Понесете Кръста си"
- с други думи, това е като да бъдеш бит до смърт в концлагер. В следващия миг Той казва: "Яремът ми е
лек и товара ми е лек." Той има предвид и двете. И човек може да разбере защо и двете са верни.

4. Най-опасното нещо 
Учителите ще ви кажат,  че най-мързеливият ученик е   то  зи  ,  който работи най-много накрая. Те имат

предвид следното. Ако например, дадете на две момчета да се подготвят за контролно по геометрия, онова
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от тях, което е свикнало на упорита работа, ще се опита да разбере материала, по който ще бъде изпитвано.
Мързеливото момче ще научи всичко наизуст, защото в този момент за него това е по-лесно. Но след 6
месеца, когато те се подготвят за изпит по геометрия, мързеливото момче ще прекарва безсънни нощи  в
безполезен труд над неща, които другото момче разбира и с удоволствие ще се подготви за много по-кратко
време.  Мързелът означава повече работа и по-големи усилия. Но нека да разгледаме следния пример. В
битка или в алпинизма често има едно нещо, което е свързано с големи усилия, но в дългосрочен план то е
най-безопасното нещо. Ако се изплашите от големите усилия, след известно време ще се окажете в много
по-голяма опасност. Страхливостта е най-опасното нещо. 

5. Почти невъзможното нещо 
Ужасно нещо, почти невъзможно нещо, е да предадеш цялата си личност - с всичките си желания и

опасения - на Христос.  Но то е далеч по-лесно от това, което се опитваме да направим в замяна. Защото
това, което се опитваме да направим, е да си останем "такива каквито сме", да се стремим преди всичко към
лично щастие и същевременно да бъдем "добри". Ние се опитваме да разрешим на сърцата и умовете ни да
са независими - насочени към пари или удоволствия, или към амбиции - и да се надяваме, че независимо от
това, се държим честно, целомъдрено и скромно. Но Исус ни предупреждава точно това да не правим. Както
казва Той, магарешкият бодил не може да ражда смокини. Ако аз съм нива, обрасла само с трева  ,   аз не мога  
да родя жито. Косенето на тревата ще отнеме кратко време, но аз все още ще продължавам да раждам само
трева. Ако искам да раждам жито, промяната трябва да отиде по-дълбоко от повърхността. Нивата трябва да
бъда разорана и засята отново.

6. Слушането на другия глас 
По тази причина реалният проблем на Християнския живот се  оказва не там, където обикновено

хората го търсят. Той се случва всяка сутрин, когато се събудите. Всичките ви желания и надежди за деня ви
връхлитат като диви зверове.  И първата ви работа всяка сутрин е   да ги отпратите обратно  .  Да слушаме
другия глас, да възприемаме другата гледна точка, да даваме възможност на другия, по-голям, по-силен и
по-спокоен живот да ни изпълни. И така през целия ден. Измъквайте се от всичките си естествени вълнения
и раздразнения, излизайте вън от вихъра. Отначало ние можем да направим това само за миг. Но от тези
моменти ние ще започнем да възприемаме един нов живот, защото сега ние позволяваме на Исус да работи
върху  добрата  част  от  нашата  личност.  Това  е  разликата  между  боята,  която  просто  се  намазва  по
повърхността и импрегнирането, при което боята прониква навсякъде. Христос никога не преувеличава,
когато  казва:  "Бъди  безгрешен",  понеже  има  предвид  точно  това.  Той  има  предвид,  че  ние  трябва
задължително да  преминем  пълния  курс  на  обработване.  Трудно  е,  но  компромисът,  който  всички  сме
склонни да направим, после ще ни излезе по-скъп - всъщност това е невъзможно. Може да е трудно на едно
яйце да се превърне в пиленце  ,   но би било забавно да се види, как може да се научи да лети, като при това  
си  остане  яйце.  Сега  ние  сме  като  яйцата.  Но  не  можем  да  продължим  и  да  си  останем  само  едно
обикновено, порядъчно яйце. От нас или ще се излюпи пиленце,     или ще се превърнем в запъртък  .  

7. Причината, поради която съществува църквата 
Мога ли да се върна обратно към онова, което казах по-рано? Това е целостта на Християнството.

Нищо повече. Толкова е лесно човек да се обърка относно това. Лесно е да се мисли, че църквата има много
задачи: образование, сгради, мисионери, провеждане на службите. Точно така, както се мисли, че държавата
има много задачи:  военни,  политически,  икономически,  и  какво ли не  още.  Но има по-лесен начин на
обяснение.   Държавата съществува  просто  ,   за  да обезпечи и защити щастието на хората,  докато живеят  
земния си живот. Съпруг и съпруга, които си говорят кротко край домашното огнище, няколко приятели,
които играят някаква игра в кръчмата, мъж който чете книга в стаята си или копае в градината   -    за това е  
създадена държавата.  И ако тя  не се опитва да увеличи, да удължи и да защити тези моменти ,  всички
закони, парламенти, армии, съд, полиция, икономика и т.н. са просто губене на време.  По същия начин
църквата съществува само и единствено    за да привлича хората в Христос,  да ги направи малки  
християни.  Ако  тя  не  прави  това,  то  всички  владики  и  кардинали,  цялото  духовенство,  мисионерите,
службите, даже самата Библия, са просто губене на време. Господ е станал човек само по тази причина.
Нещо повече, има съмнения, дали цялата вселена не е била създадена пак поради тази единствена причина.
В Библията се казва, че цялата вселена е направена за Христос     и че всичко трябва да бъде събрано в Него  .

8. Да се превърнем в част от Планът
Не предполагам, че някой от нас може да разбере как ще стане това, като гледа цялата вселена. Ние не

знаем какво (ако въобще го има) живее в онези части от нея, които са на милиони километри от Земята.
Даже на тази Земя ние не знаем как това ще стане с всичко, различно от човека. В края на краищата, това е,
което очакваме да се случи. На нас ни е показан Планът дотолкова, доколкото се отнася само до нас самите.
Това     което ни е казано, е как можем да бъдем въвлечени в Христос и да станем част от това прекрасно  
настояще, което младия Принц на вселената иска да предложи на Баща си     - този подарък, който е самият  
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Той и следователно и ние в Него. Това е единственото нещо, за което сме създадени. В Библията има такива
вълнуващи откъси, където ако човек бъде въвлечен, много неща от Природата започват да му се изясняват.
Кошмарният сън ще свърши и ще дойде сутринта.  

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 14:25-33  25А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече:  26Ако
дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а

още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.  27Който не носи своя кръст и не върви след

Мене, не може да бъде Мой ученик. 28Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да

пресметне разноските, дали ще има с какво да я доизкара? 29Да не би, като положи основа, а не може да

доизкара, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват: 30Този човек почна да гради,

но не можа да доизкара.  31Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се

съветва, може ли с десет хиляди да стои против този, който иде срещу него с двадесет хиляди? 32Иначе,

докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. 33И тъй, ако някой от вас не се
отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик. 34Прочее, добро нещо е солта, но ако самата сол

обезсолее, с какво ще се поправи? 35Тя не струва нито за земята, нито за тор; изхвърлят я вън. Който
има уши, нека слуша.

Въпроси за размисъл 
1. Луис подчертава необходимостта да се предоставим изцяло на Христос. Какво намирате, че ви е

най-трудно да му дадете? 
2. Опишете как бихте се чувствували, ако Исус дойде при вас и ви каже: "Дай ми всичко.......(виж

цитата от т.3)? 
3. Според Луис, по-трудния път, които можем да изберем в живота си е онзи, които накрая се оказва

по-лесен (сравнението между двете момчета от т.4).  Как вашият личен опит потвърждава или отхвърля
това? 

4. Преследването на лично щастие като бъдем морално добри, казва Луис, завършва с разочарование.
Какви са причините за това според него? Съгласни ли сте или не? 

5. В Лука 14:25-33, Исус окуражава онези, които ще го последват, да пресметнат разходите, свързани с
превръщането им в негови ученици. Колко ще ви струва на вас християнския живот? 

Упражнения 
Тази седмица си водете дневник, за да отговорите на някои от следните въпроси: 
а) Кои са някои от причините, за да предоставите изцяло живота си на Бога? 
б) Кои неща от живота ви оказват най-голяма съпротива на желанието да се отдадете на Бога? 
в)Кога усетих тежкия товар, докато се опитвах да контролирам живота си? 
Луис  вярва,  че  пътя  към  отказ  от  земния  живот  започва  всяка  сутрин.  Тази  седмица  направете

съзнателно усилие,  веднага  след  като  се  събудите,  да  отблъснете  натрапчивият  глас  на  естествения  си
егоизъм и вместо това да отворите ухото си за Бога, като му дадете възможност да ви ръководи и да насочва
всяка ваша мисъл и дума. Поставете близо да леглото се ясно различим надпис със следния текст: " Кого
слушам?" или " Кой ме ръководи?" Това ще ви помогне да започвате деня с миролюбиво себеотдаване на
Бога.
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Глава 2

Далас Уилард (1935-2013)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА  
Далас Уилард е роден в Бъфалоу, щат Мисури, на 4 Септември 1935 г. и е израсъл в бедно семейство.

Отрано,  още докато не бил завършил образованието си,  той се увлича по философията.  Получава
образованието  си  в  Уинскънсинския  Университет  и  в  Университета  на  Южна  Каролина,  където
преподавал и се изявявал като най-известният тълкувател на философията на Хъсер и по-специално на
философската система, наречена "феноменология".  Д-р Уилард е известен философ с повече от 30
публикации. Освен това е притежавал дълбока вяра и християнска убеденост. Въпреки, че е на нивото
на най-големите съвременни мислители, той можеше да бъде видян да споделя евангелските истини с
обикновените хора. Така например, когато авторът на тези редове беше пастор в една малка църква в
южната част на Калифорния, където живееше и Уилард със семейството си, аз бях впечатлен, когато
наблюдавах  дълбокото  и  вярно  духовно  приятелство,  което  имаше  Уилард  с  един  необразован,  но
набожен  строителен  работник.  Още  по-вълнуващо  беше  да  се  молиш  заедно  с  Уилард.  Неговата
интимност  с  Отца,  неговата  духовна  смиреност и  неговото  състрадание  за  света  бяха толкова
красиви,  че  си струва човек да му стане съучастник.  Следващите откъси са взети от книгата му
"Духът на последователството." Книгата се стреми да положи основите за разбиране на начина,  по
който  Бог  променя  човека  отвътре,  като  ни  дава  възможност  да  станем  подобни  на  Исус  и  ни
обяснява ролята, която играем в този процес. Подбраните откъси се занимават с проблема, който
съвременната църква има с "необучените последователи" на Христос.    

ОТКЪСИ ОТ "ДУХЪТ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛСТВОТО" 

1. Дали последователството е само за супер-християни? 
Думата "последовател" - "ученик" се среща 269 пъти в Новия Завет. Думата  "християнин" се среща

само 3 пъти и за пръв път е била употребена точно по отношение на последователите. Новия Завет е книга
за последователите, написана от последователи и предназначена за последователите на Исус Христос. Но
това не е просто игра на думи. Много по-важно е, че в живота на най-ранните църкви може да се забележи
един друг тип личности. Очевидно всички гаранции и изгоди, предлагани на човечеството в Евангелията, са
предполагали такъв живот и извън него губят смисъла си. Последователството на Христос не е супер-лукс
или някакъв специален вид кола, специално тапицирана и облицована със специални тъкани, с модерни
външни  форми  и  мощен  двигател,  пригодена  за  бързи  пътища.  От  страниците  на  Новия  Завет
последователството се определя като първото стъпало по пътя към основното преобразуване на човека за
влизане в Божието Царство. 

2. Необучените ученици 
Поне за последните няколко десетилетия църквите от Западния Свят не са поставяли условието пред

новопостъпващият да бъде обучен, преди да стане християнин. От него не се изисква или не се предполага
да бъде ученик, за да стане християнин. Човек може да си остане християнин, без да дава никакви признаци
на прогрес по пътя на последователството. Съвременните американски църкви не изискват като условие за
членство да се следва примерът, духът и учението на Христос - нито към новопостъпващите, нито към тези,
които са вече техни членове. Всяко изключение от това твърдение само потвърждава общата му валидност и
прави по-отчетливо общото правило. Доколкото това се отнася за съвременните християнски институции,
последователството е само въпрос на желание. Църквите са пълни с "необучени ученици". Болшинството
проблеми в църквите може да се обяснят чрез факта, че членовете им все още не са решили да последват
Христос. Подчинението и обучението на подчинение формират непонятното единство със спасението, което
ни се предоставя от Библията.

3.Грамадния пропуск за Велико Посвещение 
Различен модел е бил установен от Исус във формата на Великото посвещение. Според Него, първата

цел  на  ранната  църква  е  била  да  използува  Неговата  всеобхватна  сила  и  власт,  за  да  привлича  нови
последователи. След като учениците бъдат обучени, те трябва да бъдат кръстени в името на Отца, Сина и
Светия Дух. След като преминат тази двустранна подготовка, те трябва да бъдат научени да ценят и спазват
"всичко което съм ви заповядал." Християнската църква от първия век се появява в резултат на този план за
израстването й - резултат, който мъчно може да бъде подобрен.  Но исторически се забелязва подмяна на
този  план  на  Исус: "Обръщайте  ги  (към  конкретна  вяра  и  практика)  и  ги  кръщавайте  за  членове  на
църквата.“ Тази подмяна става причина за два огромни пропуска, поради които не се извършва Великото
Посвещение. Най-важното е, че ние започваме набирането на членове на църквата,  като пропускаме, че
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новопостъпващите трябва да преминат през обучение и чак след това да се извърши всичко останало. Освен
това, ние пропускаме етапа на нашето превръщане чрез обучение, което ще ни стимулира все по-често да
правим това, което ни нарежда Исус.  Тези два пропуска са свързани. След като не сме създали ученици,
невъзможно е да ги обучим как да живеят така, както е учил и живял Христос. Това не е част от една обща
програма, нито пък е е целта, към която се стремим. Когато тези хора се сблъскат с примера и учението на
Христос, отговорът им е бунт или отхвърляне, което дава повод за въпросите: " Как да се отнасяме с тези
хора? Какво трябва да направят те?" 

4.Тогава ученичество 
Когато Исус ходел между хората, съществувал определен начин, за да бъде човек ученик.  Най-вече

това означавало да вървиш с Него, готов да се учиш, да се подчиняваш и да Му подражаваш. Не е имало
кореспондентски  курсове.  Човек  е  знаел  какво  да  прави  и  колко  ще  му  струва  това.  Симон  Петър
възкликнал:  "Ето,  ние  оставихме  всичко  и  Те  последвахме."(Марк  10:28).  Последователите  изоставяли
семействата и работа си за  дълго време,  за  да върват с  Исус.  Така той вървял от място на място,  като
обявявал, показвал и разяснявал върховенството на Бога.  Учениците трябвало да бъдат с Него, за да се
научат как да правят това, което Той е правел. Представете си да правите това днес. Как биха реагирали
другите  членове  на  семействата,  работодателите  и  колегите  ни  на  такова  напускане?  Може  би  ще  се
помислят, че повече не ни е грижа за тях или даже и за самите нас. Не си ли е помислил същото и Зебеди  й  ,  
докато е гледал как двамата му сина са напускали семейния бизнес, за да придружат Исус (Марк 1:20 )?
Попитайте който и да е баща в подобно положение. Така че, когато Исус казал, че човек трябва да  се
откаже от желаните си неща - семейство, всичко което притежава и даже живота си (Лука 14) - като условие
за да го придружаваме, Той е имал предвид едно единствено нещо: това е бил единственият начин човек да
стане ученик на Христос.

5. Ученичеството в наши дни 
Независимо от високата си цена, някога ученичеството е имало много ясен и целенасочен смисъл.

Сега нещата не стават по същия начин. Сега ние не можем да бъдем с Него буквално по същия начин, както
са били неговите ученици. Но приоритетите и намеренията, т.е. сърцето и вътрешната нагласа на учениците
винаги е една и съща. В сърцето на ученика има желание, решимост и спокойствие. Ученикът на Христос
желае преди всичко да прилича на Него. При наличието на това желание, което се стимулира от живота и
думите на онези, които вече са "на път", необходима е и решимост това да бъде направено: решимост човек
да стане подобен на Христос.  Ученик е този,  който желае да стане подобен на Христос и поради това
пребивава в "Неговата вяра и практика", като системно и прогресивно преобразува работата и живота си в
тази посока.  Чрез такъв подход,  даже днес,  онзи който стане ученик на Христос,  се  превръща в негов
последовател. И ако искаме да станем подобни на Христос, това ще стане очевидно както на нас самите,
така и на всеки разумен човек около нас. Разбира се, поведението което самоопределя последователя на
Христос в нашето време, не включва напускане на семейството и на работата, за да придружаваме Исус по
време на неговите странствания. Последователството може да стане конкретно, като заобичаме враговете
си, като благославяме онези, които ни преследват и притесняват, като извървяваме не един, а два километра
с  този,  които  ни  насилва  -  най-общо  казано,  като  дадем  възможност  за  външна  изява  на  прекрасната
трансформация, която се извършва вътре в нас. Такива постъпки, извършвани от последовател, изразяващ
милост,  мир и радост,  правят последователството да изглежда не по-малко привлекателно и шокиращо,
отколкото  някога.  Всеки,  който  иска  да  поеме  Пътя  може  да  се  увери  в  това  и  да  докаже,  че
последователството е много вълнуващо. 

6. Цената да не си последовател 
През 1937 г. Дитрих Бонхофер даде на света книгата си "Цената на Ученичеството". (Коментар: Превел

съм тази книга и можете да я намерите на в секция „Ресурси“, подсекция „Книги“ на официалния сайт на Методистката църква
в България: http://methodist.bg/resursi/knigi/. Д.Пр.) Тя   е   една майсторска атака срещу "лесното християнство" или на  
"евтината милост," като при това не оставя незасегнато, а даже усилва становището, че последователството
предоставя скъпо духовно излишество, предназначено само за онези, които са специално мотивирани или
призвани за това. Правилно се посочва, че  за да стане последовател на Христос, човек трябва да заплати с
неща, които обикновено имат висока стойност за хората. Онзи, който плати малко със земни ценности, за да
понесе името Му, има основания да се чуди, дали наистина има духовна връзка с Господа.  Но цената да
бъдеш непоследовател е още по-голяма - даже когато това се отнася само за този живот - отколкото ако се
плати, за да се върви с Христос. Цената на това да не си последовател е да жадуваш мир, живот пропит от
любов, с вяра, която вижда всичко в светлината на Божието ръководство за добро, твърда надежда, която
устоява  при  всички  превратности,  да  жадуваш  силата  да  правиш  онова,  което  е  добро  и  да  се
противопоставяш на силите на злото. Накратко, това струва точно тази пълнота на живота, която Исус казва,
че е дошъл да ни донесе (Йоан 10:10). Кръстното робство на Христос най-накрая е един инструмент за
освобождаване и за придаване на сила на онези, които живеят в Него и с Него и са познали кротостта и
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скромността на сърцето, които дават спокойствие на душата. Правилният поглед в бъдещето изисква да се
гледа  на  последователството  на  Христос  не  само  като  на  една  необходимост,  а  преди  всичко  като
изпълнение на най-върховната възможност за човека и като на живот на най-високо ниво.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

МАТЕЙ  28:16-20 „16А  единадесетте  ученика  отидоха  в  Галилея,  на  бърдото,  гдето  Исус  им

определи. 17И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. 18Тогава Исус се приближи към тях и

им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19Идете, прочее, научете всичките

народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, 20като ги учите да пазят всичко, що съм
ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.“ 

Въпроси за размисъл 
1. Уилард отправя призив към църквите да настояват вярващите да се превърнат в последователи и да

обучават новоповярвалите как да живеят съобразно заповедите на Христос, а не просто да останат църковни
членове. Опишете практиката, прилагана във вашата църква в светлината на казаното от Уилард .

2. Съгласно част 3, кои са двата велики пропуска на Великото Посвещение? Прочетете Матей 28:16 -
20, като обърнете внимание на думите, използувани от Исус.

3.  Уилард казва, че последователя на Христос " повече от всичко друго да бъде като Него". Кои са
хората, на които желаете да приличате и какво правите, за да заприличате повече на тях?

4.  Има  голямо  разногласие  по  отношение  на  цената,   която  трябва  да  се  плати,  за  да  се  стане
последовател. Съгласно част 6, каква е цената да бъдеш последовател ? 
Уилард пише: " Ако искаме да бъдем като Христос, това ще стане очевидно както на нас, така и на всеки
разумен човек около нас." Какви ще бъдат промените във живота ви, ако концентрирате цялата си енергия,
за да станете като Христос? Какви ще бъдат реакциите на хората около вас? 

Упражнения 
1. Тази седмица се постарайте да запомните забележителната фраза на Уилард относно цената, която

трябва да се плати за "непоследетателството"(виж част 6). Запишете се я и я носете със себе си. Разрешете
си да жадувате за мир, любов, вяра, оптимизъм, сила и пълнота на живота.

2. Уилард споменава за няколко неща, които можем да направим днес, които Христос ни е заповядал
да правим (част 5). Тази седмица направете усилие да обичате неприятелите си и да се молите за тях, да
благославяте онези, които ви навреждат и да вървите втори километър с онзи, който ви преследва. 

3.  Исус поучавал учениците си "да се подчиняват на всичко, което съм заповядал."(Матей 28:16-20).
Прочетете Евангелието на Матей и направете списък на всички неща, които Исус ни е заповядал да правим.
Този списък ще опише онази мозайка от основни черти на християнския живот, според изискванията на
Христос. 

4. Замислете се за царското положение на Христос. Изследвайте живота си, за да видите каква част от
него попада под Неговата власт. Вместо да се концентрирате върху цената, която трябва да платите, за да
предоставите всичко останало под властта на Исус, помислете си за високата цена, която вие трябва да
платите, за да запазите контрола за себе си.
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 Глава 3

Джонатан Едуардс (1703 - 1758)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА  
Джонатан Едуардс е бил пастор в Конгрешанската църква и е ключова фигура в "Пробуждането"

от 18-ия век. Счита се, че той е един от най-големите американски теолози. Роден е в Кънектикът и е
получил образованието си в университета Йеил, след което е служил 23 год. в църквата в Нортхамптън,
щат Масачузетс. След това станал мисионер сред индианците в Стокбридж. През 1758 бил избран за
Президент на Принстънския Университет,  но само няколко седмици след това починал.  Най-много го
занимавал въпроса "Как откриваме присъствието на Светия Дух?" Според него, християнския живот е
дар от Бога,  но през целия си живот се опитвал да определи пътищата,  по които стигаме до този
живот.  Централна  тема  в  произведенията  му  е  важността  на  религиозното  "чувство",  която  той
определя като страст, стимулираща волята към действие. 

ОТКЪСИ ОТ "РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА" 

1. Сърдечно обричане.  Господ иска и ще възприеме от нас такава религия, която не представлява
немощни, неосъзнати и безжизнени пожелания - онези слаби отклонения на духа от обичайното, които са
лишени  от  убеденост,  които  ни издигат  съвсем малко  над безразличието.  Чрез  Словото си  Бог  дебело
подчертава, че ние трябва да сме честни, с пламенен дух и сърцата ни да са решително обречени на нашата
религия: "В усърдието бивайте не лениви, пламенни по дух, като служите на Господа."(Рим.12:11). "А сега,
Израилю, какво иска от тебе Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във
всичките Му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си
душа"  (Втор.  10:12).  Това  пламенно  и  решително  посвещаване  на  сърцето  е  плод  на  действителното
обрязване на сърцето, което единствено е обещание за живот: "Господ твоя Бог ще обреже сърцето ти и
сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да
живееш" (Втор. 30:6). 

2. Свято чувство.  Ако не сме честни в религията си и ако не прилагаме на практика това, в което
твърдим че вярваме, ние не сме вярващи. Важността на религията е толкова голяма, че нещо половинчато не
е достатъчно. Нашите сърца са най-критични към религията и престорената набожност е най-отвратителна.
Истинската религия е могъщо нещо. Нейната сила се проявява във външната изява на онова,  което е в
сърцето  (което  е  семето  на  цялата  религия).  Следователно,  истинската  религия  се  нарича  "силата  на
благочестието", за разлика от външната проява на набожност, т.е. само за пред другите хора: "имащи вид на
благочестие, но отречени от силата му"(2Тим.3:5). Духът на Бога е дух на мощно свято посвещение в
живота на онези, които притежават твърда и солидна вяра. Заради това е писано, че Бог е дал на хората си
дух  на  сила,  любов  и  на  себевладение  (2Тим.1:7).  Когато  получаваме  Божия  дух,  ние  получаваме
кръщението на Светия Дух, който е като "огън", а заедно с него и очистващото и спасително влияние на
Господа. Когато това се случи, когато милостта започне да работи в нас, понякога това ни "изгаря", както
това е било и с учениците на Исус (Лука 24:32). 

3. Упражняване на Волята. Практикуването на религията се оприличава с правенето на упражнения,
чрез които желаем да посветим сърцето си на Бога. За да се опишат упражненията, в които сме въвлечени,
често се използуват метафори като "пробягване на дистанцията", "борба  с Бога", "стремеж към голямата
награда" и "борба със силен противник". Но истинската милост има различни степени. Има хора, които са
нови във вярата - "бебета в Христос" - в които желанието да се включат в тези упражнения е слабо. Въпреки
това,  всеки  от  нас,  който  притежава  силата  на  благочестието  в  сърцето  си,  е  склонен  да  търси  Бога.
Независимо  от  състоянието  ни,  тази  сила  ще  ни  даде  достатъчна  енергия  да  преодолеем  слабите  си
отклонения, така че тези свети упражнения да надделеят над слабостите ни. Защото всеки човек, който
искрено вярва в Христос, го обича повече от баща си и майка си, от сестра си  и брат си, съпругата или
съпруга си, децата си, дома и земята си и даже повече от собствения си живот. От това следва, че там където
има истинска вяра,  съществува воля,  която стимулира човека към духовни упражнения.  Но това,  което
казахме по-рано трябва да се помни: упражняването на волята не е нищо друго, освен душевни чувства.

4.  Пружината  на  действието.  Природата  на  човека  е  склонна  към  пасивност,  докато  не  бъде
повлияна от някакво чувство:  любов или ненавист,  желание,  надежда,  страх и т.н.  Тези чувства играят
ролята на "задействуваща пружина", това са неща, които ни привеждат в движение. Когато погледнем към
света,  ние виждаме,  че хората са прекомерно заети.  Точно тяхната чувствителност ги ангажира.  Ако ги
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освободим от заетостта им, света ще стане неподвижен и мъртъв, без никакво движение. Точно чувството,
която наричаме жажда, кара човека да търси земните изгоди.  Точно чувството, което наричаме амбиция,
кара  човека  да  преследва  световната  слава.  Точно  чувството,  наречено  страст,  кара  човека  да  търси
чувствените  удоволствия.  Така,  както  земните  чувства  са  пружината  на  земните  действия,  така  и
религиозните чувства са пружината за религиозните действия.

5.  Дълбоко  развълнувано  сърце. Човек,  който знае  теорията  на  религията,  но  няма религиозно
чувство, никога не се включва в истинската религия. Нищо не е по-очевидно от това - религията ни има
толкова дълбоки корени в нас,  колкото дълбоки са нашите чувства.  Има хиляди хора,  които се боят от
Божието Слово, които чуват великите и вълнуващи истини за самите себе си и за живота им, но това което
чуват не оказва влияние върху тях и в  живота им не се  извършват промени.  Причината  е,  че  те  не са
развълнувани от това, което чуват. Мнозина чуват за силата, светостта и мъдростта на Бога, за Христос и за
великите неща, които е направил за тях  ,    но въпреки това си остават същите и нищо в живота им не се  
променя. Осмелявам се да кажа това, но вярвам, че никой не би бил променен, нито от доктрината, нито от
слушането  на  Словото,  нито  от  слушането  на  проповеди  и  лекции,  ако  привързаността  не  бъде
задействувана от тези неща. Никой никога не е търсил спасение, никой никога не е плакал за мъдрост, никой
никога не се е борил с Бога, никой никога не е коленичил за молитва или се е спасявал от грях, ако сърцето
му не е било развълнувано. Накратко казано, никога няма големи постижения в религията, ако сърцето не е
дълбоко развълнувано от нея.

6.  Истинската  религия.  Библията  ясно  описва  религията  като  резултат  от  вълнения,  и  по-точно
вълненията на страх, надежда, любов, ненавист, желание, радост, съжаление, благодарност, състрадание и
усърдие.  Библията  описва  религията  като  резултат  от  свещения  страх.  Истински  религиозните  хора
треперят над Божието Слово. Точно Неговата святост ги кара да треперят. Страхът от Бога е по-голямата
част от благочестието. Така е и с надеждата в Бога и в Неговите обещания, която според Библията също е
много важна. Тя се споменава като едно от трите велики неща, от които се състои религията (1 Кор.13:13).
"Блажен оня, чийто помощник е Якововия Бог, чиято надежда е на Господа неговия Бог"(Псалм 146:5).
Говори  се  като  за  шлем  на  Христов  воин  -  "надеждата  за  спасение"  (1Сол.5:8).  "Това  е  здрава  и
непоколебима котва за душата." (Евр. 6:19)

7. Участие в благословиите. В Библията на любовта е отделено голямо внимание. Ние сме призвани
да обичаме Бога, Господ Исус Христос и ближния си. Местата, където се говори за изключителната роля на
любовта в живота на християнина са толкова много, че не могат да се споменат. Противоположното чувство
- ненавистта - е също част от истинската вяра, но само ако се отнася към греха и злото. " Страхът от
Господа е да се мрази злото."(Пр.8:13). Друго чувство е светото желание, което се проявява в стремеж и
жажда  за  Бога.  "Както  еленът пъхти  за  водните  потоци,  така  душата ми  въздиша  за  Тебе,  Боже"
(Пс.42:1-2). Исус казва: "Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят"
(Мат.5:6). За тази свята жажда се говори като за условие за участие в благословиите на вечния живот. Освен
това  в  Библията  се  говори,  че  радостта  е  важна черта  на  истинската  религия.  "Весели  се,  тъй  също в
Господа; и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти." (Пс.37:4) Радостта е спомената между основните
плодове на Духът на милостта: "А плодът на Духа е: любов, радост ...."(Гал.5:22)

8.  Приятна  и  приемлива  жертва. Религиозната  скръб,  печал  и  съкрушеното  сърце  също  са
съществени черти на истинската вяра. "Блажени скърбящите, защото те ще се утешат" (Мат.5:4). Това е
една приятна и приемлива за Бога жертва: "Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно,
Боже, Ти няма да презреш" (Пс.51:17).  Друго често споменавано в Библията чувство е благодарността,
която представлява голяма част от истинската вяра, особено когато се отнася за благодарност и възхвала на
Бога. За това се говори на толкова много места, че е невъзможно да се цитират. В допълнение, Светото
Писание  говори  и  за  състраданието  като  за  важно  чувство,  доколкото  всички  добри  личности  са  го
притежавали.  Библията  избира  това  качество  като  най-важното,  което  ще  определи  кой  е  праведен:
"праведния постъпва благо и дава" (Пс.37:21). Това е начинът да отдадем почит на Бога: "Който угнетява
бедния, нанася укор на Създателя; А който е милостив към сиромаха, показва почит Нему" (Пр.14:31).
Исус казва, че това е начинът и самите ние да получим милост: "Блажени милостивите, защото на тях ще
се показва милост" (Мат.5:7). 

9. Далеч от равнодушието Най-накрая се говори за най-съществената част от истинската религия.
Говори се като за нещо, което Бог е имал предвид, когато е платил за нашето изкупление: "Който даде Себе
Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за свое притежание, ревностни за
добри дела" (Тит.2:14). Равнодушни са били и част от вярващите в Лаодикия (Откр.3:15-16). Споменах само
малка  част  от  безбройните  откъси  от  Библията,  за  да  покажа,  че  истинската  вяра  е  в  чувствата.
Единственият  начин да се  отрече това,  е  да се  използува  нещо друго освен Библията,  за  да се  измери
природата на истинската вяра.
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ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ВТОРОЗАКОНИЕ 10:12-22. 12А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоя Бог, освен да се
боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа своя

Бог с цялото си сърце и с цялата си душа,  13та да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които

днес ти заповядвам за твое добро?  14Ето, небето на небесата, земята и всичко що е на нея принадлежи

на Господа твоя Бог,  15обаче само бащите ти предпочете Господ и те възлюби, и измежду всичките

племена избра вас, потомството им по тях, както виждате днес. 16Обрежете, прочее, краекожието на

сърцето си и не бивайте вече коравовратни.  17Защото Йехова вашият Бог е Бог на боговете и Господар
на  господарите,  великият,  мощният  и  страшният  Бог,  Който  не  гледа  на  лице,  нито  приема  дар;
18Който извършва съдба за сирачето и за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло.
19Обичайте, прочее, чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя.  20От Господа

твоя Бог да се боиш, Нему да слугуваш, Нему да бъдеш привързан и в Неговото име да се кълнеш.  21Той е с
Когото трябва да се хвалиш и Той е твоя Бог, Който извърши за тебе велики и страшни дела, които очите

ти видяха.  22Бащите ти слязоха в Египет на брой седемдесет души; а сега Господ твоя Бог те направи
многочислен, като звездите на небето."

Въпроси за размисъл 
1. Според Едуардс, коя е "задействуващата пружина" на действията ни? 
2.  Замислете се, преди да се включите в някакво начинание, напр. да влезете в ново общество, да

започнете практикуването на нов спорт или да отидете на църква. Какви са чувствата, които ви мотивират
да направите това? 

3. Едуардс вярва, че "никой не би бил променен, нито от доктрината, нито от слушането на Словото,
нито  от  слушането  на  проповеди  и  лекции,  ако  привързаността  не  бъде  задействувана  от  тези  неща."
Опишете  времето,  когато  внезапно  сте  били  развълнувани  от  една  теория,  откъс  от  Библията  или  от
проповед и настъпилите след това промени във вас? 

4. Съгласно Второзаконие 10:12-13, кои са "чувствата" и какви са "постъпките", които се изискват от
нас? 

5.  Започвайки  от  част  6,  Едуардс  изброява  и  описва  девет  чувства,  които  ни  се  препоръчват  от
Библията. Кои от тях притежавате в най-голяма степен? В кои от тях искате да израствате? 

Упражнения 
1.  В част 4 Едуардс пише, че ако нямахме чувства,  всички ние бихме били неподвижни. Изучете

постъпките си през седмицата, като просто ги записвате, без да ги оценявате. В края на седмицата опишете
мотивите си за всяка постъпка. Бъдете честни със себе си.

2. Използувайте списъка на деветте чувства от части 6-9, като се концентрирате върху онова, в което
искате да израствате в живота си. Забележете, че всяко чувство се основава на духовен фундамент. Проучете
какво пише в Библията специално за това чувство, като обръщате внимание на учението, отнасяща се до
него (напр. обещанието за спасение). 

3. Във Второзаконие 10:20 Моисей призовава слушателите си да се страхуват от Бога, да му бъдат
верни и да го възхваляват, заради това, което Бог е направил за тях. Както отбелязва Едуардс, зад всяко
действие трябва да стой чувство. В този случай мотивацията за благоговение, привързаност и възхвала е
отговор на това, което е направил Господ. Направете списък на всички неща, които Бог е направил за вас.
Списъкът очевидно ще бъде доста дълъг. Гледайте към списъка и дайте възможност на възхвалата към Бога
да  изпълни устата ви. 

4. Молете се тази седмица. Наистина се молете. Използувайте съботната вечер, за да се подготвите за
молитвата. Отделете време да отговорите на силата и на славата на Бога. Помислете си колко ви обича.
Идете рано на църква и прекарайте времето си в молитва и мисъл за Бога. Молете се за хората около вас.
Отпуснете се, за да почувствувате наистина как Господ се движи между молещите се .
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Глава 4

Франсис де Сейлс (1567 - 1622)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА  
Родителите на Франсис де Сейлс били благородници. Посещавал Йезуитското училище в Париж.

Там  изучавал  класически  езици,  еврейски,  гръцки  и  живота  на  Христовите  ученици.  Освен  това
обучението  му  включвало  право  и  хуманитарни  науки.  През  1591,  независимо  от  съпротивата  на
родителите му, станал свещеник. През 1602 станал епископ на Генуа. Франсис бил плодовит писател и
произведенията му имали голямо влияние в църквата. В работите си съчетавал духовната дълбочина с
етичната загриженост по начин, който малцина автори преди него успявали да постигнат. Бил майстор
на метафорите, като описвал тайните на духовния живот чрез прости, ежедневни образи, като пчели и
мляко, птици и захар. Поради значителното си влияние, бил считан за един от "лекарите на Западната
Църква". В следващите откъси Франсис се обръща към "Филотеа,"  име означаващо човек, който обича
Бога.

ОТКЪСИ ОТ "ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ БЛАГОЧЕСТИВИЯ ЖИВОТ" 

1. Само една истинска набожност. Ти желаеш да живееш  набожен живот, скъпи ми Филотеа, защото
си християнин и знаеш, че това е ценност, която е много приятна за Божието величие. Тъй като малките
пропуски в началото на начинанието неизменно с течение на времето се превръщат в по-големи и най-
накрая  ставаме  почти  непоправими,  над  всичко  друго  ние  трябва  да  знаем  каква  е  стойността  на
набожността. Има само една истинска набожност, но има много, които са фалшиви и празни. Ако не си в
състояние да различиш коя от тях е истинска, ако следваш набожност, която е оскърбителна и изпълнена с
предразсъдъци, ти лесно можеш да бъдеш измамен и да бъдеш отведен встрани от пътя.

2. Илюзиите на набожността.  В картините си Арелиус рисувал всякакви лица, като се стараел да
приличат  на  жените,  които  е  обичал.  По  подобен  начин  всеки  си  представя  набожността  съобразно
собствените си страсти и виждания. Предпочитащият постенето се мисли за много набожен, ако пости,
въпреки че сърцето му може да е пълно с омраза. Мнозина са уравновесени, не се докосват до вино и даже
до вода, но не се стесняват да пият дълбоко от кръвта на съседа си, като злословят по негов адрес. Друг пък
се смята за набожен, защото ежедневно повтаря огромен брой молитви, но след като ги каже, употребява
най-неприятни, груби и оскърбителни думи в къщи и между ближните си. Трети усмихнато изважда пари и
ги дава на бедните, на не може да изкиска от сърцето си доброта, за да прости на враговете си. Четвърти
прощава на враговете си, но никога не плаща дълговете си, освен ако бъде принуден със силата на закона.
Всички тези хора смятат,  че са  набожни,  но те съвсем не са такива.  Слугите на цар Саул претърсвали
къщата на Давид, за да го заловят,  но жена му го скрила,  като поставила една статуя в леглото му и я
покрила  с  неговите  дрехи  и  завивки,  за  да  изглежда,  че  е  болен  и  спи.  По  същия  начин,  мнозина  се
дегизират с светата набожност, и светът вярва, че те наистина са набожни, докато всъщност те не са нищо
друго освен копия и илюзии на набожността.

3. Духовна сръчност.  Истинската набожност, Филотеа, предполага любов към Бога и следователно
просто е истинска любов към Бога. Но не винаги любовта има едно име. Защото святата любов е украшение
на душата, тя се нарича милост, която ни прави да се харесваме на негово Небесно Величество. Защото тя
ни стимулира да правим добро и се нарича милосърдие. Когато достигне онази степен на безпогрешност,
която ни кара не само да правим добро, но да го правим грижовно, често и незабавно, тогава тя се нарича
набожност. Щраусът не може да лети; кокошият полет е неловък, близо до земята и на късо разстояние, но
орлите, гълъбите и лястовиците са изкусни в летенето. По подобен начин, грешните нямат начин да полетят
високо към Бога, а целият им полет е върху земята и е насочен към земните неща. Вярващите, които все още
не са достигнали нивото на набожността, летят към Бога чрез добрите си дела, но не ги правят толкова
често, правят го със закъснение и несръчно. Набожните души се издигат към Бога по-често, бързо и на
големи височини. Накратко, набожността е просто тази духовна способност, чрез която в нас се проявява
милосърдието или с помощта на която  работим бързо и с любов. Точно така, както милосърдието ни дава
възможност да спазваме най-общо всички заповеди на Бога и то без изключение, така и набожността ни
прави способни да ги съблюдаваме по-бързо и с  удоволствие.  Следователно,  онзи,  който не съблюдава
всички заповеди на Бога, не може да бъде считан нито за добър, нито за набожен. За да бъде добър, човек
трябва да има милосърдие и да бъде набожен, а в допълнение към милосърдието,  трябва да притежава
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голямо желание и готовност за извършване на милосърдни дейности.
4.  Огънят  на  милосърдието.  Тъй  като  набожността  се  състои  от  известна  степен  възвишена

милосърдност, това не само ни прави бързи, активни и верни при спазване на заповедите на Бога, но освен
това ни подбужда да правим бързо и с любов колкото е възможно повече неща, не само тези, които са ни
заповядани, а и онези,  които са ни препоръчани или внушени. Човек,  който току-що е прекарал тежка
болест, върви само толкова, колкото е принуден и прави това бавно и трудно; по същия начин един грешник,
който току-що е излекуван от някакво несъвършенство, върви само толкова, колкото му нарежда Бог, но
върви бавно и с трудности, докато достигне до нивото на набожността. Тогава, подобно на човек с добро
здраве, той не само ще ходи, но ще бяга и ще скача напред "по пътя на Божиите заповеди". По-нататък той
ще  се  върви  и  ще  бяга  по  пътищата,  които  са  му  препоръчани  и  внушени  от  небето.  В  заключение,
милосърдието  и  набожността  се  различават  помежду  си  така,  както  огънят  се  различава  от  пожарът.
Милосърдието  е  духовен  огън,  който,  когато  се  разгори  в  пожар,  се  нарича  набожност.  Следователно
набожността  не  добавя  нищо към огъня  на  милосърдието,  огънят  е,  който  прави  милосърдието  бързо,
активно и старателно,  не само при спазване на Божиите заповеди,  а  и за  изпълнение на небесните му
препоръки и внушения.

5. Светът извращава святата набожност.  Тези, които обезкуражавали израилтяните да не влизат в
Обещаната Земя, им казвали, че това е страна, която "поглъщала жителите си". Те казвали, че въздухът бил
толкова зловреден, че там не било възможно  да се живее  продължително време. Казвали, че там живеят
чудовища,  които ядели хората като  скакалци.  Ето по този начин,  скъпи ми Филотеа,  светът извращава
святата  набожност,  толкова  колкото  може.  Той  обрисува  набожните  хора  като  хора,  които  са
неудовлетворени,  печални,  с  мрачни  лица  и  твърди,  че  набожността  води  до  подтиснат  и  непоносим
характер.  Но точно както Исус Навин и Халев са настоявали, че Обещаната Земя е добра и красива и че
нейните плодове са сладки и приятни, така и Светия Дъх, чрез устата на всички светии и на Нашия Господ
ни уверява, че набожният живот е сладък, щастлив и изпълнен с любов.

6.  Те  го  превръщат  в  мед.  Хората  виждат  набожните  хора  как  се  молят,  постят,  грижат  се  за
ранените,  подават  ръка  на  бедните,  бодърствуват  край  леглата  на  болните,  как  сдържат  гнева  си,  как
контролират емоциите си, как изоставят чувствените удоволствия, как вършат други неща, които сами по
себе си са много трудни.  Но хората не виждат изпълнените с набожност сърца, които са причината тези
постъпки да станат приятни, лесни и сладки. Погледнете към пчелите, които с посещават най-различни
цветя.  Те  откриват  там  много  горчив  сок,  но  го  превръщат  в  сладък  мед,  защото  притежават  такава
способност. О, земни хора! Вярно е, че набожните души поемат в себе си много горчивина, докато смирено
извършват  работата  си,  но  те  я  преработват  в  нещо  по-сладко  и  вкусно.  Защото  мъчениците  са  били
набожни мъже и жени, за тях огъня, пламъците, колелото за мъчения и мечът, изглежда че са били като
цветята и парфюмът.   Ако набожността може да подслади най-жестоките мъчения и даже самата смърт,  
какво може да направи с останалите неща  ?   

7  Духовната  захар.  Захарта  подслажда  зеления  плод,  а   в  узрелия  плод  коригира  това,  което  е
недозряло  и  развалено.  Набожността  е  истинска  духовна  захар,  защото  тя  премахва  горчивината  от
вярващият и всичко вредно от нашите утешения. От бедният тя отнема неудовлетворението, грижата от
богатият, бедата от преследваният, гордостта от високопоставените и меланхолията от самотните. С еднаква
полза тя служи като огън през зимата и като роса през лятото. Тя знае как да използува собствеността и как
да преживее недоимъка. Тя превръща и честта и презрението в полезни за нас неща, приема удоволствието
и болката със сърце, което винаги е почти едно и също и ни изпълва със сладост.

8.  Различните  степени на  милосърдието.  Разгледайте  "Стълбата  на  Яков",  защото това  е  вярна
картина на набожния живот. Двете рамена на стълбата, по които се изкачваме нагоре и за които се държим
са  молитвата,  която  призовава  Божията  любов  и  причастието,  с  което  завършва  молитвата.  Стъпалата
представляват различните степени на милосърдието, по които напредваме от добродетел към добродетел
или като се спускаме надолу, за да помогнем на ближния си, или когато размишлявайки, се изкачваме към
любящо съединение с Бога. 

9. Ангелски сърца. Моля ви да се вгледате внимателно в онези, които са на тази стълба. Това или са
хора с ангелски сърца, или са ангели в човешки тела. Те не са млади, въпреки че изглеждат такива, защото
са толкова изпълнени с енергия и свята пъргавост. Те имат крила, за да се носят високо в свята молитва, но
имат и крака,  за  да вървят между хората по светият и любящ път на живота.  Лицата им са красиви и
радостни, защото приемат всичко покорно и спокойно. Краката, ръцете и главите им са открити, защото в
мислите, чувствата и действията си те нямат други мотиви, освен да се харесат на Бога. Останалата част от
телата  им е  покрита  лека  наметка,  защото те  използуват  земните  неща,  но  правят  това  по  най-чист  и
правилен начин, вземайки само онова, което им е необходимо, за да преживяват - това са набожните хора.

10. Дъхът на сладост. Повярвай ми, скъпи ми Филотеа, набожността е удоволствие на удоволствията

13



14

и кралица на добродетелите, тъй като тя представлява най-висше милосърдие. Ако милосърдието е мляко,
набожността е  каймак;  ако  милосърдието е  растение,  набожността  е  неговия  цвят;  ако  милосърдието е
скъпоценен камък, набожността е неговия блясък; ако то е скъпо мазило, набожността е неговият прекрасен
аромат, дъх на сладост, който доставя удоволствие на хората и радва ангелите.

11. Всяко призвание е потопено в мед. Набожността трябва да се проявява по различен начин от
благородника, работника, слугата, принца, вдовицата, младото момиче и от омъжената жена. Това не само
че е вярно, но проявите на набожност трябва да се приспособяват към силата, активността и задълженията
на  всеки  конкретен  човек.  Филотеа,  истинската  набожност  не  ни  причинява  никакво  зло,  напротив,
превръща всяко нещо  в безпогрешно. Когато е насочена срещу нечие законно начинание, тя без съмнение е
фалшива. Аристотел казва: "Пчелата извлича меда от цветовете, без да ги поврежда" и ги оставя толкова
свежи и ненаранени, колкото ги е намерила. Истинската набожност отива даже по-далеч. Тя не само, че не
уврежда  нечии  професионални  занимания,  но  даже  ги  украсява  и  ги  прави  по-привлекателни.  Всички
видове скъпоценни камъни получават по-силен блясък, когато се потопят в мед, всеки според цвета си. По
същия начин  всяка професия става по-приятна, когато се обедини с набожността. Грижата за семейството
се осъществява по-леко, любовта между мъжа и жената е по-искрена, службата при някой принц - по-вярна,
и всяка работа става по-приятна.

12. Някой да ви води. Когато му било наредено да отиде в Реге, младият Тобиас отговорил:"Аз не
знам пътя",  а  баща му казал:"Тогава иди и намери някой да те  води."  Сега ти казвам същото на тебе,
Филотеа: Сериозно ли искаш да извървиш пътя на набожността? Ако е така, потърси добър човек, за да те
води и направлява. Това е най-важният от всички съвети. Така както набожният Авила казал: "Въпреки, че
търсите Божията воля, вие никога няма да я намерите с такава сигурност, освен ако не вървите по пътя на
покорното подчинение,  който е толкова високо ценен и практикуван от всички набожни писатели." Кой
може да намери такъв приятел? Мъдрецът отговаря: "Този, който се страхува от Бога", което ще рече, който
има смирена душа и искрено желае да напредне в духовното. Филотеа, тъй като за тебе за е важно да имаш
водач, докато пътуваш по този свят път, задължително трябва настойчиво да молиш Бога да ти осигури
човек, който ти е по сърце. Няма грешка в това отношение, защото Онзи, който ще изпрати долу един ангел,
както направил и с младия Тобиас, ще ти даде добър и верен водач.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

РИМЛЯНИ 13:  8-10:   „8Не  оставайте  никому  длъжни в  нищо,  освен  един  друг  да  се  обичате,

защото,  който  обича  другиго,  изпълнява  закона.   9Понеже  заповедта:"Не  прелюбодействувай";  "Не
убивай"; "Не кради"; "Не пожелавай", и коя да е било друга заповед се заключават в тия думи: "Да обичаш

ближния си като себе си."  10Любовта не върши зло на ближния си; следователно, любовта изпълнява
закона.“

Въпроси за размисъл 
1. "Всеки си представя набожността съобразно собствените си страсти и виждания", пише автора,

искайки  да  каже,  че  ние  сме  склонни  да  поставим  на  предно  място  изпълнението  на  някои  духовни
изисквания, с което се задоволяваме и пренебрегваме другите. Кои са любимите ви религиозни занимания?
Кои считате, че са най-трудни за вас?

2.  Авторът говори за три степени на духовно израстване: първоначално познание -  милост; сила за
извършване на добри дела -милосърдие; способност да се прави добро често и бързо -  набожност и ги
сравнява с три вида птици: щраус, кокошка и орел. В коя степен на развитие се намирате вие? Защо? 

3. Какво вижда невярващия, когато наблюдава живота на набожните хора? А какво не вижда? 
4. В Рим.13-10 Павел казва: "Любовта не наврежда". Виждали ли сте набожност, която действително

да наврежда на другите? Опишете. Кога сте видели набожност, която да "краси" другите ?  

Упражнения 
1. Павел ни приканва да спазваме всички заповеди, започвайки от следната: "Обичай ближния си като

себе си"(Рим.13:9). Тази седмица направи нещо приятно за съседа си. Отнасяй се с хората така, както би
желал и другите да се отнасят с тебе .

2.  Намери си духовен приятел. Търси човек, който споделя любовта ти и посветеността ти на Бога.
Молете се заедно и се окуражавайте.  
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Глава 5

Йоан на Кръста (1542 - 1591)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА  
Роден  в  Кастилия,  Испания,  Йоан станал монах  през  1564 г.  Изучавал  философия  и  теология  в

Кастилският университет в Саламанка, който е бил един от водещите европейски университети. През
1567 г се срещнал с Тереза от Авила. Тя видяла големите му заложби и го поставила начело на ордена, в
който служел, защото високо ценяла спартанският му начин на живот и качествата му на водач и не
била  разочарована,  тъй  като  Йоан  успял  да  основе  няколко  нови  ордена.  По  това  време,  поради
страданията си и голямата си религиозна страст, той получил името си "Йоан на Кръста". Остатъка
от  живота  си  прекарал  в  служба  на  Католическата  Реформация,  чрез  личното  си  участие  и  чрез
произведенията си. Бил е арестуван и осъден да лежи в затвора от противниците на Реформацията. По
време на престоя си в затвора написал най-известната си книга "Тъмната нощ на душата",  в която
описвал работата на Бога върху човешката душа - не чрез радост и светлина, а чрез печал и тъмнина.
Идеята за "черната нощ" станала неразделна част от представата за духовното пътуване. Въпреки, че е
умрял преди 4 века, Йоан продължава да упражнява значително влияние върху християнската общност.

ОТКЪСИ ОТ "ТЪМНАТА НОЩ НА ДУШАТА" 

1.  Да  очистим  душата.  На  известен  етап  от  духовното  пътуване,  Бог  ще  придвижи  човека  от
началния към следващия етап. На този етап човек ще започне да се ангажира в религиозните дейности и да
навлиза по-дълбоко в духовния живот. Такива хора по всяка вероятност ще изпитат така наречената "тъмна
нощ  на  душата".  Това  е  състояние,  при  което  хората  изгубват  интерес  към  удоволствията,  които  са
харесвали в миналото. Това става, защото Бог иска да ги пречисти и да ги издигне на по-голяма висота.
След като душата се обърне към Бога, за нея започва да се грижи Светия Дух. Подобно на любяща майка,
Бог се грижи и задоволява детската душа, като я храни с духовно мляко. Такива хора ще намерят голямо
удовлетворение на този етап. Поради радостта, която изпитват, те ще започнат да се молят с по-голяма
страст и настойчивост и ще бъдат въвлечени във всички форми на религиозната дейност. След това ще
дойде време, когато Бог ще пожелае да израснат още повече. Той ще отстрани съществуващите утешения на
душата, за да я научи да ги цени и да я предпази от появата на пороци. Следващите части от тази книга са
посветени на седем основни гряха. При всеки от тези грехове става ясно как човек започва да използува
погрешно духовните утешения и защо Бог задължително трябва да ги премахне, за да очисти душата му от
тези недостатъци.

2.  Тайната гордост. Тези,  които правят  първи стъпки в духовния живот,  са  склонни към голямо
усърдие в религиозната си дейност. Най-голямата опасност за тях е да се почувствуват задоволени с това
което правят и от самите себе си. Много лесно е в тях да се развие едно чувство на духовна гордост  ,   която е
първият от седемте основни гряха. Такива хора стават твърде духовни. Те постоянно желаят да говорят за
"духовните неща" и се чувствуват задоволени от израстването си. Те предпочитат да обучават, отколкото да
бъдат обучавани. Те обвиняват другите, които не са толкова духовни, колкото са самите те. Те приличат на
фарисея, които се хвалел, докато се молел в храма и хулел   бирника  , който не бил толкова духовен  . Често
дяволът ще разпалва тяхната треска до такава степен, че гордостта им ще нараства още повече. Дяволът
знае, че всичките им работи и качества ще станат безполезни, ако не се подлагат на постоянна проверка и
ще се превърнат в зло.  Защото те вършат тези духовни дейности, за да бъдат високо ценени от другите   и  
желаят другите да разберат колко са духовни те. Заразените от тайна гордост започват да се страхуват да се
изповядат пред другите хора, за да не се развали представата им за тях и омаловажават греховете си, когато
се изповядат, за да не изглеждат толкова недостойни. Те молят Бога да премахне недостатъците им, но
правят това само защото искат да намерят вътрешен мир, а защото Бог го иска. Те не разбират, че ако Бог
отнеме от тях недостатъците им, те сигурно ще станат още по-горди и по-самонадеяни.  Но онези, които
истински време вървят по Божият път,  ще се противопоставят на тази гордост със смирение.  Те ще се
научат да не оценяват високо себе си и религиозната си дейност. Вместо това, те ще се концентрират върху
факта, колко велик и желан е Господ и колко малко могат да направят те за Него. Божият Дух ще живее в
такива хора и ще ги принуждава да държат в тайна постиженията си.

3. Привързани към чувствата. В мнозина от новозапочващите ще се появи  духовен глад, който е
вторият от основните грехове. Те ще започнат да се чувствуват незадоволени от това, което им дава Бог,
защото не изпитват успокоението, което си мислят, че заслужават. Те започват да четат много книги и да
вършат много благочестиви неща, опитвайки се да получат все по-голямо духовно успокоение. Сърцата им
ще се привързват все повече към чувствата, които изпитват от религиозния си живот.  Ще се фокусират
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върху възбудата,  а не върху същността на духовния живот. Доста често такива хора се привързват към
конкретен религиозен предмет или свято място и започват да оценяват твърде високо видимите неща. Но
онези, които са на прав път, ще гледат само към Бога, а не към външните неща или към чувствата си. Те ще
влязат в тъмната нощ на душата и ще открият, че всички тези неща са изчезнали. Няма вече да съществува
удоволствие за тях, за да може душата им да се очисти. Защото душата никога няма да израсне, докато има
възможност да разкъса онова, което я привързва към Бога  .  

4. Три причини. Третият грях е духовния лукс. Точно от този грях произлизат останалите грехове и
поради това той е най-важен. Вижте как става това: един човек, потопен в дълбока молитва, може да изпита
големи изкушения и да си помисли, че е безсилен да им устои. Понякога това даже се случва по време на
служба в църквата или когато той се изповяда. Причината за това са три. Първата  причина е физическото
удоволствие, което тялото получава, когато участвува в духовните дейности. По-низшата част от нашата
природа, плътта, понякога бива развълнувана по време на молитва. Но тъй като не може да притежава и да
задържа това изживяване, плътта започва да вълнува това, което притежава, т.е. нечистото и чувственото в
човека. Втората причина е дяволът. С цел да обезпокоява човека и да го изважда от равновесие, дяволът ще
се опитва да възбуди нечистата част от душата ни, надявайки се по този начин да привлече вниманието ни
към изкушенията. Човек започва да се страхува от тези изкушения, става по-небрежен в молитвите си и ако
изкушенията са настойчиви, човек може въобще да престане да се моли. Третата причина е необикновеният
страх от нечисти помисли. Някои хора са толкова крехки и нежни, че не могат да устояват на такива мисли и
живеят в голям страх от тях. Този страх може да стане причина за тяхното падение. Те се вълнуват при най-
малкото безпокойство и  поради това  е  много лесно да  бъдат  смутени.  Когато човешката  душа влезе  в
тъмната си нощ, всички тези неща се поставят под контрол. Плътта е спокойна, дяволът мирува и страхът
притихва. Всичко това се дължи на факта, че Господ премахва всички чувствени удоволствия и душата се
пречиства в тяхно отсъствие.

5. Светци за един ден. Когато душата започне да се радва на изгодите от духовния живот, а след това
те и бъдат отнети, човек се чувствува ядосан и озлобен. Това се дължи на грехът, наречен духовна ярост,
четвъртия основен грях, който също трябва да бъде очистен в тъмната нощ на душата. Когато удоволствията
им бъдат преустановени,  тези хора стават много обезпокоени и разочаровани, подобно на едно ядосано
бебе, на което  повече не позволяват да бозае. В това естествено разочарование няма грях, но ако не се
вземат мерки срещу такова поведение, то може да прерасне в опасна заблуда. Има хора, които се ядосват на
себе си по този повод, мислейки, че загубата на радост е в резултат на нещо, което са направили или са
пропуснали да направят. Те шумят и се вълнуват и правят всичко, на което са способни, за да възстановят
загубеното  си  удоволствие,  защото  желаят  силно  бързо  да  станат  светци  -  за  един  ден.  Те  вземат
всевъзможни решения да бъдат по-духовни, но колкото по-големи са решенията, толкова по-голям ще бъде и
провалът им.  Техният проблем е, че им липсва търпение да изчакат онова, което Господ ще избере да им
даде. Те трябва да се научат на духовна кротост, която ще ги споходи по време на тъмната нощ.

6. Над ограниченията на сдържаността.  Петият грях е  лакомията. Мнозина се пристрастяват към
духовната сладост на религиозния живот и жадуват да получават все повече и повече от това, което имат. Те
преминават над ограниченията на сдържаността и почти се самоубиват чрез духовните си упражнения. Те
често се опитват да убиват плътта си, предприемайки извънредно големи обети, продължително постене
или като се подлагат на болезнени наказания. Но забележете: това са едностранни наказания, те не идват от
Бога. Такива хора следват собствената си воля и поради това израстват в заблудата си, а не в добродетелите.
Те  не  вървят  по  пътя  на  истинското подчинение,  а  правят  това,  което  желаят  и  то  по  време  и  начин,
определен  от  тях.  Те  правят  това  не  заради  Бога,  а  заради  самите  себе  си  и  поради  тази  причина
ентусиазмът им бързо преминава. Поради това,  може би е по-добре тези хора да се откажат въобще от
религията. Проблемът е следния: когато не получат удоволствие от религиозния си живот, те си мислят, че
не са направили нищо.  Това е  огромна грешка,  защото така те съдят Бога в  нечестност.  Невидимата и
невъзможна да се усети милост на Бога е много по-голяма  и за нас е невъзможно да я разберем. Може да се
каже, че чрез усилията си да получат успокоение, такива хора всъщност погубват духовността си. Защото
истинската духовност се състои от упорство, търпение и смирение. Грехът на духовната лакомия ги кара да
четат все повече книги и да казват все повече молитви, но Бог, в своята мъдрост, им отказва каквото и да е
успокоение, защото той знае, че подхранването на това желание ще развие в тях един ненормален апетит и
ще даде храна на безброй злини. Господ води такива души през очистването на тъмната нощ.

7. Облечени в духовен опит.  Последните два гряха са  измамата на духовната    завист   и духовната  
ленивост. Доста често хората, които се мислят за духовни, не желаят да чуват за духовното израстване на
другите. Тяхната основна грижа е да мислят високо за себе си. Те не са доволни, че такова голямо внимание
се  отдава  на  някой друг,  а  не  на  тях  и  предпочитат,  за  тях  да  се  мисли,  че  са  най-духовни от  всички
останали.  Това  е  противно на  любовта,  която според  Павел  се  радва  великодушно.  Духовна  леност  се
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получава тогава, когато липсва удоволствието от духовния живот. Такива души започват да се чувствуват
уморени от духовните упражнения, защото не получават никакво успокоение и поради това се отказват от
тях. Те стават раздразнителни, защото са призвани да правят нещо, от което не се нуждаят. Започват да
губят интерес  към Бога,  защото Го оценяват  чрез  собствените  си мерки,  вместо да оценяват  себе си с
Божите мерки. Такива хора са твърде слаби, за да носят кръста, който им е даден, за да може душата им да
израсне в тъмната нощ.

8. Господ работи  незабелязано.  Достатъчно е да кажем, че Бог разбира нашето несъвършенство и
точно поради любовта Му към нас, се опитва да ни накара да израснем. Любовта Му не се задоволява да ни
остави  на  слабостите  ни  и  поради  това  той  ни  отвежда  в  тъмната  нощ.  Той  ни  откъсва  от  всички
удоволствия,  като  ни  кара  да  преминем  през  трудности  и  вътрешна  тъмнина.  Правейки  това,  Той  е  в
състояние да отнеме от нас всички измами и на тяхно място да създаде ценни неща.  Посредством тъмната
нощ гордостта  се  превръща в  скромност,   жадността  се  превръща в  наивност,  гневът  -  в  задоволство,
любовта към лукса - в любов към мир, лакомията - в сдържаност, завистта - в радост и ленивостта - в сила.
Нито една душа не би могла някога да израсне в духовния живот, ако Бог не работи незабелязано върху нея
посредством тъмната нощ.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ПСАЛМ 42:  1Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
2Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог; Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?  3Моите сълзи ми

станаха храна денем и нощем, като непрестанно ми думат: Где е твоят Бог?  4Изливам душата си
дълбоко в мене като си напомням това - как отивах с множеството, и завеждах шествието в Божия дом

с глас на радост и на хваление, с множество, което празнуваше.  5Защо си отпаднала душе моя? И защо
се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще го славословя за помощта на лицето

Му.   6Боже мой,  душата ми е  отпаднала дълбоко в  мене;  Затова си  спомням за Тебе  от земята на

Йордана и на планината Ермон, от гората Мисар.  7Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади;

Всички Твои вълни и развълнувани води преминаха през мене;  8Но пак денем Господ ще заръча за мен

милостта Си, и нощем песента Му ще бъде в мене и молитвата към Бога на живота ми.  9Ще река на
Бога, моята канара: защо си ме забравил? Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля?
10Като със смазване на костите ми противниците ми ме укоряват, и непрестанно ми думат: Где е твоя

Бог?  11Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; аз още
ще Го славословя: Той е помощ на лицето ми и Бог мой." 

Въпроси за размисъл 
1. Защо според авторът, Бог налага "тъмната нощ на душата" на вярващия? 
2. На вас лично, с кой от седемте гряха ви се налага да се борите най-много ? 
3. Дали някога сте изпитали усещането за "тъмна нощ" в душата си, т.е. време, когато ви изглежда, че

за вас вече няма радост и веселие? 
4.  Псалмистът се  обръща с  плач  към Бога  "Защо си ме  забравил"  (Псалм 42:9)?  Как  авторът го

успокоява? 
5.  Кое от изброените от авторът положителни качества (смирение, наивност, удовлетвореност, мир,

умереност, радост и сила) ви липсва най-много? 

Упражнения 
1.  Прочетете внимателно написаното за  седемте гряха,  обръщайки внимание на онези,  с които се

борите (напр. гордостта: желанието да учиш, а не да бъдеш учен.) Открийте кои от тези седем вида грях
най-подхождат на вашето сегашно състояние. 

2. Помолете ваш приятел да определи силните духовни страни от характера ви. Следвайки съвета на
автора, изследвайте тези добродетели и се постарайте постоянно да ги проверявате, за да не се превърнат в
заблуди. Благодарите за тези добродетели като за дарове и не ги смятайте за ваше лично достижение - така
ще дадете възможност на Бога да ги използува още повече в бъдеще. 

3. Изоставете духовните си занимания за една седмица. Въпреки, че това може да ви изглежда твърде
крайно упражнение, то може да ви освободи от някои скрити демони, като: склонност да подлагаме другите
на изпитание; гордост от духовната дейност, която вършите; религиозна пристрастност; опити да съдите
другите, които правят по-малко от вас. Използувайте времето за да се отморите и да се радвате на Бога. 

17



18

Глава 6

Бернард от Клерво (1090 - 1153)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Бернард е  един от най-големите лидери в  историята на църквата.  Бил красноречив оратор и е

считан от мнозина за  един  от най-светите хора,  които са  живели  някога  на  земята.  Израсъл  е  във
френския град Дижон и на 22-годишна възраст постъпил като послушник в манастира в Кето. След 3
години бил назначен за настойник на група монаси от неговия манастир и заедно с тях бил преместен в
новооснования манастир в Клерво. Въпреки, че по-късно му предлагали високи постове в църквата, до края
на  живота  си  Бернард  останал  в  този  манастир.  Благодарение  на  грижливото  им  съхранение  през
вековете, много от неговите произведения са се запазили до наши дни. Те са оказвали изключително голямо
влияние  върху  двама  от  най-големите  реформатори  на  църквата -  Мартин  Лутер  и  Джон  Калвин.
Следващите  откъси  са  от  известния  трактат  "На  Божията  любов".  В  него  Бернард  многократно
подчертава неговите "четири степени на любов".

ОТКЪСИ ОТ ТРАКТАТА "НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ" 

1.  Защо  трябва  да  обичаме  Бога? Питате  ме  "Защо  трябва  да  обичаме  Бога?"  Аз  отговарям:
Причината да обичаме Бога е самият Бог. А защо Бога трябва да обичаме заради него самият ?  Просто
защото никой друг не би могъл да бъде по-искрено обичан отколкото Бога, никой друг не заслужава нашата
любов повече от Него. Някои могат да запитат, дали Бог заслужава нашата любов или какво биха спечелили,
ако го обичат. Отговорът и на двата въпроса е "Да", но не намирам друга по-добра причина Бог да бъде
обичан, освен заради него самият. Бог е неразделна част от нашата любов. Защо? Защото той се пожертвува
заради  нас,  независимо,  че  не  заслужаваме  това.  Какво  повече  и  по-добро  би  могъл  да  ни  даде?  Ако
запитаме защо Бог е неразделна част от нашата любов, отговорът е:  "Защото той пръв ни обикна." Бог
наистина заслужава обичта ни, особено като имаме предвид кой е този, който ни обича; кои сме ние, които
сме обичани от него и колко много ни обича той? Но кой е Бог? Не е ли онзи, за когото свидетелствува
всеки дух: "Ти си мой Бог"! Бог не се нуждае от нашите земни богатства. Истинската любов е точно такава,
тя  не  търси изгода  за  себе  си.  А колко ни обича  той?  Той ни  обича  толкова  много,  че  заради хората
пожертвува единствения си Син, който умря заради нашите грехове.

2.  Първа  степен  на  Любовта:  Любов  към  себе  си  заради  собствената  си  изгода. Любовта  е
естествено човешко чувство,  което идва от Бога. От тук идва и първата и най-важна заповед: "Да обичаш
Господ твоя Бог." Но човешката природа е слаба и поради това е склонна да обича преди всичко себе си. В
човешкото общество хората обичат себе си заради самите себе си. Това е заложено в нас, така че кой сам ще
се мрази? Но ако тази наша любов към самите нас стане твърде разточителна, тя започва да преодолява
природните си ограничения, поради изобилната любов към удоволствията. Хората лесно станат роби на
един враг на душата - страстта. Тази егоистична любов се подлага на проверка от заповедта да обичаме
ближния си. Ако не можем да обичаме ближния си, защото сме егоисти, тогава трябва да ограничаваме
страстите си и да обърнем внимание на нуждите на ближния си. Когато вземаме от себе си и даваме на
ближния си, любовта ни става по-умерена. Но какво трябва да направим, ако собствените ни нужди не са
удовлетворени? Ще се обърнем ли към Бога, за да ги удовлетвори? Бог обещава, че онези които на първо
място търсят Царството Му и праведността Му, в добавка ще получат всичко, от което се нуждаят . Бог
обещава, че на тези, които се пренебрегват и дават на ближния си, ще даде всичко, което им трябва. Да
търсим на първо място Царството Му, означава да предпочитаме да носим ярема на скромността и да се
ограничаваме, вместо да позволим на греха да управлява смъртното ни тяло. За да обичаме ближния си, ние
трябва да разберем, че Бог е източника на нашата любов. Как бихме могли искрено да обичаме ближния си,
ако не го обичаме с Божията любов? Не можете да обичате ближния си, ако не обичате Бога. За да обичаме
ближния си в Бога, ние първо трябва да обичаме Бога.

3. Втора степен на Любовта: Любов към Бога заради собствената си изгода. Следователно Бог,
който е направил всичко, което е добро, е направил така, че да бъде обичан. Той прави следното: първо ни
благославя със защитата си. Когато живеем без безпокойства, ние сме щастливи, но поради гордостта си,
ние можем да  си  помислим,  че  ние сме отговорни за  безопасността  си.  Когато пострадаме от  някакво
нещастие, от някаква буря в живота ни, ние се обръщаме към Бога и го молим за помощ, т.е. търсим го само
когато сме  в беда. Така постъпваме ние,  които обичаме само себе  си,  когато за  пръв път започнем да
обичаме Бога и правим това даже само за да осигурим личната си изгода. Ние обичаме Бога, защото знаем,
че чрез него можем да правим всичко, а без него - нищо.
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4. Трета степен на Любовта: Любов към Бога заради самия Бог. При     първата степен на любовта,  
ние обичаме себе си заради самите себе си.  При втората степен на любовта,  ние обичаме Бога заради
собствената си изгода, най-вече защото той се грижи за нас и ни е спасил. Но ако изпитанията и нещастията
продължат да ни връхлитат, Бог всеки път ще ни превежда през тях. Така че даже ако сърцето ни е станало
кораво като  камък,  поради милостта  на  нашия Спасител,  ние  ще ставаме по-меки.  По  този начин  ние
започваме да обичаме Бога не просто заради самите себе си, а заради него самия. За да стегнем до този етап,
трябва да продължаваме да се обръщаме към Бога с молбите и молитвите си. В тези молитви се проверява
Божията милост, а чрез честата проверка ни се дават доказателства за това, колко сладък е Бог. След като
веднъж бъде опитана сладостта на Бога, става така, че той ни въвлича в чистата си любов повече, отколкото
е необходимо за задоволяване на нашите нужди. Ние започваме да си казваме:"Сега обичам Бога не заради
нуждите си, а защото сам опитах и знам колко сладък е Бог". Когато започнем да изпитваме това чувство, за
нас няма да е трудно да изпълним втората заповед: да обичаме ближния си. Защото онези, които искрено
обичат Бога, по този начин ще обичат и казаното от него. Така става по-лесно да се подчиним на всички
Божии заповеди. Ние започваме да ги обичаме и да ги възприемаме. Тази любов е чиста, защото в нея
липсва изгода (т.е. не предлагаме едно нещо, за да получим друго). Тя е чиста, защото тя не е само в думите,
на които започваме да служим, но и в действията ни. Ние обичаме, защото сме обичани. Грижим се за
другите, защото Исус се грижи за нас. Ние стигаме до тази степен, когато можем да кажем:" Възхвалям
Бога, защото е добър, не защото е добър към мене, а защото е добър въобще." Така ние обичаме Бога заради
него самия, а не заради наша изгода. Третата степен на любовта е, при която Бог е обичан заради това, което
е.

5. Четвърта степен на Любовта: Любов към себе си заради Бога. Блажени са онези, които изпитват
четвъртата степен на любовта - да обичаме себе си заради самия Бог. Такива случаи са редки и продължават
само за  момент.  С други думи, ние преставаме да се усещаме и имаме чувството,  че не съществуваме,
напълно губейки връзка със себе си, като че ли сме се изпразнили от съдържанието си. Ако даже за един
миг изпитаме тази любов, ние ще знаем за болката,  която се появява при връщането в този свят и при
неговите задължения, когато бъдем извадени от състоянието на съзерцание. Когато се върнем към себе си,
ние ще се почувствуваме,  като че ли страдаме,  когато се  връщаме в смъртното състояние,  в  което сме
призовани да живеем. Но по време на тези моменти нашите умове ще бъдат в хармония с Бога и желанията
ни ще съвпадат с неговите. Молитвата: "Да бъде волята ти" ще бъде нашата молитва и нашата наслада.
Така както една малка капка вода, когато бъде смесена с много вино, изглежда че губи напълно собствения
си облик, тъй като възприема вкуса и цвета на виното; така както желязото, когато бъде нагрято до червено,
изглежда толкова подобно на огън,  губейки обичайния си вид; така както въздуха,  облян от слънчевата
светлина, се превръща в такова великолепие от светлина, като че ли е самата светлина, така става и с онези,
които се разтопяват и се превръщат изцяло в Божия воля. Ние няма да почувствуваме тази перфектна Божия
любов в сърцето, душата, ума и силата си, докато не престанем да проявяваме склонност да мислим за себе
си и  се  концертираме върху непосредствените  нуждите  на  тялото си.  Само тогава  душата  може да  се
посвети  изцяло  на  Бога.  Поради  това,  в  настоящото  си  тяло,  което  обитаваме,  е  трудно  да  задържим
продължително време това състояние. Бог е в състояние да даде това усещане на онзи, на който пожелае, но
то не се постига в резултат на собствени ни усилия.

6. Навлизането в Първата, Втората и Третата степен на Любовта. Какво представляват четирите
степени на любовта? Първо, ние обичаме себе си заради самите себе си; тъй като не сме духовни и сме от
плът и  не  можем да  се  интересуваме от  нещо,  което не  е  свързано с  нас  самите.  Когато започнем да
разбираме, че не можем да се грижим сами за себе си, ние започваме да търсим Бога заради собствената си
изгода. Това е втората степен на любовта; ние обичаме Бога, но само поради собствения си интерес. Но ако
започнем да го боготворим и да се обръщаме постоянно към него, като размишляваме, четем, молим се и се
подчиняваме,  малко по малко започваме да опознаваме Бога чрез собствения си опит.  Ние навлизаме в
приятна взаимност с Бога и опитвайки колко сладък е Той, преминаваме в третата степен на любовта, така
че сега ние обичаме Бога не заради собствената си изгода, а заради него самия. Трябва да се отговори, че в
тази трета степен ние ще пребиваваме много дълго време.

7. Можем ли да достигнем до Четвърта степен на Любовта? Не съм уверен, че четвъртата степен
на любовта, при която ние обичаме себе си само заради Бога, може да се усвои безпогрешно в този живот.
Но когато това се случи, ние изживяваме Божествената радост и по един чуден начин прощаваме сами на
себе си. В тези мигове волята и умът ни са в пълна хармония с Бога. Аз съм на мнение, че това е имал
предвид пророка, когато е казал: "Ще вляза в Божията сила: О, Боже, аз ще запомня Твоята праведност."
Пророкът сигурно е усещал, че когато влиза в духовните сили на Бога, той е трябвало да остави настрана
всичко  себично  и  цялото  му  същество,  намиращо се  в  духа,  ще  запомни  Божията  праведност.  Когато
достигнем до четвъртата степен на любовта, тогава мрежата на милосърдието, влачена в това огромно море,
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непрестанно ще събира най-различни риби и когато най-накрая бъде изтеглена на брега, лошите риби ще
бъдат изхвърлени, за да останат само добрите. Въпреки това, аз не знам, дали можем да стигнем до тази
степен в този живот. Ние живеем в свят на печал и сълзи и усещаме милостта и успокоението на Бога само в
този контекст. Как можем да запомним Божията милост, когато самата Божия праведност трябва да ни се
припомня? Там, където няма място за мизерия или поводи за съжаление, сигурно не може да има усещане
за състрадание.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

1ЙОАН 4:7-21: 7Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби,

роден е от Бога и познава Бога.  8Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.  9В това се яви

Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.  10В това
се  състои  любовта,  не  че  ние  сме  възлюбили  Бога,  но  че  Той  възлюби  нас  и  прати  Сина  Си  като

омилостивение за греховете ни.  11Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да

любим един другиго.  12Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и

любовта към него е съвършена в нас.  13По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е

дал от Духа Си.  14И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на

Света.   15Ако  някой  изповедта,  че  Исус  е  Божии Син,  Бог  пребъдва в  него,  и  той в  Бога.   16И ние
познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта,

пребъдва в  Бога,  и  Бог пребъдва в него.   17В това се  усъвършенствува любовта в  нас,  когато имаме

дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.  18В любовта няма страх, но
съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има за себе си наказание, и който се страхува, не е

усъвършенствуван в любовта.  19Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.  20Ако рече някой: Любя
Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби

Бога, Когото не е видял.  21И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.“ 

Въпроси за размисъл 
1. Коя от четирите степени на любов чувствувате в себе? Опишете. 
2. Кои са стимулите за преминаване от 1 във 2 степен на любовта? А от 2 в 3? А от 3 в 4? 
3. Според вас, коя степен на любовта е най-разпространена? Защо?
4. В 1 Йоан пише, че ние сме в състояние да обичаме, защото първо Бог ни е залюбил. Как според вас

Божията любов ви дава възможност да Го обичане? Обичате ли себе си? Обичате ли другите?

Упражнения 
1. Първата степен на любовта е да се обичаме заради самите себе си. За да преминем в следващата

степен,  ние трябва да гледаме на Бога като на свой Създател и защитник.  Тази седмица си мислете за
раждането си, помнейки че не вие сте се създали. Погледнете на живота си като на дар, че даже настоящия
ви живот всъщност не е ваш, за да правите с него каквото си искате.

2. Втората степен на любовта е любов към Бога заради самите нас, при която ние обичаме Бога заради
всичко, което е направил, въпреки че не го обичаме просто защото е Бог. Авторът вярва, че след години,
през които Бог ни превежда през изпитания, ние можем да започнем да обичаме Бога просто защото е Бог.
Защо да чакаме нещастията? Направете си списък на случаите,  когато Бог ви е превел през изпитания.
Използувай този списък за да ви помогне, за да преминете в 3 степен на любовта. 

3.  Авторът казва, че любовта ни към ближния е проверка на любовта ни съм самите себе си. Тази
седмица направете усилие да облекчите бремето на хората около вас, започвайки с хората с които живеете.
Незаменимият дар да слушаме е най-добрия начин да започнем.

4. Замислете се над Псалм 139. Тази чудна песен за славата на създанието , за чудната Божия любов и
нашия жизнен опит ще ви помогне да се концентрирате върху Бога, чиято любов достига до най-потайните
кътчета на сърцето.
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Глава 7

Франсоа Фенелон (1651 - 1715 )
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Франсоа Фенелон е бил виден член на двора на френския крал Луи XIV, служейки като настойник на

Дука на Бургундия. Високо ценен от църквата, Фенелон бил назначен за епископ в Камбрия през 1695г. По
това време той се запознава с Мадам Гийон и до голяма степен попаднал под нейното влияние. Мадам
Гийон и нейните приятели проповядвали цялостно разграничаване от нещата, които са от този свят.
Защитата на тези идеи в произведения на Фенелон създала противоречия и напрежение в църквата и
довело до осъждането му от Папа Инокентий XII (заради това, че обичал Бога твърде много, а човека -
твърде малко), до изпращането му в изгнание от Луи XIV и до назначаването му в една местна църква,
където той си  спечелил  репутацията на  идеален  свещеник.  Фенелон  си  кореспондирал  с  много  видни
личности  от  онова  време,  служейки  им  като  духовен  наставник.  Писмата  му  били  преписвани  и
публикувани за обучение на другите. Основна тема на неговите писания е била завършената любов към
Бога.  Следните откъси отразяват постоянното му напомняне,  че  духовния живот,  който далеч не е
тежка и изтощителна работа, е единствения път към радостта.

ОТКЪСИ ОТ "ХРИСТИЯНСКАТА БЕЗПОГРЕШНОСТ" 

1.  Стократна  радост. Християнската  безпогрешност  не  е  толкова  жестока,  изморителна  и
притеснителна, колкото можем да си помислим. Тя изисква от нас да принадлежим на Бога от дъното на
сърцето си. А след като сме Божии, всичко което правим за него, е лесно. Онези, които са Божии, са винаги
радостни, когато не са раздвоени, защото желаят само това, което желае и Бог и правят за него всичко, което
той пожелае. Те се лишават от всичко и при това лишение получават стократно повече. Спокойна съвест,
свободно  сърце,  сладостта  да  се  оставят  в  ръцете  на  Бога,  радостта  да  виждат  постоянно  как  расте
светлината в сърцата им, липсата на страх и на ненаситни желания увеличават стократно щастието, което
истинските Божии деца имат, ако са верни, докато носят кръста си.

2. Воля, която повече не е разделена. Те се жертвуват, но заради онова, което обичат най-много. Те
страдат, но искат да страдат и предпочитат страданието пред всяка фалшива радост. Телата им понасят
остра болка, въображението им е затруднено, духът им изпада в слабост и изтощение, но волята им е твърда
и спокойна, намирайки се в най-съкровените кътчета на сърцата им. Това, което Бог изисква от нас, е воля,
която повече не е раздвоена между него и неговото създание. Това е воля, подаваща се на оформяне от
Божиите ръце, която нито търси или отхвърля каквото и да е, която безрезервно желае това, което Бог желае
и която,  независимо от причините,  не желае онова,  което Бог не желае. Когато сме в такова състояние,
всичко е добре и най-безгрижните развлечения се превръщат в добри дела.

3. Толкова желано състояние. Щастливи са онези, които се предоставят на Бога! Те са освободени от
страстите си, от осъждането на другите, от тяхната злоба, от тиранията на изказванията им, от  хладните и
жалки насмешки, от нещастията, които светът изпраща на богатите, от неверността и непостоянството на
приятелите, от собствените ни слабости, от страданията и краткотрайността на живота, от ужасите на една
непосветена смърт, от жестоките разкаяния на пристрастените към измамните удоволствия, и накрая, от
вечното осъждане от Бога.  Ние сме освободени от тези безбройни злини, когато предоставим волята си
изцяло в ръцете на Бога, ние искаме само това, което иска Бог и така намираме неговото успокоение във
вярата и в последващата надежда по време на всички страдания. Това, което отслабва волята, е страхът да се
предоставим на Бога и да се окажем толкова скоро в едно толкова желано състояние! 

4. Обхванати от радост. Щастливи са тези, които се хвърлят с гола глава и затворени очи в ръцете на
"Бащата на милосърдието" и "Бога на всички утешения", както казва Свети Павел! Следователно това, което
желаем най-много, е да знаем какво дължим на Бога и най-много се страхуваме да не видим достатъчно от
това,  което търсим.  Тогава,  когато  открием новото разбиране за  нашата  вяра,  ние биваме обхванати от
радост, подобно на бедняк, който е открил богатство. Истинският християнин, независимо от това, какви
нещастия ще му отреди съдбата, приема това, което му се е случило и не иска нещо, което не притежава.
Колкото повече човек обича Бога, толкова е по-доволен. Най-високата степен на безпогрешност, вместо
да ни натовари прекомерно, прави ярема ни по-лек.

5. Крила за полет по Неговия път. Колко глупаво е да се страхуваме, че ще се отдадем твърде много
на Бога! Това означава да се страхуваме да не би да бъдем твърде щастливи. Това означава да се страхуваме
да обичаме Божията воля във всичките й проявления. Това означава да се страхуваме да имаме твърде много
смелост,  докато  носим  неизбежния  си  кръст,  да  се  страхуваме  да  не  би  да  получим  твърде  голямо
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успокоение в Божията любов и да  станем независими от страстите, които ни правят жалки. Така че, нека
презрем земните неща и да се отдадем изцяло на Бога. Не искам да кажа, че трябва изцяло да загърбим
земните проблеми, тъй като, когато вече живеем честен и редовен живот, нашата основна грижа трябва да
бъде да се потапяме по-дълбоко в любовта и ще продължаваме да правим почти същите неща, които сме
правили  до  сега.  Защото  Бог  не  запазва  за  своите  хора  специални  условия,  нито  пък  им  спестява
отговорностите, които сам той им е възложил. Би трябвало да има само тази разлика, че вместо да бъдем
разяждани от гордостта си, от  прекомерните си страсти и амбиции и от злобното критикуване на света, ние
трябва  да постъпваме свободно,  смело и с надежда в Бога.  Увереността  ще ни съживи.  Очакването на
вечните добри неща, които наближават, докато другите земни неща ни се изплъзват, ще ни подкрепва по
време на страданията ни. Любовта на Бога, която ни прави годни да я разберем, ще ни даде криле да летим
по пътя си и да ни издигат над всички безпокойства. Ако по време на трудности вярваме в това,  живота ще
ни убеди. Давид казва "Ела, виж и опитай колко сладък е Бог."

6.  Духът на Любовта, който прави всичко лесно.  Исус Христос казал на всички християни без
изключение: "Нека всеки, който е мой последовател, да понесе кръста си и да ме следва." Широкият път
води до гибел.  Ние трябва да вървим по тесния път,  предпочитан от малцина.  Ние трябва да се родим
отново, да се откажем от себе си, да се намразим, да станем деца, духовно бедни, да плачем за да бъдем
успокоени и да не принадлежим на света, който е прокълнат заради скандалите си. Тези истини плашат
мнозина, защото те знаят какво изисква от тях религията, но не знаят какво им предлага. Те пренебрегват
духът  на  любовта,  който  прави  всичко  да  става  лесно.  Те  не  знаят,  че  тя  ни  води  към  най-висока
безпогрешност чрез едно чувство за мир и любов, които подслаждат всички борби.  Тези, които изцяло са
отдали себе си на Бога, са винаги щастливи. Те знаят от опит, че яремът на Бога се носи "лесно и леко," че в
това иго ние намираме "почивка за душата" и че то успокоява онези, които вече са уморени и претоварени,
както сам той е казал това.

7. Вечността наближава, за да влезем в нея. Но горко на онези слаби и  робски хора, чиито сърца са
разделени между Бога и този свят! Те искат и не искат. Те са разкъсвани едновременно от желания и от
разкаяния. Страхуват се както от Божия съд, така и от съда на хората. Ужасяват се от злото и се срамуват от
доброто. Те изпитват болките на добродетелта, но не могат да получат нейното сладко успокоение. О, колко
жалки са те! Само да имаха малко смелост, за да пренебрегнат празните приказки, студените насмешки и
необмислената критика на другите,  на какъв мир биха се радвали в лоното на Бога! Колко опасно е за
нашето спасение,  колко несправедливо спрямо Бога  и към нас  самите,  колко вредно е  даже за  мира  в
сърцата ни, да искаме да стоим там където сме! Животът ни е даден, за да се придвижим с широки крачки
към нашата небесна страна. Светът изчезва като измамна сянка. Вечността вече наближава, за да влезем в
нея. Защо закъсняваме да се придвижим, докато светлината на Бащата на милостта все още свети за нас ?
Нека се стремим да стигнем до Божието царство.

8. Тази ревнива и доминираща Любов. Една заповед е достатъчна, за да разбие за миг всичките ни
извинения, които може да имаме, относно резервираността ни към Бога. "Да възлюбиш Господа твоя Бог с
цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила" (Втор.6:5). Вижте как Светия Дух е обединил тези
условия, за да не се допусне наличието на каквато и да е резервираност, която човек би могъл да има към
предубежденията си за тази ревнива и доминираща любов. Изцяло не означава много за Бога. Той не страда
от вътрешни противоречия и не ни позволява да обичаме нещо друго освен него самия, с изключение на
онова, което сам той ни е заповядал да обичаме. Ние трябва да обичаме само Бога не само с цялото си сърце
и с всичките си сили, но и с цялата концентрация на мисълта си. Как иначе бихме повярвали, че го обичаме,
ако не решим да мислим за закона му и да положим цялото си старание да изпълним волята му.

9.  Следвай Бога със  смело  сърце. Онези,  които се  страхуват  да  разберат  твърде  ясно какви са
изискванията на тази любов, се самозаблуждават, като считат, че притежават тази бдителна и всеотдайна
любов. Има само един начин да обичаме Бога: да не правим нито една крачка без него и да   Го   следваме със  
смело сърце, където и да ни поведе. Всички, които искат да живеят този християнски живот, но въпреки
това  биха  желали да  си  запазят  малко от  светския  живот,  се  подлагат  на  огромния  риск да  се  окажат
привидно топли, за които е казано, че ще бъдат "изплюти от Божията уста." Бог има малко търпение с тези
слаби души, които си казват: "Ще направя само това и нищо повече." Създанието ли прави закон за своя
Създател? Какво би казал царят за поданика си или господарят за слугата си, който не му се подчинява,
който се осмелява да се грижи твърде много за собствените си интереси и който се срамува да признае
публично на кого принадлежи? Какво ще ни каже Царя на Царете, ако постъпваме като тези страхливи
слуги? 

10.Този принцип на чистата любов. Защо предпочитаме само ние на притежаваме Божиите дарове,
а не и другите? Не е ли това твърде егоистично? Онзи, който предпочита да ги види в себе си, а не и в
другите, ще се почувства зле, когато разбере, че даровете на другите са по-добри от неговите. От тук се
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поражда завистта. Какво трябва да правим? Ние трябва да се радваме, че Божията воля се е проявила в нас,
че той царува в нас, не заради нашето щастие, не и заради нашата безпогрешност, защото е наша, а за да му
харесаме и заради чистата му слава. Това не са фантастични хитрувания, защото Бог, който иска да разголи
душата, за да я направи безпогрешна, ще я преследва неуморно по посока на една по-чиста любов. Бог е
причината тя да преминава през тези изпитания и няма да й позволи да си почине, докато не изкорени
цялата й резервираност и егоизъм. Нищо не е толкова ревниво, толкова сурово и толкова чувствително,
колкото този принцип на чистата любов. Това е като злато, което се пречиства в тигел. Огънят изгаря всички
примеси на златото. Ние трябва да превърнем сърцата си в тигел, за да пречистим божествената любов. 

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

1 ПЕТЪР 4:1 -6: 1И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл,

защото пострадалият по плът се е оставил от греха, 2за да живеете през останалото в тялото време,

не вече по човешки страсти, а по Божията воля. 3Защото доволно е миналото време, когато сте живели
така,  както  желаят  да  живеят  езичниците,  като  сте  прекарвали  в  нечистоти,  в  страсти,  във

винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения. 4Относно това те се и чудят, и ви

хулят за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата; 5но те ще отговарят пред Онзи, Който

скоро ще съди живите и мъртвите, 6понеже затова се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй
щото, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.”

Въпроси за размисъл 
1. Според авторът, какъв трябва да бъде подходът на човек, който желае да се придвижи от жалкия

светски към изпълнения с радости духовен живот? 
2.  Предоставяйки се в ръцете на Бога, човек се освобождава от безброй злини. Лично вие от какво

бяхте освободени?
3.  Раздвоени са онези души, които са страхливи и срамежливи, тези, които желаят да останат там,

където са. Опишете един период от живота си, когато сте искали да останете там, където сте, но Бог ви е
призовавал да вървите напред? 

4. В 1Пет.4 ни се припомня нашето минало. Замислете се над собственото си минало и си отговорете
на въпроса: Как се промени живота ви в резултат на вярата ви в Бога? 

5.  Петър говори и за проблема, който натрапчивото любопитство създава даже на някой възрастни
новопокръстени. Как се справяте с онези, които ви познават от по-рано, преди да станете християнин? 

Упражнения 
1. Вземете решение да изоставите тази седмица главната си цел. В това което правите си създайте

навика да не търсите нищо друго, освен Бога. Придържайте се към съвета на авторът: "Не прави нито една
стъпка без Бога."

2. Авторът пише: "Бог има малко търпение към тези слаби души, които си казват: "Ще направя само
това и нищо повече". Очертайте вашата "зона на спокойствието" за тази седмица. Изучете границите на
собственото си подчинение. Запитвайте се, защо искате "да направите само това и нищо повече".

3. Авторът казва, че ние често се страхуваме, да не би да се привържем твърде много към Бога, като че
се страхуваме да бъдем твърде щастливи. Въпреки, че звучи странно, този страх действително се изпитва от
мнозина. Можете ли да кажете, защо се страхувате да бъдете щастливи?

4. Петър увещава младата църква: "И тъй понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със
същата мисъл..." Тази седмица си мислете, как Христос е страдал лично за вас. В трудно за вас време си
припомняйте славната любов на Спасителя, който с желание се жертвува за вас.
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Глава 8

Свети Августин  ( 354 - 430 )
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА  
Свети Августин, епископ на Хипо, е бил велик лекар на Римокатолическата църква. Роден е през 354

г. в Северна Африка в семейството на баща-атеист и дълбоко религиозна майка. Станал християнин и на
16-годишна  възраст  отишъл  в  Картадж,  за  да  довърши  юридическото  си  образование.  През  375  г.
започнал да се интересува от философия и се отказал от предстоящата си кариера в църквата. Надарен
оратор, той бил поканен да стане професор в Рим, където основал своя школа по риторика. Тук попаднал
под влиянието на философията на Платон и на учението на Свети Амброз. След голяма вътрешна борба
променил  философските  си  вярвания  и  прегърнал  отново  християнската  вяра.  По-късно  се  върнал  в
Африка, където основал религиозно общество. През 391 г. бил ръкоположен за свещеник (независимо, че не
бил  съгласен),  тъй  като  вандалите  започнали  да  завладяват  Хипо.  Живял  45  г.  в  това  монашеско
общество.  Написал  огромен  брой  книги  и  станал  известен  поради  красноречието,  логиката  и
религиозната си страст. Тези три качества така се допълвали, че го направили един от най-значителните
мислители в историята на Християнската църква.  Може би само Свети Павел е бил четен повече от
него. Религиозната му същност оформя не само епохата в която е живял, но и последващите векове на
Християнството. Трудно е да се намери религиозен мислител от която и да е епоха, който да не се е
намирал под влиянието на учението на Свети Августин.  Следващия откъс е  от автобиографията на
Свети Августин, наречена "Признания". 

ОТКЪСИ ОТ “ПРИЗНАНИЯ”

1.  Разделен  дом.  Душата  ми  беше  разделена.  Умът  дава  команда  на  тялото  и  то  се  подчинява
незабавно, но когато умът заповяда сам на себе си, той се съпротивлява. Каква е причината? Умът нарежда
на ръката да се помести и тя се подчинява с такава готовност, че нареждането много трудно може да се
различи от изпълнението. И все пак умът е ум, а ръката е част от тялото.  Но когато умът нарежда сам на
себе си да направи едно волево действие, има пълна аналогия с примера с ръката,  но нареждането не се
изпълнява. Защо се случва това? Умът нарежда сам на себе си да направи едно волево усилие и той не би
дал това нареждане, ако не искаше това да бъде направено. Но той не изпълнява собствената си заповед. Той
не желае безрезервно да се направи това, което нарежда сам на себе си и по тази причина нареждането не е
безпрекословно. Той издава нареждане с такава категоричност, с която желае то да бъде изпълнено и когато
желанието не е безрезервно, нареждането не се изпълнява.

2. Притискани от навика. Умът нарежда да се извърши едно волево действие и дава това нареждане
сам на себе си, а не на някоя друга воля. При това положение, причината за неизпълнение на нареждането е,
че то не е дадено с необходимата категоричност. Защото, ако волята беше категорична, тя не би нареждала
сама на себе си да бъде категорична, защото вече е такава. Следователно не е чудно, че волята  прави нещо
частично и оставя неизпълнена една част от нареждането. Това е болест на ума,  който не се издига до
висините, до които е издиган от истината, защото е притискан надолу от навика. Това е доказателство, че в
нас има две воли, и нито една от тях не е пълна, защото всяка от двете притежава онова, което липсва на
другата.

3. Разкъсван между противопоставящите се воли.  Когато се опитвах да стигна до решението да
служа на Господа моя Бог, което от дълго време имах намерение да взема, аз бях, който желаех да направя
това и пак аз не желаех да го направя. Аз и само аз. Но аз нито желаех, нито отказвах да го направя с
пълната си воля. Аз бях в разногласие сам със себе си. Сам се поставях в объркано положение. Всичко това
ми  се  случваше,  въпреки  че  не  го  исках,  но  това  доказваше,  че  налице  беше  една  втора  воля,  която
съществуваше редом с моята воля. Това означава, че умът ми е бил наказан. Действията ми не идваха от
мене, а от греховният принцип, които обитава в мене (Рим.7:17). Това е част от наказанието, наложено от
Бога на Адам за извършеният от него грях. Когато се опитваме да вземем решение, ние имаме една душа,
която е разкъсвана между противоречащите си воли. Някои казват, че в нас обитават два противопоставящи
се ума, един добър и друг лош и те са в борба помежду си, защото произтичат от два противоречащи се
същности  или  принципи.  Боже  на  истината,  докажи  че  са  изцяло  грешни.  Ти  напълно  объркваш  и
унищожаваш аргументите им. Може би и двете воли са лоши. Например, човек може да се опитва да реши
дали да  похарчи  парите  си  за  екстравагантни неща или да  ги  скрие  като  скъперник,  или пък дали да
извърши убийство или прелюбодеяние, или трето - да открадне. Тъй като той не може да направи всички
тези неща едновременно, неговият ум е разкъсван между воли, които не могат да бъдат примирени.

4. Пълната сила на волята. Същото се получава и когато волите са добри. Ако се опитвам да реша
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кое да прочета, дали едно от посланията на Павел, или някой от псалмите, или пък някое от евангелията,
някой ще каже, че във всеки от тези случаи волята е добра. Да си представим, че човек намира всичките
тези неща еднакво привлекателни и  му се предостави възможност да ги прочете по едно и също време, не е
ли вярно, че тъй като не може да реши какво най-много иска да чете, сърцето му ще бъде разкъсвано между
няколко различни желания? Всички тези различни желания са добри, но въпреки това те са в конфликт
помежду си, докато човек не избере едно нещо, към което волята му ще се насочи изцяло, така че той да не
бъде повече разкъсван между различни воли. Същото е вярно, когато по-висшата част от нашето същество
се стреми към вечното щастие, докато по-низшата му част го дърпа назад чрез любовта си към временните
удоволствия. Една и съща душа желае и двете, но не се определя категорично, кое от двете избира. Така тя
се разкъсва на две и изпитва големи мъки, защото докато истината я учи да избере едното, навикът й пречи
да се откаже от другото.

5. На границата на решението. Това е естеството на заболяването. Аз се измъчвах, самообвинявах се
по-горчиво  от  всякога,  докато  се  гърчех  във  веригите  си.  Надявах  се,  че  веригите  ми  може  да  бъдат
разкъсани  веднъж  завинаги,  защото  само  едно  малко  нещо  ме  задържаше  сега.  Въпреки  това  то  ме
задържаше. А ти, Боже, които никога не преставаш да наблюдаваш и най-скритите ъгълчета на сърцето ми.
В твоята сурова милост ти ме бичуваш с двойния бич на страха и срама,  ако прегреша още веднъж и
претритата и разхлабена верига няма да се счупи, а ще получи нова здравина и ще ме обвърже още по-
здраво. В сърцето си продължавам да казвам: "Нека това да стане сега, нека това да стане сега!" и още
докато го казвам, стигам до точката на вземане на решение. Тъкмо щях да го направя, но не успях. Въпреки
това не изпаднах в старото си състояние. Стоях на границата на вземането на решение и чаках да си поема
дъх. Опитах се отново и стигнах малко по-близо до целта, а следващия път - още малко по-близо, така че
почти можех да я стигна и да я сграбча. Но не я стигнах. Не можах да я стигна и да я сграбча, защото се
въздържах  от  стъпката,  чрез  която  трябваше  да  умра  за  смъртта  и  да  оживея  за  живота.  Ниските  ми
инстинкти, които ме задържаха, бяха по-силни от висшите помисли, които не бяха изпробвани. И колкото
повече  наближавах момента,  който трябваше да  отбележи великата  промяна  в мене,  толкова  повече  се
отдръпвах с ужас от него. Но това не ме отказа и не ме отклони от целта: то просто ме остави да вися в
състояние на нерешителност.

6. Състоянието ми на нерешителност.  Назад ме дърпаха всички мои стари привързаности. Те ме
държаха, захващайки се за плътските ми одежди и ми шепнеха:"Ще ни изоставиш ли? От сега нататък няма
повече да бъдем с тебе, завинаги. От сега нататък няма да ти бъде позволено да правиш това или онова."
Какво беше това, Боже мой, когато те шепнеха "това или онова нещо"? Неща толкова неприлични и срамни,
че те моля Боже за милостта да ги държиш далеч от мен! Тези гласове, когато ги чух, ми изглеждаха поне на
половина  приглушени,  отколкото  преди.  Те  повече  не  препречваха  пътя  ми,  но  техният  грохот  ми  се
струваше, че ме достига отзад, опитваше се да ме накара да си обърна главата, въпреки че исках да вървя
напред. И така, намирайки се в състояние на нерешителност, те не ми позволяваха да се откъсна от тях и да
прескоча  от  другата  страна  на  бариерата,  там където ти,  Боже ме  приканваш да  отида.  Навикът  беше
толкова силен за мен, когато бях запитан: "Мислиш ли, че можеш да живееш без тези неща?"

7. Треперейки пред бариерата.  Но в този момент  гласът на навика беше много слаб. Аз въртях
погледа си навсякъде и докато стоях треперещ пред бариерата, можех да видя от другата страна чистата
красота на Сдържаността с цялата й безметежност и неопетнена радост, която благопристойно ми махаше
да прекрача и да не се срамувам повече. Тя разтвори любящите си ръце, за да ми каже добре дошъл и да ме
прегърне, като държеше огромен брой добри примери пред погледа ми. Тя се усмихна, за да ме окуражи,
като че ли ми казваше:  "Можеш ли да не направиш това, което правят тези мъже и жени? Да не би да си
мислиш, че те намират необходимата за това сила в себе си, а не в Господа, техния Бог? Те ме получиха от
Господ,  техният  Бог.  Защо  се  опитваш  да  се  справиш  само  със  собствените  си  сили  и  поради  това
пропадаш? Остави се на Бога и не се страхувай. Той няма да избяга и да те остави да паднеш. Остави се
безстрашно на него, той ще те посрещне и ще излекува болестите ти." Бях обхванат от срам, защото аз все
още слушах безполезния шепот на по-нисшата си част и се колебаех. Сдържаността като че ли ми казваше:
"Затвори ушите си за нечистия шепот на тялото си, за да бъде умъртвен. Той ти говори неща, които те
наслаждават, но законът на Господа твоя Бог няма да те говори такива неща." 

8. Защо не сега.  Изследвах скритите дълбочини на душата си и изтръгнах тайните й съжаления и
когато ги разположих пред очите на сърцето си, в душата ми избухна буря. По някакъв начин аз се оказах
под едно смокиново дърво и дадох воля на сълзите, които обливаха лицето ми. Защото чувствувах, че все
още съм роб на греховете си и отчаяно плачех: "Докога ще продължавам да казвам: 'Утре, утре'? Защо не
сега? Защо не сложа край на грозните си грехове в този момент?" Задавах си тези въпроси, обхванат от най-
дълбока печал, когато изведнъж чух дете да пее  в съседната къща. Не можех да кажа дали това беше момче
или момиче,  но  детето  повтаряше без  прекъсване припева:  "Вземи това  и го  прочети,  вземи това  и го
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прочети."  Тогава  аз  погледнах  нагоре,  замисляйки  се,  дали  нямаше  някаква  игра,  при  която  децата  си
препяват подобни думи, но не си спомних по-рано да съм чувал тези думи. Задържах потока от сълзите си и
се изправих,  казвайки си,  че това единствено може да бъде свята команда да отворя Библията си и да
прочета първият откъс, върху който се спре погледа ми. Бързо се върнах до мястото, където бях оставил
книгата,  която съдържаше Посланията на Павел.  Сграбчих я,  отворих я и в  тишината прочетох първия
попаднал пред очите ми откъс: "Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирувания и пиянства,
не по блудство и сластолюбие, не по крамоли и зависти. Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не
промишлявайте за страстите на плътта" (Рим. 13:13,14). Нямах желание да чета повече, а и нямаше
нужда. Защото изведнъж, аз стигнах края на спокойствието, като че ли светлината на увереността нахлу в
сърцето ми и  прогони тъмнината  на  съмнението.  Отбелязах  с  пръста  си  мястото,  което бях прочел   и
затворих книгата. Ти ме обърна към себе си, така че повече не хранех никаква надежда за този свят, а стоях
твърдо на правилата на вярата.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА: 

РИМ. 7:14-25: 14Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.
15Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова, което мразя, него върша.
16Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър. 17Затова не аз сега върша

това, но грехът, който живее в мене. 18Защото зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто;

понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. 19Защото не върша доброто, което желая;

но злото, което не желая, него върша. 20Но ако върша това, което не желая, то не го върша аз, а грехът,

който живее в мене. 21И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е

близо.  22Защото,  колкото за вътрешното ми естество,  аз  се  наслаждавам на Божия закон;  23но  в
телесните си части виждам различен закон,  който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под

греховния закон, които е в частите ми.  24Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
25Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на
Божия закон, а с плътта - на греховния закон."

Въпроси за размисъл 
1. Свети Августин казва, че се почувствувал като "разделен дом," разкъсван между две противоречиви

желания. Изпитвали ли сте някога подобно чувство? Опишете.
2. Силата, която работи срещу вътрешната ми цялост, пише авторът, е че ние сме притискани надолу

от навика. Каква роля в живота ви играе навикът, докато се борите да се посветите на Бога.? 
3. В Рим.7:19 Павел признава, че не е в състояние да върши това, което иска, това, което знае, че е

добро и правилно и установява, че върши онова, което не иска, което е лошо и зло. Как Исус Христос се
явява решение на неговия проблем? 

4.  Августин  пише  за  нашепванията  на  старите  навици  и  как те  се  опитват  да  го  увещават,  като
понякога тези нашепвания заглъхват? Кои гласове на навика викат най-силно, докато се опитвате да се
преборите с привичките си?

5. В последната част, Августин се пита" Докога ще продължавам да казвам 'Утре, утре'? Защо не сега?
Защо не сложа сега край на грозните си грехове? Как ще отговорите на този въпрос? 

Упражнения 
1. Вземете решение тази седмица да се откажете от един лош навик . Решете да не се подчинявате на

никой друг освен на Бога. Използувайте случая, разказан от Августин, за да се окуражите. Не се опитвайте
да се борите сами с навика си, разчитайте на Божията сила. 

2. Към края на пътуването си, Августин бил посетен от Сдържаността, която го подкрепила, като му
показала как други мъже и жени са победили изкушенията си. Тази седмица четете за живота на такива
хора, чиито живот би ви окуражил.

3.  Сдържаността приканила Августин да затвори ушите си за нечистите нашепвания. Тази седмица,
когато бъдете изкушен, отклонете вниманието си от изкушението. Погледнете към нещо, което е красиво,
уважавано и вярно.

4. Дайте възможност на Исус да ви спаси от вътрешните ви борби, така както е спасил и Павел. Дайте
на Христос да ръководи вътрешната ви борба.
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Глава 9 

Томас Мелтон (1915 - 1968)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Томас Мелтон е роден във Франция и е имал трудно детство. Майка му умряла, когато бил на 6 год.,

а баща му (който бил пътуващ артист и често го оставал без надзор) умрял,  когато Мелтон бил на 15
год.  Търсейки  удоволствията,  в  ранната си  младост той  водел  крайно  разпуснат и  неблагопристоен
живот. Към 25 годишната си възраст направил драматична промяна в живота си и започнал да се учи в
Колумбийския  Университет.  Станал  католик  и  член  на  Гетсиманското абатство  в  Кентъки,  където
прекарал  остатъка  от  живота  си  като  монах.  През  1948  год.  публикувал  автобиографията  си
"Седеметажната планина,"  където се описва духовния климат на тази епоха,  която бързо придобила
широка международна известност. Продължил да пише много книги, които оказали значително влияние
върху духовното развитие на Западния свят. Известен заради статиите си в пресата, разсъжденията и
социалната си критиката, Мелтон продължава да влияе и на хората от нашето поколение. Някои го
критикуват заради опитите му да примирява духовните различия между Изтока и Запада, но той никога
не изневерил на вярата си за взаимоотношения с Бога чрез Исус Христос. Освен това Мелтон поддържал
деликатен баланс между външния и вътрешния си живот, между размишлението и действието. Поради
това оказвал влияние не само в църквата, но и в атеистичния свят.  През 1968 год. умрял при нещастен
случай, но продължава да дарява с мъдрост онези християни, които желаят да се потопят по-дълбоко в
духовния живот.

ОТКЪСИ ОТ "МОЛИТВА НА РАЗМИСЪЛ" 

1.Магически методи. Когато размишляваме, ние не трябва да търсим някакъв "метод" или "система",
а да култивираме в себе си "подход", "гледна точка": вяра, откритост, внимание, почтителност, очакване,
умолителност, доверие, радост. Всичко това ни просмуква с любов дотолкова, доколкото живеещата в нас
вяра ни говори, че ние сме в Божието присъствие, че в Божия Дух "виждаме" Бог нашия Отец, без да сме го
"срещали". Ние го познаваме, без да сме го виждали. Вярата ни привързва към него в Духът, който ни дава
светлина  и  любов.  Някои  хора  без  съмнение  притежават  дара  да  се  молят  в  размисъл.  Днес  това  е
необичайно. Хората трябва да се научат да размишляват. Има начини за това, но не трябва да очакваме, че
ще намерим магически методи, които ще премахнат всичките ни пречки и трудности.

2. Трудна молитва. Размишлението е нещо доста трудно. Ако се срещнем с трудности при молитвата
и  чакаме  търпеливо  момента  на  милостта,  ние  ще  открием,  че  размишлението  и  молитвата  са  много
радостно упражнение.  Обаче  не  трябва  да  оценявате  стойността  на  размишлението си  по това  "как се
чувствувате". Едно трудно и на пръв поглед безплодно размишление може да се окаже всъщност много по-
ценно, отколкото друго, което е лесно, щастливо, светло и изглеждащо много успешно. При размишлението
има "движение", което се дължи на силата на Християнския живот, преминаване от смъртта към живот в
Христос. Понякога молитвата, размишлението и съзерцанието са "мъртви" - един вид пропадане в нашата
нищожност, едно осъзнаване на безпомощността, разочарованието, неверието, объркването и невежеството
ни. Забележете колко обичайна е тази тема в Псалмите (виж Пс. 39, 56). Трябва да правим  всякакви усилия
и жертви, за да се влезем в Божието царство. Такива жертви са богато компенсирани от резултатите, даже
когато резултатите не са толкова ясни и очевидни за нас. Но е необходимо осветено, правилно насочено и
продължително усилие.

3. Просто добра воля.  Веднага се натъкваме на един от проблемите в живота на молещия се: да се
научи да различава кога усилията му са осветени и добре насочени и кога извират просто от обърканите ни
прищявки и от незрелите ни желания. Би било грешка да се предполага, че просто добрата ни воля сама по
себе си е достатъчна гаранция, че всичките ни усилия най-накрая ще доведат до добър резултат. Даже при
наличие на най-добра воля е възможно да направим сериозни грешки. На определени изкушения и измами
трябва да се гледа като на нормална част от живота на молещия се. Но когато решим, че сме натрупали опит
в  размишлението,  ще  установим,  че  ни  обхващат  всевъзможни  странни  идеи.  Ние  даже  можем  да  се
привържем към тях със свирепа саможертва, убедени че те са свръхестествена милост и знаци за Божието
благословение заради нашите усилия, докато всъщност те просто показват, че човек се е отклонил от правия
път и може би се намира в сериозна опасност.

4.  Наставляване  на  начинаещия.  По  тази  причина  скромността  и  покорното  възприемане  на
разумните  съвети  се  явяват  много  важна  част  от  живота  на  християнина.  Въпреки,  че  духовните
наставления не са задължителна част от живота на обикновения християнин и въпреки, че даже монахът би
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могъл до известна степен да мине без тях, те се превръщат в морална необходимост за всеки, който се
опитва да навлезе по-дълбоко в живота с молитва. Духовният наставник е човек, който е в състояние да
ръководи начинаещия как да се моли и в разкриването на всяка проява на погрешно насочено усилие или
стремеж.  Този  човек  трябва  да  бъде  слушан  и  да  му  се  подчиняваме,  особено  когато  наставникът
предупреждава за погрешна употреба на определени методи и практика, които той счита за неуместни или
за опасни в конкретен случай, или когато той не желае да приеме някои "постижения" като напредък.

5. Съпротивлявайки се на Бога. Правилната употреба на усилието се определя от демонстрацията
на Божията воля и милост. Когато човек просто се подчинява на Бога, с малко усилия стига надалече. Когато
човек  на  практика  се  съпротивлява  на  Бога  (при  това  твърдейки,  че  няма  друго  намерение  освен  да
изпълнява волята му),  и най-голямото усилие не може да доведе до добър резултат. Обратно, упоритата
демонстрираната съпротива срещу Божията воля, независимо от това колко ясно е била изявена на човека е
белег, че човек се намира в голяма духовна опасност. Доста често ние не сме в състояние да осъзнаем, че се
намираме  в  подобно  положение.  Това  е  другата  причина  за  евентуалната  необходимост  от  духовен
наставник. Работата на духовния наставник не е толкова да ни обучава в тайните на методи, известни само
на  посветени,  а  да  ни  показва  как  да  разпознаваме  Божията  милост  и  воля,  как  да  бъдем  покорни  и
търпеливи,  как  да  израстваме  вътрешно,  преодолявайки  трудностите  и  как  да  отстраняваме  главните
пречки, които не ни позволяват да бъдем хора на молитвата.

6.  "Триковете" на  духовния живот.  Тези  пречки  може да  имат много дълбоки корени в  нашия
характер и може да осъзнаем, че е необходим цял живот, за да се отстранят. Например мнозина, които имат
някои природни дарби и малко изобретателност, са склонни да си въобразяват, че поради надареността си
могат  лесно  да  научат  и  да  прилагат  методите  (наричани  понякога  "триковете"),  на  духовния  живот.
Единственото  безпокойство  е,  че  в  духовния  живот  няма  трикове  и  преки  пътеки.  Онези,  които  си
представят,  че  могат  да  открият  духовни  "трикове"  и  да  ги  накарат  да  работят  за  тях,  обикновено
пренебрегват Божията воля и милост. Те са самоуверени и даже самодоволни. Те си внушават, че ще трябва
да постигнат това или онова и се опитват да си напишат билет за живота на съзерцанието. На пръв поглед
даже могат да имат известен успех. Някои духовни учения като например Зен Будизма, поставят ударението
върху суров и безсмислен начин на живот, като подхранват подобна убеденост. Човек не може да започне да
разрешава реалните проблеми на живота на молещия се,  ако най-напред не бъде напълно задоволен от
положението си на начинаещ и действително да се държи като човек, който не знае почти нищо и отчаяно се
нуждае да започне от самото начало.  Тези, които още от началото   си мислят, че "знаят  ", никога няма да  
научат нещо ново. 

7. Затворници в себе си. Хората, които се опитват да се молят и да размишляват над нивото на което
се намират, които са твърде амбициозни да постигнат това, което желаят - едно високо ниво на молене, се
отклоняват от истината и от реалността. Като се самонаблюдават и си внушават, че напредват, те стават
затворници в себе си. После, когато разберат, че милостта ги е напуснала, те стават пленници на вътрешната
си празнота и безсмисленост и си остават безпомощни. Апатията към духовното последва ентусиазма на
гордостта и на духовната суета.  Лекарството срещу това състояние е скромността и разкаянието! Ние не
искаме  да  сме  начинаещи,    но  трябва  да  осъзнаем  факта,  че  никога  няма  да  бъдем  нещо  повече  от  
начинаещи.

8. Храбър и абсурден опит да се избегне реалността.  Друга пречка, която може би се среща най-
често, е духовната инерция, вътрешната обърканост, хладината и липсата на увереност. Това се случва с
хора, които след като са направили едно задоволително начало, изпитват неизбежните поражения, които
идват, когато живота на съзерцанието започне да става сериозен. Това, което в началото изглежда лесно и
възнаграждаващо,  изведнъж става  напълно  невъзможно.  Умът  отказва  да  работи.  Човек  не  може да  се
концентрира. Въображението  и емоциите му блуждаят, а понякога излизат извън контрол. В този момент
човек се чувства отчаяно изоставен и безсмислените фантазии могат да вземат връх. Това може да се окаже
неприятно и даже заплашително.  Доста често вътрешния живот на човека се превръща в пустиня, където
липсва интерес към всичко духовно. Това може да се възприеме като преходно изпитание, но ние трябва да
осъзнаем, че всъщност положението е много по-сериозно. То може да е резултат от един погрешен старт,
при който се е получил "блокаж", отделящ "вътрешния живот" от останалото съществувание на човека. В
този случай, предполагаемия "вътрешен живот" може да се окаже просто един смел и абсурден опит да се
избяга въобще от действителността.

9.  Да се държим здраво за живота.  Под претекста,  че  това което е в  нас всъщност е  реалното,
духовното, свръхестественото и т.н., човек започва да пренебрегва и да презира "външното" като земно,
материално  и  противопоставящо  се  на  милостта.  Това  е  лоша  религия  и  лош  аскетизъм.  Във  всяко
отношение е лошо,  защото вместо да се възприеме реалността такава каквато е,  ние я отхвърляме, за да
заживеем в някакво безпогрешно царство на абстрактни идеи, които са практически неприложими. Много
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често инерцията и антипатията, които характеризират така наречения "духовен живот" на много християни
биха могли да бъдат излекувани чрез простото уважение към конкретната реалност на ежедневния живот,
към  природата,  към  тялото,  към  работата  която  извършваме,  към  приятелите  си,  към  това  което  ни
обкръжава и т.н. Фалшивата свръхестественост, която си въобразява, че "свръхестественото" е едно царство
на  абстрактното  съществувание  (както  си  е  въобразявал  Платон),  което  е  изцяло  отделено  и  се
противопоставя на реалния свят на природата, не предлага действителна подкрепа за истинския живот на
съзерцанието и молитвата. Съзерцанието е безсмислено  ,   ако не се държи здраво за реалния живот  .

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ПСАЛМ 39: „1Рекох: Ще внимавам в пътищата си, за да не сгреша с езика си. Ще имам юзда на

устата си, докато е пред мене нечестивия.  2Станах ням и мълчалив, въздържах се да говоря и нямах

спокойствие; и скръбта ми се раздвижваше. 3Сгорещи се сърцето ми дълбоко в мене; докато размишлявах

пламна огън. Тогава проговорих с езика си, казвайки: 4Научи ме, Господи, за кончината ми, и за числото на

дните ми,  какво  е;  дай ми да зная  колко съм кратковременен.  5Ето,  направил  си  дните  като педя  и

възрастта ми е нищо пред Тебе. 6Наистина всеки човек, колкото и яко да стои, е само лъх, наистина всеки
човек ходи като сянка; наистина всяка нищожност го смущава, трупа съкровища, но не знае кой ще ги

прибере.  7И сега, Господи, що чакам? Надеждата ми е на Тебе.  8Избави ме от всичките ми беззакония,

недей ме прави за укор на безумния. 9Онемях, не си отворих устата, понеже Ти стори това. 10Отдалечи

от мене удара Си, от поражението на ръката Ти изчезвам.  11Когато с изобличения наказваш човека за

беззаконието му, Ти разваляш като молец красотата му. Наистина всеки човек е само лъх.  12Послушай,
Господи, молитвата ми, и дай ухо на вика ми. Не премълчавай при сълзите ми, защото съм странен при

Тебе и пришълец, както всичките мои бащи. 13Остави ме да отдъхна, за да се съвзема, преди да си отида
и да ме няма вече.“

Въпроси за размисъл 
1. Опишете досегашният си опит в съзерцанието.
2. Мелтон говори сурово срещу онези, които биха се опитали да се доближат до Бога посредством

някаква система или метод. По какъв начин сте се опитвали да заблудите Бога с "магически  методи"? 
Мелтон пише, че такива дарби, като изобретателност или остроумие, могат да се окажат огромен проблем за
духовния ни живот, ако търсим "трикове" и "преки пътеки" за да се доближим до Бога. Каква е грешката при
такъв подход?

3. Мелтон учеше, че Псалм 39 е добър пример, как нашият живот пред Бога се превръща "в един вид
пропадане  в  нашата  нищожност,  едно  осъзнаване  на  безпомощността,  разочарованието,  неверието,
объркването и невежеството ни". Изпитвали ли сте усещането за безпомощност и разочарование в духовния
си живот? Опишете.

4. Мелтон вярва, че усилието и напрежението в духовния живот са полезни, само ако сме насочвани
от Бога; ако  обаче  на  практика  ние  Му се  противим и  най-голямото  усилие  няма да  доведе  до  добър
резултат. Ако авторът ви беше духовен наставник и вие споделяте с него, дали той ще счете, че вие сте
воден или пък се опитвате да водите? Защо? 

Упражнения 
1.  Отделяйте ежедневно 15 мин. за спокойствие и размишление.  Откъснете се от напрежението и

стреса и просто си почивайте в Божието присъствие.
2. Мелтон вярва, че трябва да усвоим "подход" за живота си пред Бога. Той изброява 8 подхода които

ни обединяват  с Бога:  вяра,  откритост,  внимание,  уважение,  очакване,  умолителност,  доверие и радост.
Когато съзерцавате, изберете един от тях и го усвойте, като се концентрирате върху една къса и проста
молитва. Напр. за вярата просто кажете:"Господи, вярвам в тебе. Знам, че можеш да направиш всичко....."

3.  Направете  проверка  на  духовните  методи,  които  използувате.  Кои  магически  методи  сте
използували в миналото, за да внушите нещо на Бога? Отказвайте да се явите пред Бога с фалшиво чувство
за контрол и да признавате греховете си пред Него, като по този начин намалявате връзката си с Бога до
чист формализъм.

4. Псалмистът обещава:"Ще внимавам в пътищата си, за да не сгреша с езика си. Ще имам юзда на
устата си, докато е пред мене нечестивия." Направете подобно обещание, като прекарвате част от деня си в
тишина и спокойствие. Спокойствието ще ви освободи от принуждението да контролирате другите.
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Глава 10

Ланселот Андрюс (1555 - 1626)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Въпреки,  че  на младини Ланселот Андрюс бил  пуритан,  сега е  считан за  една от най-големите

личности от историята на Англиканската църква. Станал епископ на Ели, Уинчестър и Чичестър, след
това e бил свещеник на Кралица Елизабета, а по-късно e служил като защитник на Крал Джеймс I при
спора му с Кардинал Белармайн. Той е бил един от учените, които са подготвили през 1607 г. известният
превод на Библията на английски, носещ името на Крал Джеймс. Бил широко известен като изключителен
лектор, защото говорел много увлекателно и притежавал чувство за хумор, което било в противоречие с
пуританският стил. Оказал огромно влияние върху един от най-известните английски прозаици и поети
Томас Елиът,  който написал  книга  за  него.  Поемата на Елиът "Пътешествието на Меги"  започва с
цитат от проповед на Андрюс. Говорело се, че най-голямата дарба на Андрюс била да съставя проповеди,
които "издигат човешкия ум до Бога." Следващите откъси са от една книга на Андрюс, написана, както
сам автора казва, "за лична употреба", която нямал намерение да публикува. Тя съдържа молитви, които
Андрюс е използувал в ежедневната си дейност. Считаме, че читателите биха могли да ги използуват
като лични молитви.

ОТКЪСИ ОТ "ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА"

1. Неугасваща светлина. Чрез любящата милост на нашия Бог, ние сме озарени от светлина, идваща
от небето. Слава на Тебе, Господи; слава на Тебе, Създателю на светлината, Осветителю на света. Господ е
Бог, който ни показа светлината. Слава на Тебе за видимата светлина: излъчването на слънцето, пламъкът на
огъня, деня и нощта, вечерта и сутринта. За невидимата и интелектуалната светлина: тази, която може да се
познае в Бога; тази, която е описана в закона, в предсказанията на пророците, в мелодията на псалмите, в
съветите  от  поговорките,  в  историческия  опит  -  светлина,  която  никога  няма  да  угасне.  Чрез  твоето
възкресение, Боже, събуди ни за нов живот, като ни дадеш опората на разкаянието. Боже на мира, който
върна от смъртта нашия Господ Исус, този велик Овчар на овцете, чрез кръвта на вечния завет, направи ни
безпогрешни във всяка добра работа, за да се изпълни волята му. Работи в нас, за да се чувстваме добре в
неговата светлина,  чрез Исус Христос, който вечно да се слави.  Ти, който изпрати долу при вярващите
Светия Си Дух, не си вземай дара от нас, а го обновявай ежедневно в нас, ние те молим за това.

2. Сгреших, Господи. Милостиви Боже, Ти си страдал толкова дълго и си пълен със състрадание - аз
сгреших, Господи, сгреших срещу Тебе. Аз, нищожният човек, сгреших и участвувах във фалшива суета. Не
скривам нищо от тебе, Боже и не се извинявам. Само себе си обвинявам за  греховете си. И наистина, аз
сгреших срещу Господа по следните начини и желая да се изповядам за това. Сгреших и изопачих това,
което беше право и това не ми донесе никаква печалба. И какво виждам сега? Без да се оправдавам, аз се
самообвинявам. Аз сам се унищожих. О, Боже, твоя е праведността, а в мене има само обърканост. Имаш
пълно основание да ме осъдиш.  И какво е сега надеждата ми, Боже? Не си ли ти, Господи? Цялата ми
надежда е в Тебе, ако ти е останала някаква надежда, ако твоята любяща милост изобилствува пред лицето
на всичките ми грехове? О, Боже, спомни си от какво съм направен и кой ме е създал, защото аз съм твое
творение. Направен съм по твой образ и подобие, аз съм наградата за кръвта ти, име от твоето Име, овца от
твоето стадо, син на твоя Завет. Не изоставяй творението си. Имай милост към мене, О Боже, съгласно
любящата ти милост, съгласно многото си благословиите, опрости провиненията ми.

3. Склони сърцето ми. Ще вдигна ръцете си по твоя заповед, любими Отче. Отвори очите ми и аз ще
прогледна, склони сърцето ми и аз ще пожелая, направлявай стъпките ми и аз ще вървя по твоите пътища. О
Господи, бъди мой Бог и нека да няма никой друг преди тебе. Дай ми възможност да те боготворя и да ти
служа, така както ни заповядаш: с верен дух, с преклонение в тялото си и благословии на устата си, насаме
и пред други хора. Помогни ми да покажа чест и преданост към тези, които си поставил над мене. Помогни
ми да съм загрижен за тези, които си ми подчинил. Помогни ми да побеждавам злото с добро, да не бъда
обзет от любовта към парите и да бъда доволен с това, което имам. Помогни ми да говоря истината с любов,
да не проявявам склонност към измами или да вървя след измамите на тялото си. О Господи, помогни ми да
тъпча главата на змията. Да помисля за края на дните си. Да отхвърлям възможността да греша.  Да бъда
трезвен. Да не стоя без работа. Да избягвам компанията на нечестните хора. Да сключа договор с очите си.
Да укротявам плътта си. Да се посветя на молитва. Да се разкайвам. О Господи, огради пътя ми с тръни, за
да не тръгна по пътеката на суетата. Дръж ме здраво с юздата и камшика, за да не бягам от тебе. О Господи,
застави ме да дойда при тебе.

4. Най-святата вяра. Вярвам в тебе, О Господи, Отче, Свети Дух - един Бог. Вярвам, че всички неща
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са създадени от Бащинската ти любов; че всички неща са събрани в едно в Словото ти чрез добротата и
любовта ти; това Слово се превърна в плът за наше спасение, беше заченато, родено, страда, беше разпънато
на кръст и след това беше погребано и унижено, възкръсна, възнесе се и ще се върне, за да съди. Вярвам, че
чрез Светия Си Дух ти си призовал целия свят в едно общество на вяра и святост. Вярвам в обществото на
светците, в опрощението на греховете в този свят, във възкресението  и във вечния живот, който ще дойде.
Вярвам в тази най-свята вяра, която вече е дадена на светиите. Господи, помогни ми да преодолея неверието
си. Помогни ми да получа: вяра от Неговото чудотворно зачатие; скромност от мизерните условия, в които
се е родил; търпение от неговите страдания, да получа сила от Неговия Кръст, за да разпъна греха в живота
си; да погреба всичките си лоши помисли в добри дела от Неговото погребение. Дари ме да съм в състояние
да си помисля за ада чрез Неговото унижение; да намеря нов живот в Неговото възкресение; да си мисля за
възвисените неща поради Неговото възнесение; да се съдя сам, подготвяйки се за Неговия съд.

5.  Едно сърце и една душа.  О Боже на истината,  утвърждавай всички,  които се придържат към
истината и излекувай всички, които са болни от грях или фалшиви вярвания. Спомни си църквата, за която
ти плати и избави преди много години. Дай възможност на всички, които вярват, да имат едно сърце и една
душа.  О  Боже  на  жетвата,  изпрати  работниците  си  на  полето.  Дай  възможност  на  християните  да
разпространява словото ти по света и да изживеят живота си съгласно твоите истини. Позволи на слугите,
които те обичат, да ти се подчиняват и да се посветят на твоето истинско слово.

6.  Абсолютен и вечен Мир.  О Боже, Царю на всички народи, укрепи всички държави и техните
ръководители, които имат власт над народите. Разгони всички хора, които намират удоволствие във войната.
Направи така,  че всички войни да престанат,  докато свят светува.  Спомняй си за нашият защитаван от
небесата цар и работи все повече заедно с него. Направи така, че да има успех във всичките си начинания;
внушавай в сърцето му добри неща за твоята Църква и за твоите хора. Дари го с абсолютен и вечен мир, за
да можем в неговото спокойствие и ние да живеем тихо и мирно. Дай на земеделците добра реколта. Дай на
рибарите добро време. Нека търговците да не се състезават помежду си за по-големи печалби. Нека всички
делови хора да работят, като спазват законите. О Боже, ти си ни призовал да победим злото с добро и да се
молим за враговете си. Моля те, Боже, да проявяваш съжаление към враговете ми, така както се съжаляваш
и над мене. Води ги, Боже, заедно с мене към небесното си царство.

7. Спомни си за семейството и за роднините ми.  О Боже, които си Бог не само на нас, но и на
нашите потомци, благослови децата ни, за да израснат както физически, така и умствено, с твоя помощ и с
помощта на всички хора. Ти си ни призовал да се грижим за семействата си и не обичаш онези, които не
мислят за домашните си. Спомняй си за семейството и за роднините ми, тъй като ние сме от плът. Направи
така, че да направя всичко, което е по силите ми за тяхно добро. Благослови всички, които ме благославят,
Господи;  Дай  ми  възможност  да  обичам  онези,  които  ме  обичат,  моите  приятели  и  приятелите  на
семейството ми и всички деца на приятелите ми. Никога не ги изоставяй.

8.Спомняй си за самотните.  Господи,  спомняй си за  всички бебета,  деца,  юноши и младежи, за
възрастните и за старите хора, които са гладни, болни, жадни, голи, в плен, без приятели на този свят. Бъди
с тези, които са подлагани на изкушението да се самоубият, с тези, чиято душа е болна и които са отчаяни.
Спомняй си за онези,  които са в затвора,  за онези които очакват да се изпълни смъртната им присъда.
Спомняй си за вдовиците, за сираците, за онези които пътуват в чужди страни. Спомняй си за всички онези,
които днес ще работят в опасни условия. Спомняй си за самотните.

9.Ти си изворът на живота. Правилно и добре е, че за всичко, по всяко време и на всяко място, ние
ти  благодарим  и  те  славим,  Господи.  Ние  те  славим,  ние  ти  се  изповядваме,  ние  те  хвалим  и  те
благославяме,  ние  ти  пеем  и  ти  благодарим,  защото ти  си:  Създател,  Хранител,  Защитник,  Изцелител,
Господ и Баща на всичко. Ти си извор на живота, Богатството на вечните добрини, на които небесата пеят
възхвали -  всички ангели и небесни сили,  викайки един на друг,  докато ние,  слабите  и нищожните  се
присъединим към тях и запеем заедно: "Свят, свят, свят, Господ Бог на Силите, целият свят е изпълнен с
величието на твоята слава." Благословена да бъде славата на Бога заради неговата Божествена мъдрост,
неговата  тайнственост,  неговата  независимост,  неговата  божественост,  неговата  вечност  и  неговата
грижовност.  Господ е моята сила, моята здрава скала, моята защита, моят освободител, тръбата за моето
спасение и моя закрила. Амин.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

2ЦАРЕ 7:  18-29: „18Тогава цар Давид влезе та седна пред Господа и рече:  Кой съм аз,  Господи

Йехова, и какъв е моя дом, та да си ме довел до това положение? 9Но даже и това бе малко пред очите
Ти, Господ Йехова; а Ти си говорил още за едно дълго бъдеще за дома на слугата Си, и даваш това като

закон на човеците, Господи Йехова! 20И какво повече може да ти рече Давид? защото Ти, Господи Йехова,
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познаваш слугата Си. 21Заради Своето слово и според Своето сърце Ти си сторил всички тия велики дела,

за да ги явиш на слугата Си. 22Затова Ти си велик, Господи Боже; защото няма подобен на Тебе, нито има

бог освен Тебе, според всичко, що сме чули с ушите си. 23И кой друг народ на света е като Твоите люде,
както Израел, при когото Бог дойде да го откупи за Свои хора, да ги направи именити, и да извърши за
тях велики дела, и страшни дела за земята Ти, пред Твоите люде, които Ти си откупил за Себе Си от

Египет, от народите и от боговете им? 24Защото Ти си утвърдил людете Си Израиля за Себе Си, за да

Ти бъдат люде до века; и Ти, Господи, им стана Бог.  25И сега, Господи Боже, утвърди до века думата,

която си говорил на слугата Си, и за дома му, и стори както си говорил. 26И нека възвеличат името Ти до
века, като казват: Господ на Силите е Бог над Израиля; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата

Ти Давида,  27защото Ти, Господи на Силите, Боже Израилев, откри на слугата Си, като каза: Ще ти

съградя дом; затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Те помоли с тая молитва. 28И сега,

Господи Йехова, Ти си Бог, и думите Ти са истинни, и Ти си обещал тия блага на слугата Си;  29сега,
прочее,  благоволи да  благословиш дома на слугата Си,  за да пребъдва пред  Тебе  до века;  защото Ти,
Господи Йехова, Си говорил тия неща, и под Твоето благословение нека бъде благословен до века домът на
слугата Ти.“

Въпроси за размисъл 
1. Как възприемате използуването на молитви, писани от други хора? 
2.  Авторът ни дава няколко вида молитви: за възхвала, за изповядане, за разкаяние, за ходатайство.

Коя от тези молитви подхожда на чувството, с което пристъпвате към Бога? 
3. В част 4, авторът признава както вярата, така и неверието си, обръщайки се към Бога: "Помогни ми

да получа вяра..." Как се справяте с липсата на вяра? По какъв начин ви окуражава молитвата на Андрюс?
4. Авторът се моли Бог да се намеси в живота му и в живота на другите. Дали това ви променя? Как

вашите молитви се отразяват на живота на другите?
5. На първоначалната молба на Давид към Бога не е било отказано, но е била видоизменена от Бога

(виж  2Царе  7:4-16  в  светлината  на  казаното  по-горе).  Какво  разкрива  тази  молитва  за:  Давид?  Бога?
Молещия се?

Упражнения 
1. Използувайте през седмицата молитвите на Ланселот. Изговаряйте ги бавно, все едно че са ваши

собствени думи. Замисляйте се над всяко изречение, преди да го отпратите към Бога от собственото си
сърце.

2.  През седмицата напишете ваша собствена молитва: ако чувствате угризение или че сте виновни,
напишете молитва на разкаяние; ако се чувствате радост, напишете молитва на възхвала и т.н.

3. Подобно на Цар Давид, молете се на база на обещанието, което Бог е направил за вас (виж 2 Царе
7:27-28). Както е казано в древния химн, опитвайте се да "Стоите върху Божието обещание."

4.  Отделяйте време, за да се молите за другите, подобно на Андрюс. Направете си списък на онези,
които се нуждаят от молитвите ви. Застъпвайте се за тях през седмицата. 

32



33

Глава 11

Брат Лоуренс (1611 - 1691)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Роден в бедно семейство във Франция, Николас Херман, който по-късно станал известен под името

Брат Лоуренс,  на младини e бил войник и домашен слуга. Нямал възможност да посещава училище, но
въпреки това се превърнал в един от класиците на религиозна литература. През 1666 станал монах в
Ордена  на  Кармелитите  в  Париж.  Там  работел  в  кухнята,  наричайки  се  "слуга  на  Божиите  слуги".
Останал там до смъртта си на 80-год.  възраст.  В личният си живот решил да живее постоянно в
Божието присъствие. Като пионер,  той открил нов духовен свят за другите, който други и най-вече,
Франк Лаубах и Томас Кели изследват в наши дни. За Брат Лоуренс нямало незначителни задачи, защото
бил в  състояние да трансформира житейските песни в кухнята в  хвалебствени химни към небесата.
Подобно на Бенедикт и Бернард от Клерво, той балансирал работата с молитвата. Следващите откъси
са от една книга, съставена от негови произведения след смъртта му. Неговият абат, Жозеф де Бофорт,
събрал  писмата  и  бележките,  които  били  намерени  в  килията  му  и  към  тях  прибавил  записки  от
съдържанието  на  разговорите  му  с  Лоуренс.  Може  би  никоя  друга  религиозна  книга  от  цялата
Християнска  литература  не  изразява  толкова  красиво  и  просто  радостта  от  живот  в  Божието
присъствие.

ОТКЪСИ ОТ  "ЖИВОТ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ "

1. Обичайно усещане за Божие присъствие 
Пиша това, само защото ти ме молиш толкова искрено да ти обясня начина, по който аз се научех как

да изградя в себе си усещането за Божието присъствие, с което нашият Господ, поради милостта си, беше
толкова добър да ме дари. Трябва да ти кажа, че съвсем не ми е лесно да споделя това с тебе и го правя само
при условие, че на никой няма да показваш това писмо. Ако знам, че и някой друг ще види това писмо,
цялото желание, което имам ти да напредваш, не би ме принудило да ти го изпратя. Независимо от това,
мога да ти кажа следното....

2. Всичко мое за всичко Божие 
В книгите открих много различни пътища, по които може да се стигне до Бога и разнообразен опит на

духовен живот.  Започнах да разбирам, че това само ме обърква,  защото единственото нещо което исках,
беше да стана изцяло Божие притежание. Заради това, аз реших да дам всичко мое за всичко Божие. След
като се предоставих цялостно на Бога, за да ме очисти от греховете ми, заради Божията любов се отказах от
всичко, което не е Божие и  започнах да живея като че ли на света живеем само аз и Бога. Понякога си
представях, че стоя пред него като престъпник пред съдията. Друг път го съзирах в сърцето си като мой
Баща и като мой Бог. Аз го боготворях толкова често, колкото можех, държейки разума си в неговото свято
присъствие и го връщах обратно към Бога, когато откривах, че се е отклонил от него.

3. Трудности, които се срещат
Изпитвах  голяма  болка  при  тези  упражнения,  но  въпреки  това  продължавах,  въпреки  големите

трудности и се опитвах да не се тревожа или да се ядосвам, когато мислите ми се отклоняваха от Бога. Това
се превърна в мое ежедневно задължение, в допълнение към молитвите ми. През цялото време, всеки час,
всяка минута, даже когато бях зает с работа, аз прогонвах от мислите си всичко, което можеше да ги отдели
от Бога. Това правех от първите дни, откакто станах християнин. Въпреки допуснатите грешки, постигнах
значителен напредък. Наясно съм, че целият напредък се дължи на милостта и добротата на Бога, защото
ние не можем да направим нищо без него - особено аз.

4. Фамилиарност с Бога 
Когато искрено се стремим да се задържаме в неговото свято присъствие, като го държим винаги пред

себе си и не му обръщаме гръб, това не само ни предпазва да не го обидим или да направим нищо, което ще
му е неприятно (поне не нарочно), но ни осигурява свещена свобода и ако бих могъл да я нарека така - една
фамилиарност с Бога, когато молим и получаваме милостта, от която толкова много се нуждаем. Накратко,
като повтаряме често тези упражнения, те се превръщат в навик и Божието присъствие се превръща в нещо,
което идва по естествен начин до нас. Благодари на Бога заедно с мене за неговата огромна доброта към
мене, за която никога не съм благодарил достатъчно, както и за многото услуги, които той е направил на
такъв мизерен грешник като мене.

5. Най-добрата отплата 
Никъде не съм намирал описание на този метод в някоя книга, но ми се струва, че нямам трудности с

него. Преди няколко дни имах разговор с един дълбоко религиозен човек, който ми каза, че духовния живот
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е живот в милост. Той казва, че такъв живот започва с един свещен страх и се увеличава от надеждата за
вечен живот и протича при чиста любов към Бога. Каза, че всяко от тези състояния има различни етапи и
различни методи, чрез които човек достига до това благословено състояние. Не съм следвал всички описани
от него методи. Обратно, установих, че те ме обезкуражават. Поради тази причина аз реших изцяло да се
предоставя на Бога, като най-добра отплата, която бих могъл да направя, заради неговата любов.  Заради
любовта си към Бога, аз се отказах от всичко.

6. Достатъчна е само вяра 
През първата година прекарах много от времето си, посветено на религиозен размисъл в мисли за

смъртта, Страшния съд, ада, небето и моите грехове. Това продължи и през следващите няколко години,
като правех това сутрин и след това прекарвах остатъка от деня, даже когато имах много работа, в Божието
присъствие. Считах, че той винаги е с мене, даже че е вътре в мене. След време започнах да прекарвам
времето, отделено за религиозни занимания по същия начин, както прекарвах останалото си време. Това ми
донесе голямо удоволствие и успокоение. Тази практика ме издигна толкова високо и считам, че само вярата
е достатъчна за задоволяване на всичките ми нужди.

7. Източник и същност на страданието ми 
Така започнах и трябва да ти кажа, че за първите 10 години страдах много. Яснотата, че не съм се

посветил на Бога толкова, колкото исках, яснотата за миналите ми грехове, които винаги бяха в ума ми и за
огромните и все още неизплатени добрини, с които Бог ме беше дарил, бяха за мене източник и същност на
страданията ми. През това време често грешех, само да се изправя скоро отново. Струваше ми се, че всички
същества на света и даже Господ бяха срещу мене.  Единственото което ме подкрепяше, беше вярата. Бях
обезпокоен и понякога си мислех, че всичките благословии в моето старание не бяха реални, а плод на
въображението ми, претендирайки че са дошли при мене толкова лесно,  докато при други хора идвали
много трудно.  Друг път си мислех, че всичко това беше измама, породена от голямото ми желание и че
правейки това, съм загубил надеждата си за спасение.

8. Обичаен, спокоен и таен разговор 
Когато най-накрая стигнах до точката, при която исках да се откажа, изведнъж установих, че съм

изцяло променен. В душата ми, която до този момент беше подтисната, изведнъж почувствах едно дълбоко
вътрешно спокойствие, като че ли това беше най-спокойното място в света. Даже тогава аз вървях пред Бога
само с вяра, със смирение, с любов и се призовавах да не върша и да не мисля за нещо, което няма да му е
приятно. Надявах се, че когато  направя всичко, на което съм способен, той ще направи с мене това, което
му харесва. Не мога да ти опиша това, което се случваше с мене през тези дни. Повече не изпитвах никаква
болка или затруднение,  защото  не желаех нещо,  което Бог не желаеше. Винаги се стараех да изпълнявам
волята му и така му се подчиних, че няма да повдигна и сламка от земята,  ако Бог не иска това и то
единствено мотивиран само от чистата си любов към Господа. От този момент изоставих всички форми на
молитви  и  религиозни  съзерцания с  изключение  на  онези,  които  са  подходящи  за  тази  практика.
Единствената ми задача  беше да се  старая да се  задържа в неговото свято присъствие,  което постигах
просто като внимавах и най-общо винаги гледах към Бога, състояние което наричах действително Божие
присъствие. Или казано с други думи, един обичаен, спокоен и таен разговор на душата с Бога. Това често
ме караше да имам усещане за вътрешен екстаз - а понякога и на външен! Това усещане е толкова силно, че
съм принуден да го потискам и да го скривам от другите.

9. Изпълнен с милост и доброта 
Накратко, без всякакво съмнение съм убеден, че душата ми е с Бога от почти 30 години. Не споделях

всичко това с тебе, за да не те отегча, но мисля, че е правилно, че ти казах как си представям, че стоя пред
Бога, който славя като Цар. Представям си, че аз съм най-недостойният от всички хора, изпълнен с мъка и
грехове,  човек  който  е  извършил  всевъзможни  престъпления  срещу  своя  Цар.  Чувствайки  дълбоко
съжаление, аз се изповядвах всичките си грехове, молех за опрощение и се оставях в неговите ръце, така че
да прави с мене каквото пожелае. Този цар, изпълнен с милост и доброта, вместо да ме накаже, ме прегръща
с любов, приканва да седна на трапезата му, сервира ми с ръцете си и ми дава ключа за съкровищата си. Той
разговаря с мене и му е приятно с мене и се отнася към мене, като че ли съм негов любимец . Така от време
на време аз си представям, че се намирам в неговото присъствие.

10. Невиждана сладост 
Това е най-любимият ми метод, изпълняван с влюбен поглед към Бога, към който често установявам,

че съм привързан с по-голяма сладост и удоволствие, отколкото е привързано кърмачето към гърдата на
майка си. Осмелявам се да употребя този израз и избрах да нарека това състояние Божията пазва, поради
невижданата сладост, която опитах там. Понякога мислите ми се отклоняват от Бога, поради нуждите, които
изпитвам,  но  скоро  бивам  призован  отново  при  него  от  едни  вътрешни  усещания,  които  са  толкова
очарователни и прелестни, че се страхувам да говоря за тях. Желая ти да знаеш повече за моята недостойна
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личност, отколкото за големите благословии, които Бог дари на един неблагодарен и нищожен човек като
мене.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ПСАЛМ 108: „ 1Непоколебимо е сърцето ми, Боже; ще пея и ще те славословя с душата си. 2Събуди

се, пластирю и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.  3Ще Те хваля, Господи, между племената; ще Те

славословя между народите. 4Защото Твоята милост е по-велика от небесата, и Твоята вярност стига

до облаците.  5Възнеси се, Боже, над небесата; славата Ти нека бъде по цялата земя.  6За да се избавят

Твоите възлюбени. Спаси с десницата Си и послушай ни.  7Бог говори със светостта Си; затова аз ще

тържествувам; ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот; 8Мой е Галаад, мой и Манасил, Ефрем

тоже е  защита на  главата ми,  Юда е  скиптър мой;  9Моав  е  умивалникът ми,  на  Едома ще  хвърля

обувката си, ще възкликна над филистимската земя.  10Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме

заведе до Едом?  11Не Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил, и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
12Помогни ни  срещу противника,  защото суетна е  човешката мощ.  13Чрез  Бога  ще вървим юнашки,
защото Той е, Който ще стъпче противниците ни.“

Въпроси за размисъл 
1. Брат Лоуренс говори за объркването си относно многото пътища, по които може да се стигне до

Бога,  за  които  е  чел  в  книгите,  преди  най-накрая  да  реши да  се  свърже  с  Бога  по  един начин,  който
съответствува на неговите нужди. За вас лично, кой начин на общуване с Бога е най-полезен? 

2. По време на първите си опити да пребивава в Божието присъствие, Лоуренс бил възпрепятствуван
от липсата на концентрация на мислите си. Какво ви е помагало да победите в подобна борба? 

3. В част 8 Брат Лоуренс признава: "Най-после достигнах до мисълта да се откажа". Какво е станало в
този момент, което променило живота му завинаги?

4. Брат Лоуренс изоставил всички форми на молитви, защото искал целия му живот, а не само част от
времето му, да бъде изживян в едно молитвено състояние. Можете ли да се приобщите към това желание?
Как може да ви помогне пребиваването в Божието присъствие?

5. Псалмистът прославя Божията вярност и непоклатимата Му любов. Кои черти на Бога ви карат да
го благославяте?

Упражнения 
1.  През  седмицата  се  опитайте  да  пребивавате  в  Божието присъствие.  Създайте  си  навика  да  се

обръщате към Бога даже по време, когато сте заети с ежедневните си задължения.
2. Брат Лоуренс е написал този откъс на свои приятел, за да му помогне да стигне по-близо до Бога.

Тази седмица напишете подобно писмо до свой приятел и споделете с него това, което ви е помогнало във
вашия духовен живот.

3.  Разрешете си да изоставите обичайния си график  за молитви, с цел да си създадете навика да
пребивавате постоянно в Божието присъствие за една седмица.

4.  Научете наизуст Псалм 108. Повтаряйте си го, докато работите и това ще ви помогне да славите
Бога във всичко, което правите.
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Глава 12

Дугалд Стир (1901 - ?)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Дугалд Стир е получил образованието си в университетите Харвард и Оксфорд на щата Мичиган.

Стир е учен, брилянтен мислител и опитен автор на много религиозни книги. По-голяма част от живота
си  е  преподавал  философия  в  Хавърфорд  Колидж.  Той  е  един  от малцината американски  автори  от
настоящото столетие, които съумяват да съчетаят дейността си на учен и на религиозен мислител.
Освен това Стиър поддържа деликатния баланс между вътрешния и външния си живот. Заедно с жена
си Дороти е бил изпращан многократно като мисионер в Африка, Европа и Азия. Следващия откъс е от
книгата му "Молитва и боготворене", публикувана през 1938 г. и е посветен на молитвата за другите хора
и/ или за враговете ни. По специфичен за него начин авторът ни приканва да се включим в тази много
важна молитва, като при това не забравяме да откликнем на Божият призив към действие.

ОТКЪСИ ОТ "МОЛИТВА И БОГОТВОРЕНЕ" 

1. Вътрешната пружина на молитвата. Молитвата за другите е форма на ходатайство, която изисква
наличието на дълбока вяра в едно поколение на индивидуалисти, което е загубило голяма част от чувството
си за съпричастност към другите. Точно поради това е от съществено значение да се задейства вътрешната
пружина на молитвата. Защото когато издигаме към Бога живота на някой друг човек, когато го разкриваме
пред Божията любов, когато се молим да бъде събуден от дрямката, да бъде стимулирано вътрешното му
здраве, да си откаже от вредните си навици, да възстанови свободните си и жизнено важни отношения с
приятелите си, да има сила да устои на изкушенията, да има смелост да се бори срещу силната опозиция -
само когато наистина почувстваме какво е значението да вземем участие в работата на Бога и в неговата
загриженост,     само тогава наистина се срутват стените, които ни отделят от другите хор  а   и ние усещаме, че  
всички сме свързани заедно в едно огромно и интимно семейство.

2. Няма по-голяма интимност.  Няма по-голяма интимност с друг човек от интимността, която се
поражда,  когато  го  поддържаш  в  молитвите  си.  Здравата  връзка,  която  е  съществувала  между  Джон
Фредерик Оберлин и членовете на неговата църква била демонстрирана всяка сутрин по време на часът,
през който той се молел. Казва ни се, че хората са минавали безмълвно покрай дома му през това време,
защото  са  знаели  какво  става  вътре.  В  книгата  си  "Писма  до  приятелите"  Форбс  Робинсон  казва,  че
постоянно употребява този начин на молитва, посветена на колегите му от Кеймбриджкия университет. В
едно от  писмата  си  той отбелязва,  че  ако  действително узнаел  за  някаква  нужда на  свой приятел,  той
предпочитал вместо да разговаря с него един час, да се помоли половин час тихо за него.

3. Силата на обновлението. Веднъж един невярващ с присмех се помолил на Катерина от Сиена да
се помоли за душата му. Тя се молила цял ден и цяла нощ и силата на обновлението го обезоръжила и го
довела да падне на колене пред нея. Аз знам случай с едно японско момиче, чийто баща станал жертва на
серия от неудачи, които не можал да понесе и се пропил. Момичето се молело за баща си дълги часове,
докато най-накрая той се съгласил с нея, отказал се от алкохола и посветил себе си на центъра на Небесната
любов, която изпитал и заживял нов живот.

4.  Припокриване  на  недостатъците  в  живота  ни.  Тук  не  става  дума  за  промяна  на  Божите
намерения или за упражняване на някакви магически влияния над живота на другите. Преди да започнем да
се молим, ние знаем, че любовта на Този, който активно се грижи да събуди всеки човек и да го привлече
към себе си, вече е покрила недостатъците на всеки човек. Ние никога не бихме могли да направим това.
Подобна молитва представлява само съвместна работа с активната Божия любов за обкръжаване на живота
на друг човек. Ако вие се молите за нещо друго, което не е в хармония с тази съвместна работа, вие вървите
срещу Божията воля и ако продължавате да се молите за същото нещо, ще разберете това и ще бъдете
принуден да промените молитвата си. Както при всички молитви за ходатайство, ходатайстващият трябва да
бъде готов да ги преустанови.

5. Вие сте призвани. Вие може да си молите за някои облекчения в живота на близък за вас човек и
да  установите,  че  сте  призвани  да  поправите  нещо  в  собствения  си  живот,  което  е  играло  ролята  на
"препъни камък" за близкият ви човек. Вие можете да се молите приятелят ви да получи смелост, за да
устои на някоя трудност и да установите, че сте принудени да отидете при него, да му дадете джобните си
пари за месеца или даже заплатата си за половин или цял месец, за да му помогнете в конкретният случай.
При застъпническата молитва човек рядко завършва там,   откъдето е тръгнал  .  

6.  Нежно подтикване, тихо нашепване.  По време на активните форми на работа, извършвани на
спокойствие  като:  разкаяние,  очистване,  опрощаване  и  възстановяване,  ходатайство  и  посредничество,
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често пъти, ако сме чувствителни, ние чуваме и ни се изяснява същността на нещата, които трябва да се
направят.  Понякога  това  става  при  повтарящото  се  тихо  очакване,  след  като  сме  разбрали  от  какво  се
нуждаем и не правим нищо, а само чакаме за указания. Отново повтарям, това може да се случи, докато сме
заети с други работи през деня и то да си проправи път между другите събития, които на пръв поглед нямат
нищо общо с тях. Тези вътрешни прозрения са скъпоценни и трябва да им се подчиняваме , ако искаме да
живеем съобразно това, което усещаме докато се молим. Тук се включват някои корекции в живота, които
може да не са лесни, но са от значение за крайния резултат, "Квакерите" ги наричат "безпокойства". При тях
липсва точна дума за нежните подтиквания и за тихите нашепвания, които са еднакво важни и могат да
представляват начало на формирането на безпокойствата.

7. Отлятата свобода на личността. "Молитвата е началния стадий на действието" и тази мъдрост е
формата,  в  която ще се отлее свободата на личността на молещия се.  "Помни за Светлината" пише по
периферията на един слънчев часовник. Ела при светото подчинение. Тук става въпрос за неформалната
страна от човешките отношения: за писмата които трябва да се напишат, за приятелите, които трябва да се
посетят,  за пътуване,  което трябва да се предприеме,  за страданията по осигуряване на прехраната,   за
грижите  по   отглеждането  на  децата  и  за  последователството  на  Христос.  Към  тях  спада
противопоставянето на злото, разяснителната работа която трябва да се извърши, заповедта "да са съградят
отново църквите ми", статията която трябва да се напише, злото което трябва да се забрави, недоволството и
завистта които трябва да се изоставят,  отношенията които трябва да се поставят на правилна основа и
желанието да служим на Бога с ясни и честни мисли в съзнанието и отказът да се участва в претенциозни
дейности.

8. Утвърден в Силата. Ние се нуждаем от нещо повече от указания - нуждаем се от стабилна духовна
сила, за да ги изпълним. "Изповядване на истина, лишена от живот и сила представлява едно ненадеждно
място, от където хората могат лесно да се подхлъзнат", е писал Исак Пенигтън. Той споделя собствения си
опит за молитва, утвърдена в силата, която ще му даде възможност да изпълни дадените му указания. Той
казва:  "Аз се  надявам Бог да ми даде силата,  за  да ги изпълня".  В този момент на тишина,  докато се
натрупва силата,  е добре да разберем трудността,  която човек ще изпита при изпълнението.  Добре е в
тишината да осъзнаем почти негорящата същност на моста, който ще трябва да изгорите; да се сблъскате с
инерцията, със съпротивата, със закачливите усмивки на приятелите си; със студенината и нежеланието за
разбиране,  проявявано от онези,  които се  възмущават,  че  вниманието им е  привлечено към социалната
справедливост,  в  която са  въвлечени;  със  собствените  ви  подтиснати съмнения,  проявени напоследък -
съмнения,  които   накарали  Тереза  от  Алива  да  каже:  "Познавам  само  малцина,  които  не  се  тревожат
прекомерно заради онова, което им предстои да направят". За да се осъзнае и преодолее това е необходима
тишина и размисъл.

9. Скъпоценната верига на влиянието.  Ако пренебрегнем тези указания, ние можем да отровим
бъдещите си молитви. Катерина Мансфийлд пише: "Качих се на горния етаж и се опитах да се помоля, но
не можах, защото не бях свършила никаква работа." И ако те се пренебрегнат, това разрушава скъпоценната
верига на влиянието. Вие се превръщате в едно звено от тази верига, когато започнете да се молите. Ако не
можете да се молите, трябва да чакате за друг случай. "Бяхте ли верен? Подчинихте ли се?" Няма нищо по-
голямо от предаността. "Светът се движи напред", писал Херолд Грей, който излежал присъда в затвора по
време на война, заради отказа му да воюва, "защото в началото е необходимо само един или няколко човека
да бъдат верни на светлината, която са видели и живеейки в нея, да дадат възможност и на други хора да я
видят." Светото подчинение на вътрешното чувство, последвалите го грижи и тази настойчивост, която е в
хармония с Божията любов, са не само активната част от молитвата, но и единствената правилна подготовка
за бъдеща молитва. 

10. Преклонение. Не може да има завършен живот в молитва, ако той не се връща в точката, от която
е тръгнал - молитва, която е отговор на преливащата любов и загриженост на Бога за всяка душа. Когато
този отговор към Бога се извършва по най-прекият начин, той си нарича "преклонение". В молитвата на
преклонение ние обичаме Бога заради самия него, заради това, което е, заради радостта, която излъчва.
"Религията е преклонение" е любимото определение на известният мислител Фридрих фон Хюгел. "Най-
основната нужда, задължение, чест и щастие на хората не е ходатайството или даже разкаянието, нито даже
благодаренето,  а  преклонението."  Преклонението  само  по  себе  си  не  е  специален  етап  от  молитвата,
въпреки че би могъл да бъде. Всички най-искрени молитви на разкаяние или ходатайство се основават на
преклонението и боготворенето. По този начин ние се радваме на Бога. Ние не искаме нищо повече от това
да бъдем близо до него.  Ние искаме само да му дадем всичко, което притежаваме. Външен израз на тази
молитва е възгласът: "Свят! Свят! Свят!" В училището на преклонението човек се научава, че преследването
на всяка друга цел няма да му донася спокойствие.
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ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ВТОРОЗАКОНИЕ 9:12-21: „ 12А Господ ми рече: Стани, слез скоро от тук; защото твоите люде,
които ти изведе от Египет се развратиха, скоро се отклониха от пътя, който им заповядах; направиха си

излян идол. 13Господ още ми говори, казвайки: Видях тия люде, и, ето, те са коравоврати люде; 14остави
Ме, за да ги изтребя и да излича името им под небето, а тебе ще направя народ по-силен и по-голям от

тях. 15И тъй, като се обърнах слязох от планината; а планината гореше в огън, и двете плочи на завета

бяха  в  двете  ми  ръце.  16Погледнах,  и,  ето,  бяхте  съгрешили  против  Господа  вашия  Бог,  бяхте  си

направили излято теле, бяхте се отклонили скоро от пътя, който Господ беше ви заповядал. 17Тогава взех

двете плочи та ги хвърлих из двете си ръце, и ги строших пред очите ви. 18После припаднах пред Господа,
както първия път, четиридесет дена и четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не пих поради всичкия грях,

чрез който съгрешихте като извършихте зло пред Господа та Го раздразнихте. 19Защото се уплаших от
гнева и яростта, с които Господ се беше разгневил на вас да ви изтреби. Но и тоя път Господ ме послуша.
20Господ много се  разгневи и на Аарона,  когото щеше да погуби; но аз  своевременно се помолих и за

Аарона. 21И взех гнева ви, телето, което направихте, изгорих го с огън, счуках го и го стрих догде стана
ситно като прах; и хвърлих праха му в потока, който тече от планината.“

Въпроси за размисъл 
1. Когато при вас идва ваш приятел с някакъв проблем, какво е най-вероятно, че ще направите: ще се

помолите за него; ще му помогнете; ще направите и двете? 
2. Според автора, когато се молим за някой човек, често се чувстваме принудени в допълнение към

молитвата, да направим нещо за него. Как разбирате кога Бог иска от вас да направите нещо повече от
молитвата? 

3. Според автора, по време на обичайните ни часове за молитва, ние често сме принудени да направим
подобрения  в  живота  си,  преди  да  отправим  молитва  за  ходатайство.  Какъв  е  вашият  опит  в  това
отношение?

4. Авторът описва работата на молитвата като "съвместна работа с Божията любов". Откъде идва тази
увереност?

5. Във Второзаконие 9:19 Моисей казва на хората, че неговата молитва ги е спасила от унищожение. В
кои случаи вие сте разбрали за силата на молитвата да направи промени в конкретни ситуации?

Упражнения 
1.  Авторът споменава историята на Джон Фредерик Оберлин и как той се молел за  членовете на

църквата му всяка сутрин. Независимо дали сте пастор или не, оставяйте си всяка сутрин няколко минути
на спокойствие, за да се помолите за членовете на вашата църква.

2. Авторът ни разказва историята на Катерина от Сиена и на японското момиче, които и двете са се
молили за другите и са станали свидетели на драматични промени. През тази седмица си изберете един
човек, за когото да се молите, като познавате неговите проблеми, за да може той да изпита Божията любов.

3. Докато се молите, ослушвайте се за "нежните подтиквания и тихите нашепвания" от страна на Бога.
4. През седмицата приложете молитвата в живота, като напишете писмо, подарите храна, посетите

болен или възстановите разстроените си отношения с някой ваш познат или приятел. По този начин може да
се превърнете в отговор на молитвите към Бога на някой друг човек. 
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Глава 13

Хенри Ноуен (1932 -1996)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Хенри Ноуен е роден в Холандия и се преселил в САЩ през 1964 г. Като католик и психолог, той e

получил образованието си в няколко престижни университети, включително в Йеил, Харвард и Нотър Дам.
Автор е на повече от 20 книги, като "Дневник на Сътворението", "Нараненият лечител", "С отворени
ръце", "Класика" и "Пътя до разсъмването". Духовните му търсения го принудили през последните години
да  работи  в  психиатрични  клиники  във  Франция  и  САЩ.  Духовната  чувствителност  на  Ноуен  е
ободряваща и пророческа. Следващият откъс ни запознава с неговия духовен свят.

ОТКЪСИ ОТ "ДА ОБНОВИМ ВСИЧКО" 

1. Трудна работа. Духовният живот е дар. Той е дар от Светия Дух, който ни издига до царството на
Божията любов. Но да се каже, че ще бъдем издигнати в царството на любовта не означава, че трябва да
очакваме пасивно, докато ни се предложи този дар. Исус ни казва да настроим сърцата си към това царство.
Настройването на сърцата ни към нещо не включва само силно желание, но и твърда решимост. Духовният
живот изисква човешко усилие. Съвсем не е лесно да се преодолеят силите, които ни теглят обратно към
изпълненият с грижи живот. Исус казва: "Колко трудно ще влязат в Божието царство..."(Марк 10:23) и за
да ни убеди от необходимостта от извършването на тази трудна работа, той казва: "Ако иска някой да дойде
при Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и нека Ме последва"(Мат.16:24).

2.  Тих,  нежен  глас.  Тук  стигаме  до  въпроса  за  дисциплината  в  духовния  живот.  Невъзможен  е
духовен  живот  без  дисциплина.  Дисциплината  е  другата  страна  на  последователството.  Спазването  на
духовна дисциплина ни прави по-чувствителни към тихия и тънък глас на Бога.  Защото пророк Илия не
срещна Бога нито в силния вятър, нито в земетръса,  а в тихия глас (3 Царе 19:9-13). Чрез спазването на
духовна дисциплина ние ставаме внимателни към тихия глас и искаме да му отговорим, когато го чуем.

3.  От живот на абсурда към живот на подчинението.  От всичко,  което казах за нашият живот,
преливащ от грижи и безпокойства става ясно, че ние обикновено сме заобиколени от толкова силен външен
шум и е наистина трудно да чуем Бога, когато ни говори. Ние често оставаме глухи, неспособни да разберем
както кога Господ ни призовава, така и  в коя посока да вървим. По този начин животът ни се превръща в
абсурд.  В  корена  на  думата  "абсурд" ние  откриваме  латинската  дума  surdus,  която  означава  "глух".
Духовният живот изисква дисциплина, защото ние трябва да се научим да слушаме Бога, който постоянно
ни говори, но ние рядко го чуваме. Обаче когато се научим да слушаме, нашият живот става живот на
подчинение.  Думата  "подчинение"  (на  английски-"obidient")  идва  от  латинската  дума  "audire",  която
означава "слушане". Необходима е духовна дисциплина, за да се придвижим бавно от един абсурден живот
към един живот на подчинение,  от живот изпълнен с  шумни грижи към живот,  в  който има свободно
вътрешно пространство, където можем да слушаме Господа и да спазваме неговите указания. Животът на
Исус е бил живот на подчинение.  Той постоянно слушал Баща си и винаги изпълнявал заповедите му.
Целият Исус е бил "ухо".  Това представлява истинският молещ се - човек изцяло превърнал се на ухо,
насочено  към  Бога.  Същината  на  всички  молитви  действително  е  слушането,  подчинението,  когато  се
намираме в Божието присъствие.

4.  Концентрираното  усилие.  Следователно,  духовната  дисциплина  представлява  концентрирано
усилие  да  си  създадем  известно  външно  и  вътрешно  пространство  в  нашия  живот,  където  можем  да
практикуваме  това  подчинение.  Посредством  духовната  дисциплина  ние  се  предпазваме  светът  да  не
завладее  живота  ни  до  такава  степен,  че  да  не  ни  остане  място,  където  да  го  слушаме.  Духовната
дисциплина ни осигурява пространство да се молим или да го кажем по-добре, да позволим на Светия Дух
да се моли в нас.

5. Време и място. Практически е невъзможно човек да се живее духовен живот, без да остава насаме
със  себе  си. Това  състояние  започва  да  се  постига,  когато  осигурим  време  и  място,  където  да  бъдем
единствено с Бога. Ако действително вярваме не само, че Бог съществува, но и че действително присъства в
живота ни - лекува ни, учи ни и ни насочва, ние трябва да си отделим време и място, където да му посветим
необезпокоявани вниманието си. Исус казва: "А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и
като затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно"(Мат.6:6). 

6. Вътрешен хаос.  Да си осигурим самота е едно от най-нужните, но същевременно едно от най-
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трудните неща. Въпреки, че можем да имаме силно желание за действителна самотност, в същото време ние
имаме известни опасения, когато пристъпваме това място на уединение. Веднага след като останем сами,
без да има някой да ни говори, без да четем или да гледаме телевизия, без да телефонираме, в нас настъпва
един вътрешен хаос. Този хаос може да бъде толкова обезпокоителен и объркващ, че ние едва ще дочакваме
времето отново да се заемем с обичайната си работа. Следователно, влизането в стаята и затварянето на
вратата  не  означава,  че  с  това  незабавно  сме  се  откъснали  от  вътрешните  си  съмнения,  безпокойства,
страхове,  неприятни  спомени,  неразрешени  конфликти,  гневни  чувства  и  импулсивни  желания.  Точно
обратно, когато отстраним външните дразнители, ние често откриваме, че вътрешните ни дразнители се
проявяват с пълната си сила. Ние често използваме външните дразнители, за да спасим от вътрешните си
гласове. Следователно не е изненада, че ни е трудно, когато останем сами. Оставането насаме с вътрешните
ни конфликти може да бъде твърде болезнено, за да можем го понесем. Всичко това подсилва важността да
се остава насаме. Това не е спонтанен отговор на един прекомерно натоварен живот.  Има твърде много
причини човек да не остава насаме със себе си. Поради това ние сме длъжни да започнем грижливо да
планираме времето,  през което можем да останем сами.  (Коментар:  Много  хора изпитват страх от самотата,
защото това може да ги накара да се вгледат в себе си и да открият ужасни и грозни неща. Забелязали ли сте, че първото нещо,
което много хора правят, когато влязат сами у дома си, е да пуснат радиото или телевизора. Д.Пр.)

7. Напишете го. Пет или десет минути на ден може да са всичкото, което можем да приемем. Може
би ние ще бъдем готови да отделим един час на ден, един следобед ежеседмично, един ден ежемесечно или
една  седмица  годишно.  Обема  на  времето  е  различно  за  всеки  човек,  в  зависимост  от  темперамента,
възрастта,  професията,  начина  на  живот и зрелостта  му.  Ако не отделяме известно време,  за  да бъдем
насаме  с  Бога  и  да  го  слушаме,  ние  не  гледаме  сериозно  на  духовния  си  живот.  Трябва  да  запишем
определеното за тази цел време в ежедневната си програма, така че никой да не ни го отнема. Така ще бъдем
в състояние да казваме на приятелите, съседите, учениците, клиентите или пациентите си: "Съжалявам, но
вече имам уговорена среща по това време и тя не може да бъде променена". 

8. Бомбардирани от хиляди мисли.  След като веднъж сме взели решение да прекарваме известно
време насаме, ние си създаваме една чувствителност към Божият глас в нас. В началото, през първите дни
можем да имаме усещането, че просто си пилеем времето. На пръв поглед времето прекарано насаме може
да  ни изглежда  по-дълго  от  времето,  през  което сме  бомбардирани  от  хиляди  мисли  и  чувства,  които
изплуват от скритите ъгълчета на паметта ни. Един от първите християнски писатели описва първият етап
на молитвата насаме като усещането на човек, който след като е живял дълги години с отворени врати,
внезапно е решил да ги затвори. Посетителите му,  които били свикнали да идват при него и да влизат
направо,  започнали  да  блъскат  по  вратата,  чудейки  се  защо не  им  се  позволява  да  влязат.  Чак  когато
разберат,  че  не  са  добре  дошли,  те  престават  да  идват.  Това  е  опита  на  онзи,  който  реши да  влезе  в
самотността, след като е живял живот,  лишен от духовна дисциплина. Отначало има много дразнители,
които продължават да го безпокоят. По-късно, когато им се обръща все по-малко внимание, те бавно се
оттеглят.

9. Изкушен да избяга. Ясно е какво представлява  дисциплината за верността във вярата. В началото,
самотността е толкова противоположна на желанията ни, че ние се чувстваме изкушени да избягаме от нея .
Един от начините за това е дремането през деня или просто заспиването. Но когато се придържаме към
дисциплината, когато сме убедени, че Бог е с нас даже тогава, когато не го чуваме, постепенно разкриваме,
че не желаем да пропуснем времето да останем насаме с Бога. Въпреки, че не усещаме голямо задоволство
когато сме сами, ние разбираме, че ден в който не сме били сами е по-малко "духовен". 

10. Първият знак на молитвата.  Инстинктивно знаем, че е важно да прекарваме известно време
насаме  и  даже  започваме  да  очакваме  този  странен  период  на  безполезност.  Често  това  желание  за
самотност  е първият сигнал за молитва, първият показател, че присъствието на Светия Дух повече не може
да остане незабелязано. Докато изливаме в молитва многобройните си безпокойства, ние разбираме не само
с умът, но и със сърцето си, че всъщност никога не сме сами, че Божият дух винаги е с нас. Така ние
започваме да  разбираме това,  което е  писал  Павел до  Римляните:  "а твърдостта изпитана правда;  а
изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни
чрез дадения нам Свети Дух. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря
за нечестивите."(Рим.5:4-6).

11. Начин да се надяваме.  Оставайки насаме, ние започваме да разбираме Духът, който вече ни е
даден. Болките и борбите ни се превръщат в начин да се надяваме, защото надеждата ни не се основава на
нещо, което ще дойде след като свършат страданията ни, а на реалното съществувание на изцерителният
Дух на Бога, намиращ се с нас по време на страданията. Дисциплината да се остава насаме ни позволява да
се доближим значително и да влезем в контакт с изпълненото с надежда Божие присъствие в нашия живот и
ни дава възможност даже сега да вкусим началото на радостта и мирът, които принадлежат на новите небеса
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и на  новата  земя.  Дисциплината  на  самотността,  както вече  казах,  е  едно  от  най-мощните  средства  за
разбирането на изпълнения с молитви живот. Тя е прост, но не лесен начин да се освободим от робството на
задълженията и безпокойствата си и да започнем да чуваме гласът, които обновява всички неща.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

3ЦАРЕ 19:9-13: „9И там влезе в една пещера, гдето се засели; и ето, Господното слово дойде към

него та му рече:  Какво правиш тук, Илия?  10А той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на
Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти и избиха с меч пророците Ти;

само  аз  останах,  но  и  моя  живот  искат  да  отнемат.  11И  словото  му  каза:  Излез  та  застани  на
планината пред Господа.  И,  ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше
скалите  пред  Господа,  но  Господ  не  бе  във  вятъра;  а  подир  вятъра  земетръс,  но  Господ  не  бе  и  в

земетръса; 12И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас. 13И Илия,
като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към
него, който рече: Какво правиш тук, Илия?“

Въпроси за размисъл
1. Ноуен подчертава двойственият характер на духовния живот: той е дар, но едновременно с това

изисква сериозна работа от наша страна. Как вие лично получихте този дар? Какви трудности преодоляхте? 
2. Авторът пише, че ние решаваме да спазваме духовната дисциплина, за да "се предпазваме светът да

не завладее живота ни до такава степен, че да не ни остане място, където да го слушаме". Какво изпълва
живота ви в настоящия момент и ви пречи да чувате Бога? 

3. Съгласно Ноуен, оставането насаме създава пространство за Бога, но същевременно по този начин
се отстраняват предпазващите ни ежедневни грижи, което ни принуждава да се вгледаме във вътрешния си
хаос. Защо това превръща оставането насаме в най-важно за нас? 

4. Мислите, които ни бомбардират , когато останем насаме, може да бъдат оприличени на гости, които
вече не са желани. Как използуваната от автора аналогия ни помага да се почувстваме окуражени, докато се
борим с безпокойствата си? 

5.  Бог би могъл да говори на Илия от силния вятър или от земетръса, но вместо това той избрал да
говори с тих и тънък глас. Говорил ли ви е Бог в тишина? 

Упражнения 
1. През тази седмица се откъснете от абсурдния живот, ангажиран със земните проблеми към живот

подчинен на Бога, като слушате активно Бога насаме. Започнете да отхвърляте настрани безпокойствата,
като спазвате духовна дисциплина докато сте сами.

2. Не бягайте от безпокойствата, а говорете за тях в молитвите си. Старайте се близо до вас да има
молив и хартия, докато си отпочивате сами. Когато някаква мисъл започне да ви безпокой, запишете я и се
помолете за нея.

3.  Планирайте  си  срещи с  Бога.  Ноуен  предлага  да  резервираме  специално  време  за  тази  цел  в
ежедневната си програма. Това ще ни помогне да спазваме определените си срещи с Бога.

4. Следващата неделя станете рано и идете в църквата преди определеното време за да поседите сам.
Прекарайте около час насаме с Бога и се молете за хората, които се събират в тази църква.
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Глава 14

Джордж Бътрик (1892 - 1980)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джордж Бътрик е роден в Англия през 1892 и е завършил Ланкастърския Независим Колеж. След

това емигрира в САЩ и е бил ръкоположен за свещеник от Конгрешанската църква през 1915 г.  Пет
години  по-късно  Бътрик  станал  Презвитериански  мисионер.  През  1927  г.  станал  свещеник  в
Презвитерианската църква на Медисън Авеню в Ню Йорк, където служил до смъртта си през 1980 г. По
време  на  своята  дългогодишна  дейност  Бътрик  написал  много  лекции  и  послания  до  колежи  и
университети  от  цял  свят.  Книгата  му  "Молитвата"  се  счита  за  една  от  най-задълбочените  и
изчерпателни книги, посветени на молитвата. Откъсите от тази книга са посветени на ежедневните
проблеми на молитвата и  предлага  на читателя подробни насоки.  Дано Бог използува  тези "съвети",
както ги нарича Бътрик, за да усъвършенствува вашият религиозен живот. 

ОТКЪСИ ОТ "МОЛИТВАТА" 

1. Устройство на личната молитва. Ще се опитам да ви дам някои ясни и подробни указания за
личната молитва. Не може да има правила, още повече задължителни правила,   единствено може да се дават  
съвети. Въпреки това никой не желае да пътува по необозначен път. Светците са наши учители, както и
други хора, изкусни в молитвите, които биха се ужасили, ако ги наречем светци.  Самият Исус Христос е
Учителят. Молитвата е връзка и приятелство с Бога. Връзката не е официална, но не е без правила. Тя има
своето развитие, поведение и задължения, даже своите правила, но ограниченият ум я убива. Затова ние ви
предлагаме указания, които не трябва да се считат за задължителни, а като информация за устройството на
личната молитва. 

2. Благонравна тишина. Молитвата започва не чрез питане, а с тиха самоподготовка. Не трябва да се
втурваме в Неговото присъствие. В църквата на личното посвещение трябва да се влиза през парадния вход,
като  се  спазва  благонравен покой.  Това  се  получава  най-добре  като  страничен продукт на  ум,  който е
концентриран върху Бога. Ние си казваме: "Неговата светлина изпълва света. Тя изпълва тази стая." Така
ние започваме да се вглъбяваме. Следващата стъпка е едно действие на вярата, дебело подчертано от Исус:
"Всичко което измолите в молитва, ще го получите, ако вярвате." В тази първоначална тишина на молитва
ние си казваме, че за каквото и да помолим, "в естеството на Христос", е наше, ако сме честни в молитвата и
в живота си. Молитвата винаги се предшествува от един акт на вяра. Ние се позоваваме на увереността си, а
не на съмненията и страховете си. 

3. Всеобхватна милост. В самата молитва няма определен порядък, но мотивацията на хората, които
са опитни в молитвите показват, че първото нещо е да се благодари. Един лектор на група бизнесмени им
показал  чист  лист  хартия,  на  който  имало  едно  петно.  Той  ги  попитал  какво  означава  това.  Всички
отговорили: "Петно." Въпросът не бил поставен честно: той предполагал погрешен отговор.  В човешката
природа съществува склонността да забелязваме черните недостатъци  ,    но да забравяме за всеобхватната  
милост. Трябва да полагаме усилия и да си спомняме за радостите в живота си. Добре е да направим списък
на благословиите, които получаваме само през един ден. Ние можем да започнем, но никога няма да можем
да свършим този списък, защото на земята няма достатъчно мастило и хартия. Този опит ни напомня за
нашето безгранично богатство на задоволството. 

4.  Кореняща се в Живота над живота. Следователно молитвата на благодарност трябва да бъде
доста специфична: "Благодаря Ти за това приятелство, за тази  угроза която ме отмина, за тази милост." "За
всичките Ти благословии" е подходяща фраза за обща употреба,  но не и когато се молим лично. Ако сме
"благодарни за всичко", ние можем да завършим, като не благодарим за нищо. Като благодарим, ние трябва
да  изследваме надълбоко и да  попитаме:  "Какво представляват  постоянните  милости на живота?"  Този
подход ще ни предпази от придържането към земните неща и условия и ще ни позволи да се опираме на
Живота над живота. "Изброй многобройните си благословии" - се казва в един стар химн - " и ще бъдеш
изненадан от това, което Господ е направил." Тази молитва трябва да завърши  радостно и тържествено:
"Боже, подпечатай тази благодарност върху лицето ми, думите ми, загрижеността ми за моите близки и
съседи, всичките ми мисли и действия, които не са насочени егоистично към мен ." 

5.  Настройка,  основаваща  се  на  фактите. След  това  молитвата  се  трансформира  в  признание.
Самата природа ни съветва, че това е правилната последователност: "Господ е бил изключително любезен,   а  
аз му давам егоизъм в замяна на любов. " Искреното признание нито е самобичуване ("Недостойно е да
бъдем безмилостни към когото и  да  е,  даже и към себе си"),  нито пък глупаво увъртане.  Прекалената
съзнателност се превръща в болезнена чувствителност, а липсата на съзнателност - в безразличие и упадък.
Признанието пред тези, които сме оскърбили, понякога, но не винаги, е умно нещо. Но има случаи, при
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които такова признание може да увеличи причинената болка. Признанието пред Бога, пред когото сме много
по-виновни е винаги разумно: той разбира и обича. Нашият грях е срещу Живият Порядък и ние няма да
имаме вътрешен мир и сила, докато не се помолим на спокойствие. Признанието, както и благодарението,
трябва да са конкретни. Те не трябва да са безпричинни, но в тях не трябва да има извинение, трябва да се
придържаме  към  фактите:  "Признавам  си  това сурово  отсъждане,  тази завист,  тази страхливост,  тази
привързаност към лош навик, тази част от злото на света." 

6. Нова свобода в Неговата милост. Разкаянието не е лесна работа: това е хирургия. Но, както и
хирургията, само по себе си то не е краят: разумната молитва на разкаянието винаги води до приемането на
Божието извинение. Бог не желае ние да си спомняме, а само ни обръща внимание за нашата зависимост,
защото Той иска да забрави всичко. Може да се окаже разумно в този момент от молитвата да престанем да
коленичим, като знак че сме получили Божието опрощение, като знак на непоколебимата ни вяра в Неговото
превъзходство и на нашата нова свобода в Неговата милост. Това ставане освен това може да символизира
нашата решимост, в рамките на възможностите си, да се опитаме да поправим грешките си и искреното си
отричане от греховете. Признанието е непълно, ако не се направи това. Нашата воля, колкото и слаба да е тя  ,  
трябва да застане твърдо на страната на новия живот. Иначе даже нашето търпение може да се превърне в
самоизмама и в обида на Божията доброта. Само искреното признание е очистително за душата. 

7.  Обича  да  гледа  конкретните  хора.  След  това  може  да  последва  молитва,  чрез  която  да
ходатайстваме пред Бога за някои хора, без която най-честните молители биха се превърнали в егоисти.
"Божията молитва"( Мат.6:9-13) в почти всяка своя фраза ни кара да сме загрижени за близките си:  "Отче
наш...",  "ежедневния  ни  хляб",  "греховете  ни".  Личното   ни  ходатайство  би  трябвало  да  не    е   общо  и  
формално,  а да бъде посветено на конкретни хора. "Смирено Те моля за всички хора" е една подходяща
фраза, която както показва съдържанието й, приканва всички молещи се за една молитва и осигурява начин,
по  който  всеки  молещ  се  може  да  сподели  най-интимните  си  желания  и  това  да  не  бъде  само  една
егоистична молитва. Истинската любов търси конкретните хора, а не да се говори безлично: добрият овчар
се обръща към всяка от овцете си по име. Ходатайството е даже повече от конкретно, то е обмислено: то
изисква от нас да носим в сърцата си бремето на онези, за които се молим.

8.  Сърдечна молитва. С чие име би трябвало да започнем? Може би с имената на враговете ни.
Заповедта  на  Исус  е  ясна:  "Молете  се  за  онези,  които се  отнасят  жестоко към Вас."  Той ни казва,  че
молитвата ни е безполезна, ако сме озлобени. Ние трябва да сме разумни и да поставим приносът си пред
олтара, да отидем да се помирим със ближния си и чак тогава да се помолим. Само тогава можем истински
да се молим. Така че, първото ни ходатайство трябва да бъде:  "Благослови ...................който аз погрешно
считам за мой враг. Благослови ............ на когото направих зло. Бъди благосклонен към тях. Прогони от ума
ми горчивите мисли." В молитвата трябва  да се  споменат имената на световните лидери в политиката,
медицината, образованието, изкуството и религията, онези които са в нужда по света, приятелите и колегите
ни и онези които обичаме. Чувството ни на отговорност може да ни принуди да се направим списък на
онези, за които да се молим, така че ежедневно да си припомняме за нуждите на другите хора и да не
забравяме или да пропускаме някой, който зависи от молитвите ни. Поради това, истинската молитва е за
конкретни хора и е обмислена. Освен това тя е смела и изразява конфликтите на обкръжаващия ни свят.
Както  и  благодарността,  молитвата  не  е  завършена,  ако  не  включва  клетвите  ни.  Истинската  молитва,
изречена с любов, никога не е напразна.

9. Пред вечни очи. На четвърто място в молитвите ни може да има молби. Те са на последно място,
не защото са най-важни, а защото имат нуждата от гаранцията на истинската молитва. Не трябва да се
страхуваме да повдигнем нашите ежедневни нужди пред Вечните Очи, защото ние се намираме във Вечната
Любов. Но би трябвало да се страхуваме от посегателствата на егоистичния си ум. Молбата ни е защитена
от подобно отношение,  ако първо благодарим,  след това да признаем греховете си и да се помолим за
близките си. Чак след това може да се помолим и за себе си. Понякога, когато ни е много мъчно, когато се
страхуваме или се чувствуваме безпомощни, ние може да плачем отчаяно и да чукаме с насинени юмруци
по небесните порти  в тъмното. Друг път молитвата ни ще бъде като приятелски разговор с Бога, в които
ние ще споделяме ежедневните се проблеми. Обезателно и двата вида молитви трябва да бъдат одобрени от
Христос -  последователите му плачат отчаяно: "Господи, спаси ни" и ден след ден му говорят за борбите
си, за враговете си и за радостите от живота. Да се опитваме да се противопоставяме на желанието си да се
помолим за нещо лично, означава да се отрича човешката природа. В Новия Завет има една мъдрост: " За
нищо не се безпокойте, но чрез молитва, молба и благодарение представяйте това от което имате нужда
пред Бога."  Ходатайството трябва  да расте в  милостта,  за  да обхване честно всички най-добри дарове.
Трябва винаги да се  признава,  че  погледа ни е  замъглен и целите,  към които се стремим са объркани.
Ходатайството ни винаги трябва да завършва с: "Независимо от всичко, нека бъде твоята воля, а не моята. "
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10.  Почтително  приятелство. Интервалите  между  тези  четири  молитви  би  трябвало  да  бъдат
запълнени от самовглъбяване. След като благодарим, ние трябва да помислим за изобилната Божия благодат
и да очакваме словото му относно даровете, с които ни отрупва. След признаването на греховете си, ние
трябва да  се поклоним пред всепрощаващата Любов, която ни се разкрива чрез Христос и да очакваме
неговите указания. След  ходатайството ние трябва да направим пауза, за да се опитаме да видим нуждите
на целия свят, така както ги е видял Христос от кръста. След като изложим молбите си, ние отново трябва
да  се  концентрираме върху Божията воля.  Молитвата  е  слушане и говорене,  получаване на  отговори и
задаване на въпроси. Най-задълбочената част на молитвата представлява почтително приятелство. Поради
това  ежедневната  молитва  трябва  да  завърши  така,  както  е  започнала  -  с  преклонение.  Най-доброто
заключение е: "В името на Исус Христос: Амин." Това е така, защото чрез Исус ние най-добре разбираме
Бога и Той е най-добрия коректив на несръчните ни молитви. Думата "Амин" не е безполезна. Тя означава :
"Така да бъде." Това е решението ни да живеем вярно.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА: 

ЛУКА 6: 27 - 36: "27Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро

на тия, които ви мразят,  28благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят

пакост. 29На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната

дреха, не отказвай и ризата си. 30Дай на всеки, който ти поиска; и не изисквай нещата си от този, който

ги отнема.  31И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.  32Понеже ако
обичате само ония, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? защото и грешниците обичат ония,

които тях обичат. 33И ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност

ви се пада? защото и грешниците правят същото. 34И ако заемате само на тия, от които се надявате да

вземете, каква благодарност ви се пада? защото и грешните заемат, за да вземат назад равното. 35Но
вие  обичайте  неприятелите  си,  правете  добро,  и  заемайте,  без  да  очаквате  да  приемете  назад;  и
наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и

злите. 36Бъдете милосърдни, както и Отец ваш е милосърден." 

Въпроси за размисъл 
1. Бътрик ни съветва в молитвите си да не сме нито много формални, нито да сме безредни. Според

вас, молитвите ви към коя от тия две групи принадлежат? 
2. Бътрик казва, че е лесно да се забрави широко разпространената Божия благодат и вниманието ни

да се концентрира само върху личните ни проблеми. Как може да ви помогне препоръката му да оставяме
време за благодарене, за да гледаме повече към "белия лист", а не към "петното"? 

3. Бътрик ни препоръчва да бъдем конкретни и в четирите части на молитвата си. Защо това е толкова
важно? 

4. Чувствували ли сте се някога виновен, че се молите за себе си? Какво казва Бътрик за такива хора? 
5. Ако искате да се подчините на заповедта на Исус, да се молите за враговете си, защо не започнете

от днес? 

Упражнения 
1. Опитайте се да спазите препоръчания от Бътрик начин за молитва. Внимателно преминете от тиха

самоподготовка  към благодарене,  след  това  към признаване  на  греховете,  последвано от  ходатайство  и
лични молби. 

2.  Даже  ако  не  спазите  препоръчаната  от  Бътрик  последователност,  постарайте  се  да  бъдете
конкретен, когато се молите. Конкретизирайте онова, за което ще благодарите, като направите списък на
всички  неща,  за  които  трябва  да  благодарите;  направете  молитвата  си  по-осезаема,  като  се  вгледате  в
отделни лицата, а не само в тълпата. 

3.  Тази седмица се молете за враговете си, за онези, които са ви причинили зло. Нека те да бъдат в
центъра на ходатайството ви пред Бога. Забележете колко трудно е да се молиш за някой и след това да
продължиш да го мразиш. 

4. Освен да се молим за враговете си, Исус ни приканва да правим добро, не само на хората, които са
добри с нас, а и на онези, които не са. Тази седмица окажете помощ или услуга на непознат за вас човек, на
някой, който не ви е услужил с нищо.
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Глава 15

Сьорен Kиркегор (1813 - 1855)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Сьорен  Киркегор  е  роден  в  Копенхаген  в  началото  на  19-тия  век.  Завършил  е  Копенхагенския

университет и след това две години живял в Германия. После се върнал в Копенхаген, където  прекарал
остатъка от живота си. През 1843 г. написал първата си книга "Или - или", която удивила религиозния
свят  с  обвиненията  си  срещу  отслабването  на  Християнството.  Целият  живот  и  дейността  на
Киркегор са  едно  сериозно предизвикателство  към институциите  на  църквата,  които според  него  са
премахнали  необходимото  извисяване  на  вярата  и  личната  (а  не  колективната)  отговорност  при
възприемането на Христовото учение.  Всичките му произведения осъждат църквата,  че  намалява до
минимум разстоянието между човешкото и святото.  Киркегор е вярвал, че между хората и Бога има
огромна бездна, над която има един единствен мост и това е Исус Христос. По време на периода от
историята,  които наричаме Просвещението (когато изглеждало,  че  разумът триумфира над вярата,
така  както  и  че  човешките  възможности  са  по-големи  от  човешките  слабости),  философията  на
Киркегор е  била  коректив  на  света и  църквата загубва  ореола  си.  Следните  откъси  са  подбрани от
множеството  молитви,  написани  от  Киркегор.  Доста  често  той  вмъква  молитва  по  средата  на
разсъжденията си. Тези молитви се отнасят не само за неговата мисъл, но и за сърцето му, защото
забележителният му интелект се  основава на сърце, стремящо се към Бога.

ОТКЪСИ ОТ МОЛИТВИ НА Киркегор 

1. Въвлечен в Безкрайна Любов. Ти, които си непроменим, който си постоянен! Който постоянно ни
обичаш и се грижиш за нас и не се влияеш от никакви промени: направи така че и ние да пожелаем да
бъдем добри, като спазваме изискванията на Твоята непроменимост, така че да намерим  и да пребъдваме в
покоя на безпрекословното си подчинение. Ти не си като нас;  ние сме непостоянни и никога да не си
позволяваме да се вълнуваме до голяма степен, нито пък от много неща. Тъкмо обратно, Ти си мотивиран от
безграничната си любов и от всичко. Даже когато човешки същества като нас срещнат нещо незначително и
го отминат с безразличие, като нуждите на едно врабче, даже това Те мотивира. Даже облика на човека,
който често едва ли забелязваме, също Те вълнува, Тебе,  който си непроменим! Ти, който в безграничната
си любов винаги си готов да се развълнуваш, нека тази молитва да Те накара да ни дадеш благословия Си,
за да се извърши  промяна в нас и да бъдем в хармония с непроменимата Ти воля, Ти, който си непроменим! 

2. Ти, който пръв ни възлюби. Небесни Отче! Ти, който пръв ни възлюби, помогни ни никога да не
забравяме, че Ти ни обичаш, така че тази твърда увереност да пребъдва винаги в сърцата ни и да побеждава
измамите на света, безпокойствата на душата ни, загрижеността ни за бъдещето, миналите ни страхове,
страданията на настоящето. Освен това, нека тази наша увереност да контролира сърцата ни, така че те да
останат верни и искрени в любовта ни към онези, които Ти си ни заповядал да обичаме така, както обичаме
себе си. Господи, Ти пръв ни обикна! Ние говорим за това като за история, като че ли Ти си ни обичал само
веднъж,  а  Ти ни обичаш пръв непрестанно и всеки ден и  то  през  целия ни живот.  Когато се  събудим
сутринта  и  обърнем  душата  си  към  Тебе  -  Ти  си  пръв  -  Ти  пръв  си  ни  възлюбил.  Ако  се  събудя  на
разсъмване и моментално се обърна с молитва към Тебе, Ти вече си ме изпреварил, Ти пръв си ме възлюбил.
Когато се откъсна от ежедневната си дейност и обърна душата си към Тебе, Ти си пръв и винаги ще бъде
така. Въпреки това, ние винаги говорим неблагодарно, като че ли Ти си ни обикнал пръв само веднъж.

3. Имай малко търпение. Небесни Отче! Бъди търпелив, защото често най-искрено желаем да бъдем
близо до Тебе и въпреки това продължаваме да се държим глупаво. Понякога, когато си мислим, че това
което ни се е случило е добро, ние не намираме достатъчно думи да Ти благодарим; точно така, както едно
объркано дете е благодарно за  това, че някой му е посочил правия път. Понякога нещата са толкова зле, че
ние се обръщаме към Тебе; точно така, както едно неразумно дете се чуди от къде ще получи нещо добро.
Но  ако  ние  постъпваме  толкова  детински,  бидейки  толкова  далеч  от  това  да  сме  Твои  верни  чада,
претендираме, че Ти който си наш Баща, като че ли някое животно може да претендира, че баща му е човек.
Колко детински постъпваме, колко малко подхожда това, което Ти предлагаме и езика, който използуваме,
когато се обръщаме към Тебе,  но въпреки това ние разбираме,  че не това е начинът и че не трябва да
постъпваме така. Затова бъди малко търпелив с нас.

4.  Подкрепвай ни срещу греховете  ни. Небесни Отче!  Не  ни напомняй за  греховете  ни,  но  ни
подкрепвай да се борим с тях, така че мисълта за Тебе, когато се пробуди в нас, да не ни напомня за онова,
което сме направили, а за онова, което Ти си забравил, да не си спомняме как се отклонихме от пътя си, а да
си спомняме как Ти ни спаси! 
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5. Обещанието и болката Небесни Отче! Ние наистина знаем, че търсенето никога не е напразно,
независимо от пропуските, които правим, когато не Те търсим, Ти който си автор на всички обещания и ни
даряваш с всички дарове!  Ние знаем добре,  че  търсещият не винаги трябва да търси надалече,  защото
колкото по-скрито е това, което търси, толкова по-близо е то до него. А ако той търси Тебе, Ти Боже си най-
близо от всичко! Но освен това ние знаем, че търсенето винаги е съпроводено с болка и изкушения, така че
как да не се страхуваме да търсим Тебе, който си божествен! Даже този, който вярва, че Ти си негов Цар, не
се осмелява да пристъпи без страх към съдбоносните мисли, където без съмнения иска да открие Твоето
присъствие или в отчаяние желае да Те последва смирено, търсейки защита в размирните времена. Тези,
които  наричаш  Твои  приятели,  които  ходят  в  светлината  на  Твоята  подкрепа,  също  трепетно  търсят
приятелството с Тебе, който си Бог. Молещите се хора, които Те обичат с цялото си сърце, се безпокоят да
не влязат в конфликт с Тебе по време на молитвите си. Умиращият човек, на когото Ти си преброил дните,
не изоставя без потръпване временното, когато го повикаш. Даже детето на скръбта, за което светът не е
нищо повече от страдание, не отлита безстрашно при Тебе, Ти който не само облекчаваш страданията, но си
всичко във всичко! Как при това положение грешният човек може да се осмели да Те търси, Ти който си
праведен! Но след като той Те търси, той го прави не като другите, а за Ти признае греховете си.

6. За болестите. Небесни Отче! Към Тебе църквата често отправя молбите си за всички, които са
болни и измъчени. Но когато някой между нас,  за  съжаление,  се разболее от морална болест,  църквата
отправя  специална  молба.  Боже,  дай  на  всеки  един  от  нас  възможност  своевременно  да  различи  тази
смъртоносна болест и да разбере, че всички страдаме от нея. Господи Исусе Христе, който дойде на земята,
за да излекуваш болните от тази болест, от която за съжаление страдаме всички, но Ти чуваш само онези,
които признават, че са болни от нея. Помогни ни, докато боледуваме, да се държим здраво за Тебе, докато
накрая бъдем излекувани. О Свети Дух, който идваш да ни помогнеш да се борим с тази болест, ако ние
честно желаем да бъдем излекувани. Остани с нас, така че даже за миг да не можем да се самоунищожим,
опитвайки се да се скрием от Лечителя, а да останем с Него и да се излекуваме. Защото да бъдем с Него,
означава да сме излекувани, така че когато сме с Него, ние сме предпазени от всички болести. 

7.  Да  желаем едно  нещо.  Небесни  Отче!  Какво  сме  ние  без  Тебе?!  Какво  представлява  нашето
познание,  което въпреки че е огромно,  е само малко късче,  ако не те  познаваме?! Какво представляват
всичките  ни  старания,  даже  ако  обхващаха  целия  свят,  пак  щяха  да  бъдат  недовършени,  ако  не  Те
познавахме?!  Ти си Единственият, които представляваш едно нещо и всичко във всичкото! Боже, дай ни
разум и мъдрост, за да разберем само това нещо. Дай ни сърце и искреност, за да получим това разбиране.
Дай ни воля и чистота,  за  да желаем само едно нещо.  Дари ни с  настойчивост да искаме едно нещо.
Заобиколени от унищожения, да пожелаваме едно нещо - докато страдаме, търпеливо да желаем едно нещо.
Ти, които ни даваш и началото и края, рано сутрин, когато се разсъмва, дай на младите решителност да
желаят едно нещо. Както денят отлита, дай на възрастните силна памет, за да си спомнят първоначалната си
решителност, че първото може да бъде като последното, а последното - като първото, като през целия си
живот да желаем само едно нещо. Но това наистина още не е преминало. Междувременно нещо се случи.
Това е отделянето ни от Тебе, поради греховете ни. Всеки ден, ден след ден, нещо застава помежду  ни:
забавя, блокира, пречи, измамва, развращава. Поради това, в този миг на разкаяние, окуражи ни Господи,
още веднъж да  поискаме едно нещо.  Наистина,  то е  пречка  в  ежедневните  ни работи.  Ние  изоставаме
работата си, като че ли е ден за почивка, когато болният е сам пред Тебе в самообвиненията си. Ти, който ни
даваш и началото и края, дай ни победата си, когато сме в нужда, така че това, което нито изгарящото ни
желание, нито решителността ни могат да достигнат, да стане наше притежание, когато преминаваме през
мъките на разкаянието и да желаем само едно нещо. 

8. Всяка сутрин. Боже! Направи сърцето ми Твой храм, в който да живееш. Направи така, че всяка
нечиста мисъл, всяко земно желание да стане като идол на Дагон, който всяка сутрин се чупи в подножието
на Твоя престол.  Научи ни да владеем плътта и кръвта си и позволи на този наш самоконтрол да бъде
нашата кървава жертва, за да бъдем в състояние да кажем заедно с Апостола: "Аз умирам всеки ден." 

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА 

1ЦАРЕ 5:1-12: „1А филистимците, като хванаха Божия ковчег, занесоха го от Евен-езер в Азот. 2И

филистимците взеха Божия ковчег та го внесоха в капището на Дагона, и поставиха го до Дагона. 3И на
следващия ден, когато азотяните станаха рано, ето Дагон паднал с лицето си на земята пред Господния

ковчег. И взеха Дагона та го поставиха на мястото му.  4И на другия ден като станаха рано сутринта,
ето Дагон пак паднал с лицето си на земята пред Господния ковчег, и главата на Дагона и двете длани на

ръцете му,  отсечени върху прага;  само трупът на Дагона беше останал.  5За това,  нито Дагоновите
жреци, нито някои от ония, които влизат в Дагоновото капище, не стъпват на прага му в Азот до днес.
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6Но ръката на Господа натегна над азотяните, и Той ги изтреби, и порази с хемороиди тях и Азот и

околностите  му.  7И  като  видяха  азотските  мъже,  че  такава  е  работата,  рекоха:  Ковчегът  на

Израилевия Бог няма да стои между нас, защото ръката му тежи върху нас и върху бога ни Дагона. 8За
това, пратиха та събраха при себе си всичките филистимски началници и рекоха: Що да сторим с ковчега
на Израелевия Бог? А те отговориха: Ковчегът на Израилевия Бог нека се пренесе в Гет. И тъй пренесоха в

Гет ковчега на Израилевия Бог.  9 Но като го пренесоха, ръката на Господа беше против града с много

голямо поражение; и Той удари градските мъже, от малък до голям, та избухнаха по тях хемороиди. 10

Затова,  пратиха Божия ковчег в  Акарон.  А като дойде Божия ковчег в Акарон,  акаронците извикаха:

Донесоха ковчега на Израилевия Бог у нас, за да измори нас и людете ни.  11И тъй, пратиха да съберат
всички  филистимски  началници,  и  рекоха:  Изпратете  ковчега  на  Израилевия  Бог,  и  нека  се  върне  на
мястото си, за да не измори нас и людете ни; защото имаше смъртно поражение по целия град; Божията

ръка тежеше там твърде много. 12И мъжете, които не умряха, бяха поразени от хемороиди; и викът от
града се надигна до небето.“

Въпроси за размисъл 
1. Киркегор започва молитвата си с признанието, че Бог е непроменим. Защо според вас е важно това

качество на Бога ? 
2. Киркегор пише, че Бог не само пръв ни е възлюбил някога, но винаги е пръв в любовта си. Как се

отразява това на вашето представа относно това, как изглеждате Вие в Божиите очи? Как се отразява това на
вашите молитви? 

3.  Търсенето на Бога, пише Киркегор, е изпълнено с обещания и болка. Какви болки сте изпитали,
докато сте търсили Бога?  Как те оформиха живота Ви? 

4. Всяка сутрин Киркегор се моли всяка нечиста мисъл и всяко земно желание да бъдат унищожавани,
точно както и идола на Дагон е бил съборен в подножието на Божия ковчег? Кои ваши земни желания бихте
желали да бъдат унищожени от Бога, за да се посветите напълно на Бога? 

5. Според 1 Царе 5, Господ е по-силен от всички останали идоли. Как се е проявила Божията сила в
живота Ви напоследък? Къде "ръката на Бога е била твърди тежка" в живота Ви? 

Упражнения 
1. Превърнете молитвите на Киркегор в свой молитви. Изговаряйте ги бавно, като осмисляте всяка

фраза, разсъждавайте за нейния смисъл и я отправяйте към Бога като вопъл на собственото си сърце. 
2.  Фактът,  че Бог пръв ни е възлюбил и продължава пръв да ни люби, е бил важен за Киркегор.

Напишете на къс хартия трите прости думи "Аз те обичам".  Носете я навсякъде със себе си и винаги когато
погледнете към нея, си спомняйте, че където и да се намирате, каквото и да правите, Бог е тук и пръв ви
обича. 

3. Централна тема в произведенията на Киркегор е желанието да се иска едно нещо. За Киркегор това
нещо е било Божието царство, да остане верен на Бога във всичко, което върши. Обобщете живота си през
седмицата, като се концентрирате върху единственото нещо, което желаете, знаейки, че всичко от което се
нуждаете, ще ви бъде добавено. 

4.  Прочетете откъсите от Библията,  посветени на Божия ковчег.  Обърнете внимание,  колко важно
място в живота на Израел е заемал той и как е олицетворявал Божието присъствие и сила.
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Глава 16

Евелин Ъндърхил (1875 - 1941)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Малко жени през 20-я век са направили повече от Евелин Ъндърхил за подобряване разбирането ни за

духовният живот. Дейността й като преподавател и писател помага на вярващи и на невярващи при
изучаването на религията и на духовността. Нейната високо оценена книга "Мистицизъм: Изследване на
природата  и  развитието  на  духовното  съзнание  на  човека"  е  претърпяла  множество  издания  и
продължава  да  бъде  фундаментален  наръчник  за  всички,  които  получават  духовно  образование.
Авторката е получила образованието си в Женския Кралски Колеж в Лондон, където по-късно прекарва
повечето от времето си като преподавателка и писателка. През 1921 и 1922 г. е била преподавател в
Оксфордския университет. Неин най-забележителен принос не е само преподавателската й дейност, а и
дълбоката й вътрешна религиозност. След като била кръстена на 22-год. възраст, тя живяла активен
духовен  живот.  Духовните  й  търсения  са  били  подпомагани  от  интелектуалните  й  способности,  в
резултат на което се е получила автентична сплав от религия и академичен подход. В следващия откъс
Ъндърхил описва вътрешния механизъм на молитвата,  като хвърля  светлина върху ролята на разума,
чувствата и волята в живота на вярващия.

ОТКЪСИ ОТ "СЪЩЕСТВЕНОТО ОТ МИСТИЦИЗМА" 

1. Разпъване на антените. На първо място, защо се молим? Сигурно поради това, че част от нашия
съзнателен  живот  е  преднамерено  насочен  към  бъдещето  и  отговаря  изключително  само  за  духовната
реалност.  Бог е тази духовна реалност и ние вярваме, че Бог неизменно присъства навсякъде: "Той не е
далеч от  всеки  от  нас,  защото ние  живеем,  движим се  и  съществуваме в  него."  Уолтър Хилтон пише:
"Молитвата не е нищо друго освен издигане към Бога чрез откъсване от земните мисли или чрез нарастване
на желанието на сърцето." Според друг автор молитвата представлява издигане по Стълбата на Любовта. По
същия начин Уилям Лоу определя молитвата като: "Издигане на душата над суетата към богатствата на
вечността."  Следователно,  тя  представлява  издигане  или  излизане  извън  обичайния  кръг  на  земните
интереси. Молитвата разпъва сетивните антени на нашето съзнание не толкова към онзи Свят живот, който
чувстваме, че се съхранява в жадувания и променящ се свят на нещата, а преди всичко към тази "Вечна
истина, истинска любов и любима безкрайност", в която усещаме, че се намира целия свят.

2.  Това  двойствено  положение.  Целият  живот  на  човека  се  състои от  балансирани  отговори  на
реалността вътре и вън от нас. Тъй като сме под двойно командване, ние едновременно сме граждани на
Вечността  и  на  Времето.  Ние  сме  като  махало,  тъй като  съзнанието ни  се  променя  постоянно  или  би
трябвало да се променя, ако сме здрави, между Бога и нашия съсед, между този и другия свят . Като цяло,
здравия  разум  и  балансирането  на  нашето  съществуване  зависи  изцяло  от  точността  на  нашето
приспособяване  към  това  двойствено  положение  -  към  постоянно  променящия  се  ритъм  на  външното
преклонение, което демонстрираме и към вътрешните колебания на нашето милосърдие. Сега бих желала да
разгледаме външните колебания: да видим силите, които вземат участие в тях и най-добрият начин, по който
можем да ги използуваме.

3. Три способности.  Първо, съществуват три способности, които трябва да разгледаме: мисловната
способност, чувствената способност и волевата способност. Тези три способности оказват влияние върху
начините, посредством които човек може да реагира на постъпките на другите хора или на нещата, които го
засягат. От комбинирането на тези три способности произлизат всички възможности за себеизява, достъпни
за човека. В земния си живот ние имаме нужда и от трите си способности. Дали те са така необходими и за
духовния  ни  живот?  Християнинът  е  длъжен  да  даде  положителен  отговор.  Цялостната  личност  на
интелекта, на чувствеността и на волята намират единствено възможност за  пълна изява в Християнския
Бог.

4. Работа и почивка.  Вярващият човек трябва да извиси и приспособи към духовния закон всички
сили на умственият, емоционалният и волевият си живот. Молитвата би трябвало да се превърне в най-
висше изпитание на тези сили, защото тук те са насочени към единственият безпогрешен обект на нашите
мисли, любов и желания. Тя трябва да ни издигне на върхът на нашето състояние и да представлява най-
красивата  част  от  съзнанието  ни.  Защото  тук  ние  дишаме  въздуха  на  духовния  закон  и  съобразно
възможностите си достигаме до тази общност с Реалността, заради която сме създадени. Молитвата трябва
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да  включва  много  различни  прояви  на  духовният  живот,  както  и  едно  нещо,  което  често  се  забравя  -
безплатния дар на духовната почивка. Тя трябва да включва още: преклонение, ходатайства за други хора,
съзерцания и размишления във всичките им проявления. Съгласно земният порядък, едно живо същество,
ако иска да живее цялостен и здравословен живот, трябва да се храни и да расте, да страда и да се радва, да
получава енергия от света и да му я връща обратно. Така е устроен и духовният живот. Всички тези неща -
даването и получаването, работата и почивката - също трябва да попадат в кръга на нещата, за които се
молим.

5.  Пренастройване  от  пасивност  към  активност.  Когато  вършим  нещо  съзнателно,
пренастройването от пасивност към активност се превръща в основна заповед. Първо, ние съставяме план
на  това,  което  ще  трябва  да  направим  и  идеята  за  това  се  очертава  в  главите  ни.  Второ,  ние  имаме
усещането,  че  искаме  да  го  направим или  че  сме  длъжни да  го  направим.  Трето,  ние  решаваме  да  го
направим. Тези етапи могат да следват един след друг толкова бързо, че изглеждат обединени в едно цяло.
Но  когато  анализираме  процеса,  който  лежи зад  всяко  съзнателно  действие,  ние  откриваме,  че  това  е
нормалната им последователност.  Първо мислим, след това усещаме, а след това пожелаваме. Това малко
обобщение не трябва да се пресилва, но по принцип е вярно и ни дава ориентир, за да проследим начина, по
който човек постъпва в молитвата си, тъй като е важно да се знае механизмът на това действие.

6. Активен и дисциплиниран разсъдък.  Като правило, молитвата би трябвало да започва с нещо,
което ние наричаме мисловно действие - с размисъл относно това, което предстои да направим. Всички
велики  автори  на  молитви  приемат  като  неоспоримо  нещо,  че  "съзерцанието"  предхожда  устното
произнасяне на молитвата.  Съзерцанието представлява съсредоточено и методично мислене за духовните
неща. Освен това, мнозина съвременни психолози ни уверяват, че инстинктивните емоции вършат работата
си най-добре,  когато действат в  хармония със силата на разума.  Като казвам, че разума е подходящо и
необходимо място,  където  душата  може  да  срещне  Бога,  аз  не  защитавам  така  наречения  "религиозен
интелектуализъм." Напълно съм наясно, че всичко което получаваме е "от любов" или както казва един
религиозен писател :" Ние можем да достигнем и да видим Бога, но никога няма да можем да го осмислим."
Най-важното за една успешна молитва е покорството и любовта.  Погрешно е да се предполага, че разума,
чувствата  и  волята  не  могат  да  съществуват  едновременно  с  една  активна  и  дисциплинирана
интелигентност.

7.  Подготвяйки  съзнанието.  Следователно  молитвата  започва  с  подготовка  на  разума.  Това  се
постига, като честно и покорно концентрираме мисълта си върху Бога, като изключим всичко останало от
мозъка си, като преднамерено се занимаваме само с духовните неща и така да подготвим съзнанието си за
навлизащият нов живот. Но когато мисли за Бога и спре дотук, човек повече не е в контакт с Бога, както
това е било по-рано. Ние можем да мислим колкото си искаме, но нищо нямо да се случи; защото  ако
мислите не бъдат подпомогнати от чувствата,  винаги ще са встрани от  целта,  към която са  насочени.
Разумът е важно качество, но ние не можем да мислим по наш начин, докато вървим по царският път, който
води към небето.

8.  Трудолюбивата  воля  и  страстното сърце.  Територията  на  волята  и  чувствата  започва  оттам,
където завършва територията на мисълта: "Волята и чувствата могат да влязат там, където на мисълта е
забранено", казва един автор. Желанията и намеренията са най-динамичната част от нашите качества и те
вършат работата. Те са истинските изследователи на Безкрайността, инструменти за нашето издигане до
Бога.  Разумът достига само до подножието на планината,  а трудолюбивата воля и страстното сърце ни
мотивират да се катерим по стръмните й склонове. Опитът потвърждава изключителната роля на волята и
желанията като съществени черти на човешката личност, на онази част от човека, която е изключително
негова. Като обръщаме волята и желанието си към Духовната реалност, ние правим всичко, на което сме
способни, избираме и се концентрираме върху страстта и силата си. 

9. Центърът и изкуството на молитвата. Разумът и чувствата не са изцяло под наш контрол. Те се
колебаят всеки ден и всеки час и зависят от много деликатни неща. Понякога разумът ни е затъмнен, друг
път се чувстваме напълно подтиснати. В такива случаи е печално известна безполезността от положените
усилия да се опитаме да мислим по-дълбоко или да се принудим да бъдем по-активни. Ако стойността на
нашия религиозен живот зависеше от поддържането на постоянно високо ниво на чувствата и разбиранията
ни,  ние бихме били в много опасно положение.  Независимо,  че чувствата  и разбиранията ни често ни
подвеждат,  царуващата  волята  си  остава  постоянна.  Даже когато  сърцето ни е  студено и  разумът ни е
затъмнен,  молитвата  е  все  още достъпна  за  нас.  "Нашите  желания  са  наши,  за  да  ги  направим Твои."
Преднамереното концентриране на желанието ни към Бога и постоянното му придвижване напред и то без
отклонения  -  това  е  центърът  и  изкуството  на  молитвата.  И  най-религиозните  мисли  скоро  стават
неадекватни, и най-духовните емоции са само освежаващ повей. Дайте възможност на кораба на всяка цена
да получи изгода от посоката на вятъра, но не се осланяйте на това. Корабът трябва да бъде подготвен да
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плава срещу вятъра, за да стигне до целта си.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ДЕЯН. 17:22-34: „22И тъй, Павел застана всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте

много набожни, 23защото като минавах и разглеждах предметите на които се кланяте, намерих и един
жертвеник, на който бе написано: "На незнайния Бог". Онова, прочее, на което се кланяте, без да знаете,

това ви проповядвам. 24Бог, който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на

земята, не обитава в ръкотворни храмове, 25нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би

имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко; 26направил е от една
кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени

времена и пределите на заселищата им;  27защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и

някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме". 28И тъй, като сме Божий род, не бива да
мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен от човешко изкуство и

измишление. 30Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповяда на всички

човеци навсякъде да се покаят,  31тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез

Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите. 32А
като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграха, а други рекоха: за тоя предмет пак ще те

слушаме.  33И така Павел си излезе измежду тях.  34А някои мъже се прилепиха при него и повярваха,
между които беше и Дионисий Ареопагит, още и една жена на име Дамар и други от тях.“

Въпроси за размисъл 
1. Кои са трите човешки способности, които авторката ни препоръчва да използуваме по време на

молитвата си? Дайте конкретни примери за проявите им в ежедневния ви живот (част 3 и 5)
2. Съгласно авторката, разумът не трябва да стой неизползуван по време на молитва, защото чрез него

ние  трасираме пътя на молитвата. Как ви помага вашият разум във вашия духовен живот? 
3. Често разсъдъкът ни може да е затъмнен и ние се чувстваме подтиснати, но кое според авторката е

винаги под наш контрол? Защо това е важно за молитвата ни?
4. Свети Павел казал на атиняните:"Бог не е далеч от всеки от нас." Усетили ли сте някога, че Бог е

далеч от вас? Според вас, кой ви мотивира да действате - вие или Бога?
5.  Авторката  подчертава,  че  независимо  от  ограничените  ни  възможности,  ние  не  трябва  да

изключваме разума си,  когато  се  молим.  Защо смятате,  че  има  тенденция  на  подценяване  на  разума в
духовния живот?

Упражнения 
1. През седмицата приложете трите етапа на молитва, описано от авторката. Започнете с разума, който

подготвя място за Бога,  като се концентрира върху духовните истини. Продължете с чувствата,  като си
мислите за желанието си за Бога. Задържайте се в това състояние чрез целенасочената дейност на волята си.

2. Според авторката, молитвата включва и време за почивка. Може би вие сте били твърде настойчиви
по време на молитвата си. През седмицата си позволете малка свята почивка по време на молитва, знаейки
че  има  време  за  работа  и  време  за  почивка.  Да  се  отрича  това,  означава  да  се  противопоставяме  на
Божествения ритъм на живот.

3.  Авторката ни препоръчва  да мислим постоянно и методично за  духовните неща.  Направете си
списък на Божествените качества (напр. Бог знае всичко, притежава цялата власт, непроменим е, обича и
т.н.). Мислете съсредоточено за тези неща, като ги направите обект на вашето съзерцание.

4. Павел знаел, че слушателите му са разумни хора и поради това променил стилът си, без да променя
съдържанието на проповедта си. През седмицата идете при някой, чиято духовна подготовка е различна от
вашата. Бъдете внимателен и му говорете разбираемо, като използувате неговото разбиране за света, но без
да правите компромиси със собствената си убеденост относно Исус и Евангелието.
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Глава 17

Франк Лаубах (1884 - 1970)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
През 1915 г. Франк Лаубах и жена му били изпратени като мисионери във Филипинските острови.

След  като  основал  църкви  на  остров  Минданао,  той  създал  и  станал  ректор  на  Обединеният
Университет в Манила.  През 1930 г. Лаубах се върнал в Минданао, за да работи с мохамедани, които
гледали на филипинците-християни като на свои врагове. Лаубах отишъл при тях със сърце изпълнено с
Божието присъствие, имайки намерение само да живее между тях, без да се опитва да ги убеждава да
станат християни. Благодарение на просветителската му дейност, половината от 90,000 население на
тази област се научили да четат и пишат. Нещо повече, той довел хиляди хора в Божието присъствие .
Следващите откъси са от негови писма, писани докато е бил на о. Минданао.

ОТКЪСИ ОТ "ПИСМА ЗА МОДЕРНАТА РЕЛИГИЯ" 

1. Отвори прозорците.  Възхитително е да имаш възможност да погледнеш назад и да кажеш: "Да,
това бяха най-хубавите години от живота ми"! Но почакай! Още по-възхитително е да си в състояние да
погледнеш напред и да кажеш: "Настоящата година може и ще бъде по-добра"! Аз само отворих прозорците,
а Господ направи останалото. Останалото беше поредица от чудни доказателства за приятелството на Бога.
Реших, че тази година ще имам по-добър успех от миналата година, като имах предвид, че всяка моя минута
беше изпълнена с мисли за Бога.  Добавих и друго решение - да бъда като отворен прозорец към хората и
техните нужди, така както съм отворен и към Бога. Прозорците се отварят навън и като се повдигат нагоре.
Там, където хората имат най-голяма нужда, прозорците специално се отварят чрез спускане надолу! 

2. Смиреност: първото и единствено задължение. Смиреността е първото и единствено задължение
на  човека.  Тъкмо  от  това  имах  нужда  в  моя  християнски  живот.  Под  влияние  на  едно  дълбоко
неудовлетворение,  преди  две  години  започнах  всеки  15  мин.  или  половин  час  да  се  опитвам  да
хармонизирам действията си с волята на Бога. Другите хора, с които споделих за намерението си ми казаха,
че  то е  неизпълнимо.  Но тази  година започнах да  се  опитвам винаги да  слушам вътрешния глас,  като
непрестанно питах: "Какво е желанието ти, Господи? Какво желаеш да направя в тази минута?" 

3. Постоянно да чувстваш Бога. През последните няколко дни започнах да прилагам още по-пълно
отказване от преди. Преднамерено отделям достатъчно време всеки час, за да мисля за Бога. Вчера и днес
имах ново преживяване, което не е лесно да се опише. Усещам Бога постоянно, чрез едно волево усилие -
желание, че Той ще насочва пръстите ми, докато натискат клавишите на пишещата машина - желание, че
Той ще насочва думите ми, докато говоря и даже челюстите ми докато ям! Ти ще възразиш срещу това
прекомерно самонаблюдение. Не се опитвай да се самоанализираш, ако не се почувстваш незадоволен от
връзката си с Бога, но поне ми разреши да разбера, колкото мога, лидерската роля на Бога. Отвратен съм от
незначителността и липсата на дълбочина на егото ми, когато е без контрол. Ако изходът от това положение
не е по-добро служене на Бога, то в такъв случай, къде е изходът? Старая се да бъда изцяло независим от
който и да е, свободен от собственото си его, но напълно подчинен на Божията воля през всеки момент от
този ден.

4. Момент след момент. Ние имаме навика да пеем в църквата една песен, която ми харесва, но до
сега не бях я прилагал на практика. В нея се казва: "Момент след момент аз съм пазен в Неговата любов;
Момент след момент аз имам живот от небето; Очакващ да засияе славата на Исус; О Боже, аз съм Твой ." Аз
съм обзет от две изгарящи страсти: да бъда като Исус и да отговарям на Бога така, както отговаря цигулката
на лъка на майстора-цигулар. Отвори душата си и приеми Божията слава и след малко тя ще бъде отразена в
света към тебе и в самите облаци над главата ти.

5. Сега само едно нещо. Постоянно усещам, че нещо ме носи и извършва моята част от един план,
която далеч надвишава способностите ми.  Изумява ме усещането за съвместна работа с Бога в малките
неща. Сега като че ли трябва да съм сигурен само за едно нещо и всичко останало става без моя намеса или
бих предпочел да кажа по-точно, Бог има грижата за останалото. Моята единствена задача е "в този час да
живея в непрестанен вътрешен разговор с Бога и безпрекословно да се подчинявам на волята му". Струва
ми се, че това е всичко, за което трябва да мисля.

6. Неоткритите континенти на духовния живот.  Ежедневно в мен се утвърждава убеждението, че
съм воден от една невидима ръка, която държи моята, докато друга ръка се протяга напред и подготвя пътя
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ми. Не е необходимо даже да се преуморявам, за да открия подходящ случай. Може би човек, който е бил
мисионер от 1914 г. би трябвало да се срамува да си признае, че никога не е изпитвал по-голяма радост от
радостта да се отдадеш. Това е едно волево усилие. Аз принуждавам умът си да се отвори към Бога. Чакам и
слушам с изострени сетива. Рано сутрин концентрирам там вниманието си и понякога е необходимо дълго
време, за да изпадна в това умствено състояние. Решен съм да не ставам от леглото, докато не достигна до
това положение на концентрация към Бога. Освен това е необходима решимост, за да се задържа в това
състояние. След време, може би, това ще се превърне в навик и усещането за усилие ще намалее. Но защо
се  занимавам  с  това?  Защото  съм  убеден,  че  пред  мене  и  пред  тебе,  който  четеш  тази  книга,  лежат
неоткрити  континенти  на  духовен  живот,  в  сравнение  с  които  ние  сме  като  пеленачета.  Но  колко
"практично" е това за един обикновен човек? Сега ми се струва, че ето онзи орач би могъл да бъде като
Салихто Санидад, когато бил самотно и лошо третирано момче, което водело орящият впряг "с очи следящи
браздата, с ръце държащи поводите и с мисли, отправени към Бога". Милионите хора намиращи се край
тъкачните станове и струговете могат да те дарят със славни часове. Някой час, прекаран с един нощен
пазач може да се окаже най-славното време, което си преживявал. 

7. Безкрайно по-богат. Всеки миг от седмицата аз Го очаквам, с изключение на може би един или два
часа.  Колко  несравнимо  по-добра  е  тази  възможност  да  получиш  нещо  направо  от  Божията  ръка,  с
сравнение със старият метод, който препоръчвах от години - безкрайното четене на религиозни книги. Сега
почти ми се струва, че даже четенето на Библията не може да се приеме като заместител на срещата с Бога -
душа до душа и лице в лице.

8. Може ли да се направи това. Ние можем да помним две неща едновременно  В същност, не можем
да помним повече от едно нещо изцяло и половината от второто. Паметта е течащо нещо и се колебае.
Концентрирането  представлява  постоянно  връщане  към  един  проблем,  разглеждан  от  различни  гледни
точки. Заради това моят проблем беше, дали ще мога да се връщам в мислите си всеки няколко секунди към
Бога, така че той винаги да бъде в паметта ми като някакъв фон, дали ще бъде един от елементите на всяка
моя идея или правило? Избрах през остатъка на живота си да дам отговор на този въпрос. Не приканвам
никой да ме последва по този труден път, но бих желал мнозина да могат да го направят. Например, ние
имаме нужда да знаем, може ли един работник успешно да достигне до състоянието да се отдаде постоянно
на Бога? Може ли човек, работещ с машина, да се моли за хората цял ден и при това да изпълнява добре
работата си? Може ли една майка да мие чинии, да се грижи за децата и постоянно да мисли за Бога? Ако
вие сте като мене,  това е една доста строга диета.  Заради това ще ви кажа нещо по-просто и по-лесно
достижимо: "Които и да е  час от всеки ден може да да бъде направен прекрасен просто като избираме. Най-
добре е, ако човек  очаква Бога през целия този час, за да получи указания и да работи упорито, за да
направи и най-малкото нещо така, както Бог иска да бъде направено.

9. Трудности и провали. Ако трябва да бъде пълно това описание на душевните борби да се намери
Бога, то не трябва да се пропусне историята за трудностите и провалите. До сега не съм постигнал голям
успех.  Например,  тази  седмица не  беше най-добрата  в  живота  ми,  но  реших да  не  се  предавам.  Даже
напрежението изглежда да не е много добро нещо. В този момент вътре в себе си имах един глас, който ми
казваше: "да тръгваме" и я виж, Бог е тук! Чух любовното нашепване на бащата към детето и причината да
не го чуя по-рано беше, че не тръгнах.

10. Позволете на Бога да ви контролира. Тази сутрин станах свеж, изпитвайки Божието присъствие
при изгрева на слънцето. След това му позволих да контролира ръцете ми, докато се избръснах, облякох се и
закусих. Сега се опитвам да позволя на Бога да контролира ръцете ми, докато пиша на пишещата машина.
За това е достатъчно само да се отворим към Бога. В Него има толкова много, което може да ни даде. Трябва
да е безкрайно полезно да си в състояние да придобиеш навика да следваш Божийте мисли и да питаш:
"Какво трябва да поставиш в ума ми, само ако можех да бъда достатъчно голям?" Това изчакване и жажда
трябва да дадат на Бога шанса, от който се нуждае. О, най-изумителното нещо, което съм изпитал, е да се
намираш в постоянен контакт с Бога, да го превърнеш в обект на мислите си и в свой събеседник. Това е
възможно. Все още не мога да се задържа в това състояние и половин ден, но вярвам, че някой ден ще мога
да  го  направя  за  цял  ден.  Необходимо е  да  се  създаде  нов  навик  за  мислене.  Сега  харесвам  Божието
присъствие толкова много, че когато за около половин час той се изплъзне от паметта ми, както това се
случва многократно, аз се чувствам, като да съм го изоставил и че съм загубил нещо, което е много ценно за
мене. 

11.  Много  по-хубава  поезия. Днешният ден беше  богат,  но  напрегнат,  така  че  аз  се  изкачих  на
"Сигналния  хълм",  който  се  намира  зад  къщата  ми  и  разговарях  с  Бога  през  цялото  време,  докато  се
изкачвах и докато слизах, както и през прекрасния половин час, докато бях на върха. И Бог ми отговаряше!
Позволих на езика ми да се развърже и от него потече поезия, която беше по-хубава от всяка поезия, която
някога съм писал. Тя течеше непрестанно и без даже една погрешна дума за този половин час. Слушах
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изумен и изпълнен с радост и благодарност. Бих искал да имах със себе си диктофон, защото знаех, че няма
да съм в състояние да я запомня - и сега не мога. Някой може да запита :"Защо Бог изразходва поезията си
само за тебе, ако ти не можеш да я отнесеш в къщи?" Вие трябва да зададете този въпрос на Бога. Аз знам
само, че Той го направи и съм щастлив за този спомен.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ПСАЛМ 139:1-10, 17-18, 23-24: „1 Господи, опитал си ме и познал си ме. 2Ти познаваш сядането ми и

ставането ми; Разбираш помислите ми от далече, 3издирваш ходенето и лягането ми, и знаеш всичките

ми пътища. 4Защото думата не е на езика ми, ето Господи, Ти я знаеш цяла. 5Ти си пред мене и зад мене и

турил си върху мене ръката Си. 6Това значение е пречудно за мене; високо е; не мога да го стигна. 7Къде

да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна? 8Ако възляза на небето, Ти си там; ако

се поселя в преизподнята, и там си Ти, 9ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища

на морето, 10и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи… 17И колко скъпоценни за мене

са  тия  Твои  помисли,  Боже!  Колко  голямо  е  числото  им!  18Ако  бих  поискал  да  ги  изброя,  те  са  по-

многобройни от пясъка; събуждам ли се, още съм с Тебе…  23Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми;

опитай ме и познай мислите ми; 24И виж дали има в мене оскърбителен път; и води ме по вечния път.“

Въпроси за размисъл 
1.  Какво накарало Франк Лаубах да  направи този опит да  живее  в  Божието присъствие  (част 2).

Опишете вашия духовен живот.
2. Авторът се отнася към опита си като към някакво волево действие. Към кого е насочена тази воля?

Какви са неговите мисли и действия?
3.  Лаубах нарича опитът си навик. Какво мислите вие за навикът за мислене? Как вашият мисловен

живот ви оформя като личност?
4. Авторът пише:"В Него има толкова много, което може да ни даде." Какво сте получили от Бога през

последните няколко години? Какво спира Бога да ви даде повече? 
5.  Съгласно Псалм 139 има ли място, където бихме могли да се скрием от Бога? Как ви се отразява

постоянното присъствие на Бога?

Упражнения 
1. Подобно на Лаубах, опитайте се постоянно да мислите за Бога. Отначало започнете за период от 10

мин. След това за 1 час, а след това за цял ден. Водете си записки.
2.  Според  Лаубах,  покорството  е  най-важното  нещо  при  неговия  експеримент.  Докато  вършите

работата  си  през  седмицата,  вслушвайте  се  за  да  чуете  съвета  на  Бога  и  се  постарайте  винаги  да
хармонизирате действията си с Божията воля, когато си мислите за Него.

3. Поставете на работното си място нещо, което да ви напомня всеки път, когато погледнете към него
и да си мислите за Божието присъствие.

4.  През седмицата включете в молитвата си откъса от Псалм 139:23-24.  Молете Бога да изследва
сърцето и ума ви, докато вие се стараете да живеете цялостен и завършен живот.
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Глава 18

Джон Бейли (1886 - 1960)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джон Бейли е роден в Шотландия, а образованието си получил в Кралския Университет в Единбург.

Освен  това  е  учил  в  университетите  в  Йена  и  Марбург.  След  това  работил  като  преподавател  в
Единбург, в Семинарията в Торонто и в Семинарията в Абърн. Бейли е широко известен и високо ценен
като  теолог,  преподавател  и  писател.  Малцина  са  теолозите,  при  които  има  по-добра  комбинация
между разум и сърце, отколкото при Бейли. Неговият религиозен живот е бил в центъра на всичките му
научни усилия и подобно на Евелин Ъндърхил той е бил в състояние да постигне трудното равновесие
между вярата и разума. Поместеният откъс е от едно от най-известните му произведения - сборник от
сутрешни и вечерни молитви. Подбраните сутрешни молитви е най-добре да бъдат използувани всеки
ден при ставане от сън. Четете ги бавно, като се молите и се постарайте да станат ваши собствени
молитви.

ОТКЪСИ ОТ "ДНЕВНИК ЗА ЕЖЕДНЕВНИ МОЛИТВИ" 

1. Първа сутрин. "Моя първа молитва" Вечни Отче на душата ми, нека днес първата ми мисъл да
бъде за Тебе, нека първия ми подтик да бъде да Ти се поклоня, нека първо да произнеса Твоето име, нека
най-напред да коленича пред Тебе в молитва: Заради безпогрешната Ти мъдрост и доброта; Заради любовта,
с която обичаш хората; Заради любовта, с която ме обичаш; Заради великата и неразбираема тайна на моя
живот; Заради Твоя Дух, който живее в сърцето ми; Заради седемкратните дарове на Твоя дух; Възхвалявам
Те,  Господи  и  Ти  боготворя.  Не  ми  позволявай,  Боже,  когато  завърша  сутришната  си  молитва,  да  си
помисля, че моето боготворене е завършило и да не си спомням за Тебе през целия ден. Нека светлината да
осветява пътя ми и да имам радост и сила през целия ден.  Запази чистотата на мислите ми; Да говоря
спокойно и само истината;  Да бъда скромен,  когато мисля за  себе си;  Да бъда почтителен и вежлив в
отношенията си с другите; Да бъда верен на святата памет за миналото; Като Твое дете да бъда разумен по
отношение на вечната ми съдба. Чрез Исус Христос моя Бог. Амин. 

2. Втора сутрин. О, Боже, мой Създателю и Спасителю, днес не мога да продължа напред, ако Ти не
ме дариш с благословията Си.  Не позволявай действителността и земните неща, или енергията от добро
здраве, или успехите в сегашните ми начинания да ми дадат лъжлива представа за собствената ми сила.
Всички тези дарове получавам от Тебе. Те са Твои и когато ми ги даваш и когато си ги вземаш. Не мога да
ги задържа,  защото те  не  са  мои.  Аз мога  само вярно да  ги  съхранявам.  Само ако осъзнавам,  че  съм
непрестанно зависим от Тебе, Даващия, те могат да ме донесат радост. Позволи ми да върна обратно в
ръката Ти всичко, което си ми дал и  в служба на Тебе да посветя всичките сили на разума и на тялото си,
всичките си земни богатства и цялото си влияние върху другите. Всичко това, О Боже, е Твое, за да го
използуваш както пожелаеш. Всичко това е Твое, О Христе. Всичко това е Твое, О Свети Дух. Говори днес с
думите ми, мисли с мислите ми и работи работата ми. И като виждам, че Твоята милостива воля може да
използува даже слабите човешки същества за изпълнението на Твоя божествен план за света, направи така,
че живота ми днес да бъде канал, по който част от Свещената Ти любов и милост да достигне до живота на
хората, които са най-близо до мене. В Твоето тържествено присъствие, О Боже, аз си спомням за всички
мои приятели и съседи, за моите съграждани и специално за бедните и Те моля да ми дадеш милост, за да
им служа в Твоето име. Амин. 

3.  Трета сутрин.  Радостна и полезна  работа  Господи на живота ми,  чийто закон съм готов да
спазвам, на чието боготворене съм готов да се радвам и на чиято служба съм готов да бъда верен, коленича
пред Тебе, докато днес ме изпращаш да продължа вчерашната си работа. Днес, О Боже, дай ми учтивост;
дай ми кротост при общуване с другите и твърдост на характера; дай ми търпение; дай ми въздържаност;
дай ми искреност при говоренето;  дай ми старание във възложената ми работа.  О Ти,  който,  когато се
изпълни времето, възкреси нашия Бог и Спасител Исус Христос, за да освети сърцата ни с познанието за
Твоята любов, дари ме с милостта да съм достоен за Неговото име. Амин. 

4. Четвърта сутрин. Твоето чакащо присъствие Небесни и вечни Боже, Ти си скрит от погледа ми;
Ти  си  над  възможностите  ми  да  те  осмисля;  Твоите  мисли  са  различни  от  моите;  Твоите  пътища  са
неразгадаеми; И въпреки това, Ти си ми дал Духът Си; и въпреки това Ти си направил умът ми да Те търси;
И въпреки това Ти си настроил сърцето ми да Те обича; И въпреки това, Ти си ме направил без почивка да
търся останалото, което е в Тебе; И въпреки това Ти си вложил в мене глад и жажда, които ме правят да не
се чувствам задоволен от всички радости на земята. О Ти, който единствен знаеш какво ми предстои днес,
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направи така, че всеки час да бъда близо до Тебе. Позволи ми да бъда в света и все пак да съм отделен от
него. Позволи ми да използувам света, но без да го наранявам. Ако купувам, позволи ми да се държа така,
като че ли съм беден. Ако нямам нищо, позволи ми да се държа така, като че ли съм богат . Позволи ми днес
да не предприемам нещо, което е против волята Ти за моя живот, да не се въздържам от всяка жертва, която
Ти ще поискаш от мене. Съветвай, направлявай и контролирай всяко движение в ума ми. В името на моя Бог
Исус. Амин. 

5.  Пета  сутрин.  Богът  и  Изворът  на  живота Боже  на  дедите  ми,  викам  към  Тебе.  Ти  си  бил
скривалище за добри и умни хора от всяко поколение. Когато започна историята, Ти пръв освети умовете
ни, Твой беше Духът, който пръв ги изведе от животинското им състояние и ги направи хора. През всичките
епохи Ти беше Бог и извор на живот, на познание и на всичко добро. Патриарсите ти повярваха и не се
посрамиха. Пророците Те видяха и Ти постави словото си в устата им. Псалмистът се възрадва в Тебе и Ти
присъстваше в неговите песни. Апостолите Те очакваха и бяха изпълнени със Светия Ти Дух. Мъчениците
викаха към Тебе и Ти беше с тях сред пламъците. Прости ми, Свети Боже, че не мога да извлека поука от
тези велики спомени от отминалите години и ми позволи да вляза в  славното обиталище, което Ти си
приготвил за мене. В името на Исус Христос моя Бог. Амин. 

6.  Шеста  сутрин.  Този Твой най-голям дар  О Боже,  който  си  доказал  любовта  си  към  цялото
човечество, като ни изпрати Исус Христос нашият Бог и освети човешкия ни живот чрез излъчването на
Неговото  присъствие,  благодаря  Ти  за  този  Твой  най-голям  дар.  Заради  земните  дни  на  моя  Бог;  За
описанието на делата Му, извършени с любов; За думите, които е казал за мое напътствие и помощ; За
Неговата покорност до смърт; За Неговата победа над смъртта; За това, че Светия Ти Дух е сега в мене.
Благодаря Ти, Боже. Направи така, че споменът за този благословен Живот, който веднъж е бил живян на
тази земя под това небе, да остане с мене, докато изпълнявам всичките си задачи и задължения през деня.
Нека да си спомням: за Неговия стремеж да слугува, а не да му бъде слугувано; за Неговото съжаление към
всички страдания; за  смелостта Му докато страдаше; за Неговата кротост;  за твърдата Му решимост да
изпълни поставената Му задача; за Неговата простота; за Неговата самодисциплина; за Неговия ясен дух; за
съвършената Му връзка с Тебе, Неговия Небесен Баща. Дай ми милостта да вървя по стъпките Му по тези
пътища. Амин.

7. Седма сутрин. О Боже и Създателю на всички неща О Боже и Създателю на всички неща, от
чиято съзидателна сила се появи първата светлина, който си погледнал към първата сутрин на света и си
видял, че е добра, възхвалявам Те за тази светлина, която сега струи през прозорците ми, за да ме събуди и
днес за живот. Възхвалявам Те за живота, който си ми дал; Възхвалявам Те за блестящия и прекрасен свят, в
който живея; Възхвалявам Те за земята, морето и небето, за носения от вятъра облак и за пеещата птичка;
Възхвалявам Те за работата, която си ми дал да върша; Възхвалявам Те за всичко, с което си ми дал да
запълвам свободното си време; Възхвалявам Те заради приятелите ми; Възхвалявам Те заради музиката,
книгите, добрата компания и удоволствията, които си ми дал. Амин. 

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 12:22 – 31: „22Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си,

какво ще ядете, нито за тялото си,  какво ще облечете.  23Защото животът е повече от храната, и

тялото от облеклото.  24Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище,

нито житница, но пък Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! 25И кой от вас може с грижене

да  прибави  един  лакът на  ръста си?  26И тъй,  ако  и  най-малкото  нещо не  можете  стори,  защо се

безпокоите за друго?  27Разгледайте кремовете как растат; не се трудят нито предат; но казвам ви,

нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. 28И ако Бог така облича полската

трева,  която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери!  29И тъй, не

търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте; 30защото всичко това търсят народите на

света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. 31Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се
прибави.“ 

Въпроси за размисъл 
1.  Между  другите  неща,  Бейли  в  първата  си  молитва  иска  тя  да  остане  с  него  през  целия  ден.

Почувствували  ли  сте  някога  силата  на  сутрешната  молитва  в  собствения  си  живот?  Какво  можем  да
направим, за да помогнем молитвите ни да останат с нас през целия ден?

2.  Бейли  благодари  за  многото  благословии,  които  е  получил  -  здраве,  материално  благополучие,
влияние над другите и т.н. - и моли Бога да му помогне да ги постави в служба на Бога. Коя от вашите
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благословии ви е най-трудно да поставите в служба на Бога? Защо?
3. Бейли получава сила от "облаците от свидетели", които са били преди него: светиите, апостолите и

мъчениците,  които  са  извървели  пътя  си  и  са  оставили  следа  след  себе  си.  Мислете  си  за  хората  от
миналото, които са ви дали кураж във вашия духовен път. Какви благословии сте получили от тях?

4.  Исус Христос е  центъра на молитвата от шестата  сутрин.  За автора Исус е  не само център на
молитвата, а и образец за християнски живот, към който се стреми. Избройте някои от начините, чрез които
Исус се е превърнал в пример за вас.

5. Исус ни окуражава да погледнем към враните и към кремовете, които не се безпокоят и получават
всичко от Бога. Кои са нещата, заради които неоснователно сте се безпокоили? Как може молитвата да ви
помогне да превъзмогнете безпокойствата си?

Упражнения 
1. Дайте възможност на молитвите на Бейли да ви водят по време на собствените ви молитви през

следващата седмица. Четете ги бавно, като се замисляте над всяка фраза, давайки възможност на думите да
заживеят във вас и да станат ваши.

2. Много от молитвите на Бейли молят Бога за някакви благословии. Изберете си една или няколко от
тези ценности и се молете за тях през седмицата.

3.  Съгласно  Бейли,  най-големият  дар  е  благословения  живот  на  Христос.  Той  моли  Бога  да  му
помогне да помни всичко, което Исус е казал и направил. През седмицата концентрирайте вниманието си
върху думите и действията на Исус, докато четете някое от Евангелията.

4. В молитвата за седмата сутрин Бейли възхвалява Бога за многобройните благословии с които го е
дарил.  Съставете  си  ваша  молитва,  в  която  да  благодарите  на  Бога  за  многото  неща,  с  които  ви  е
благословил, но вие не ги забелязвате или считате, че ги заслужавате.
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Глава 19

Мартин Лутер (1483 - 1546)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА
Мартин Лутер е най-известен като бащата на Протестантската Реформация. Лутер е

роден в селско семейство в Германия и е мечтаел да стане учител. Когато станал на 20 г., той
изживял  дълбоко  безпокойство  за собственото си  спасение  и  за  да  успокои  религиозната си
съвест, постъпил в Августински манастир. През 1507 год. станал свещеник. Докато работел
като  професор  по  библейска  литература  във  Витенберг  през  1512  год.,  Лутер  преподавал
Послание до Римляните, което оформило религиозното му мислене, особено по отношение  на
спасението.  През  1517 год.  Лутер  съставил известните 25 тезиси и  ги  заковал с  гвоздей  на
вратата  на  църквата  във  Витенберг,  като  с  това  дал  гласност  на  недоволството  си  от
Римската Католическа църква и поставил началото на Протестантската Реформация. Лутер
бил не само брилянтен теолог, но и човек с дълбока набожност. Следващите откъси, подбрани
от  три  източника,  демонстрират  вътрешното  му  чувство  по  време  на  молитва.  Той  е  бил
повлиян  дълбоко от произведенията на Свети Августин и  на  Бернард от Клерво.  Вярата на
Лутер е била жива, земна и практична; логиката му била много силна, а способностите му като
лидер били несравними. Докато четете следващите откъси, вие се поставяте на мястото на
един от най-влиятелните личности в историята на църквата. И нещо още по-важно, неговата
набожност е била дълбока и вярна.

ОТКЪСИ  ОТ   "  РАЗГОВОР  НА  МАСАТА",  "ПОСЛАННА  ЦЕРЕМОНИЯ,  ЧЕТВЪРТАТА
НЕДЕЛЯ ОТ ПРИШЕСТВИЕТО" и "ТРАКТАТ ЗА ДОБРИТЕ РАБОТИ" 

1. Молитва и молба 
Ние разбираме "молитвата" като формални думи или изрази, като например  Господната Молитва и

псалмите, които понякога изразяват нещо повече от нашата молба. С "молбата" ние подсилваме молитвата и
я правим по-действена чрез едно конкретно настояване; например, ние можем да молим човек да бъде дарен
с скъпо, любимо или високо ценено нещо. Ние умоляваме Бога в името на Сина, неговите светии, неговите
обещания и в  Неговото име.  Например Соломон казва:  "Йехова,  спомни си за цялата привързаност на
Давид",  а Павел настоявал:  "Следователно,  умолявам ви братя, поради милостта на Бога..." и отново:
"Аз.....ви умолявам с кротостта и добротата на Христос."

2. Молба и благодарност 
"Молбата"  показва  онова,  което  е  в  сърцето  ни  и  дава  израз  на  желанието,  което  изказваме  с

молитвата. В   Господна  та молитва   се съдържат   7 молби  , освен самата молитва. Христос казва: "Помоли се и
ще ти се даде; търси и ще намериш; чукай и ще ти се отвори: защото всеки, които моли получава и всеки
който  търси  намира;  и  на  този  който  чука  ще  бъде  отворено."  При  благодаренето  ние  изброяваме
получените  благословии  -  по  този  начин  подсилваме  убедеността  си  и  си  осигуряваме  възможност  да
чакаме вярно това, за което се молим.

3. Подсилване на молитвата 
Молитвата се подсилва чрез молбите, благодаренето, чрез старанието, тя трябва да се хареса и да

стане възприемлива. Подсилването и възприемчивостта се комбинират, за да преобладава и да се защити
молбата. Можем да видим, че такъв е начинът на молитва, практикуван от Църквата; и светите бащи от
Стария Завет  винаги са  отправяли молби и  благодарности в молитвите  си.  Божията  молитва  започва  с
възхвала, благодарности и признателност към Бога като Баща; тя искрено е насочена към Него чрез синовна
любов и признаване на бащината нежност. Като молба, тази молитва е несравнима. Поради това тя е най-
възвишената и благородна молитва, създавана някога.

4. Непрестанна молитва 
Няма християнин, който да няма достатъчно време да се моли без прекъсване. Тук аз имам предвид

духовна молитва, което означава, че никой не е толкова тежко натоварен с работата си, така че, ако желае,
той може да го направи. Докато работи, той може да говори с Бога в сърцето си, да изложи пред него онова,
от което той и другите хора се нуждаят, да го моли за помощ, да отправя ходатайства и като се упражнява
така, да заздравява вярата си.

5. Какво да очакваме от молитвата 
Ние трябва да се молим, като концентрираме разума си върху една належаща нужда, като я желаем с

цялата си искреност, след това да упражним вярата и убедеността си в Бога и никога да не се съмняваме, че
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не сме били чути. Свети Бернард казва: "Скъпи братя,   никога не трябва да се съмнявате в молитвите си  , да  
си мислите че са напразни, защото наистина ви казвам, че още преди да сте произнесли молитвата си,
думите й са записани в небесата. Следователно,   вие трябва убедено да очаквате   от Бога едно от двете неща:  
или  че  молитвата  ви  ще  бъде  възнаградена,  или  ако  не  бъде  възнаградена,  то  е  защото  ако  бъде
възнаградена, това няма да бъде добре за вас."

6. Да се молим с вяра 
Молитвата е специално упражняване на вярата. Вярата прави молитвата приемлива, защото вярата е

израз на убеденост, че или ще се отговори на молитвата, или ще бъде дадено нещо още по-добро. Поради
това Исус казва: "Нека онзи, който моли Бога, да не се колебае във вярата, защото ако се колебае, да не
мисли, че ще получи нещо от Бога." Това е ясно условие, което без заобикалки казва: онзи, който не вярва,
няма да получи нищо, нито това за което се моли, нито нещо по-добро.

7. Христовото учение за молитвата 
Самият Исус казва: "Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го

получили, и ще ви се сбъдне" (Марк 11:24), а в Лука 11: 9-13: "9И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде;

търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. 10Защото всеки, който иска получава, който търси

намира, и на онзи, който хлопа, ще се отвори. 11И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска сина му

хляб, ще му даде камък? или ако му поиска риба, вместо риба, ще му даде змия? 12или ако поиска яйце, ще

му даде  скорпион? 13И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече
Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония,  които искат от него!"  Дали нашите сърца са  толкова
закоравели, че тези думи на Исус да не могат да ни мотивират да се молим с убеденост, с радост и щастие?
Толкова много от молитвите ни трябва да се променят, ако искаме да се молим съобразно тези думи. Всички
църкви по света са пълни с хора, които се молят и пеят, но защо има толкова малък напредък, толкова слаби
резултати от  толкова  много молитви?  Причината  не  е  нищо друго освен това,  което пише в  Яков 4:3:
"Просите, но не получавате, защото зле просите." Защото там, където в молитвата няма вяра и убеденост,
молитвата е мъртва.

8. Излагане на нуждата, но не предписване на отговора 
От това следва,  че онзи който се моли правилно, никога не се съмнява, че на молитвата ще бъде

отговорено, даже ако нещото за което се моли, не е дадено. Защото ние трябва да излагаме нашата нуждата
в молитвата си към Бога  ,   но   не   и да предписваме количеството, начина, времето и мястото  .   Ние трябва
да оставим това на Бога, защото той може да желае да ни даде по друг, може би по-добър начин, в сравнение
с начина, който ние мислим, че е най-добър. Както казва Павел в Римляни 8, често пъти ние не знаем за
какво да се молим и знаем, че както пише в Ефесяни 3,  Божиите пътища са над всичко, което можем да
разберем. Следователно, не трябва да се съмняваме, че молитвата ни ще бъде приета и чута и трябва да
оставим на Бога да определи мярката, начинът, времето и мястото, защото е сигурно, че Бог ще направи
това, което е правилно.

9. Грешейки в ляво или в дясно 
Истински вярващи са онези, които се молят на Бога в Дух и във вяра. Всички, които не вярват, че

молитвата им ще бъде чута, грешат спрямо Писанието от ляво, защото се отбиват далеч встрани в неверието
си. Онези, които определят времето, мястото, мярката и ограниченията за Бога, грешат от дясно, защото се
доближават твърде близо до Бога с изкушенията си. Заради това Бог ни е забранил да се отклоняваме от
заповедите му нито в ляво, нито в дясно, т.е. нито с неверие, нито с изкушение. Вместо това, ние трябва да
пристъпваме  към  Бога  само  с  вяра,  оставайки  на  правия  път,  да  му  вярваме  и  при  това  да  не  го
ограничаваме.

10. За какво трябва да се молим? 
Кои са нещата, които можем да изложим в молитва пред Всевишния Бог? Отговорът е: Първо, нашите

лични проблеми. В Псалм 32:7 Давид плаче: "Ти си прибежище мое; ти ще ме пазиш от скръб; С песни на
избавление ще ме окръжаваш." По подобен начин, в Псалм 142:1-2 се казва: "С гласа си викам към Господа;
С гласа си към Господа се моля. Изливам пред Него оплакването си, скръбта си изливам пред Него." Когато
се молим, трябва да си спомним за всички свои нужди и проблеми,  и да ги изложим свободно пред Бога,
нашия верен Баща, който е готов да ни помогне. Ако не знаете или не разбирате от какво се нуждаете, или
ако считате, че не се нуждаете от нищо,     тогава вие сте в най-опасното положение  .   Най-голямата грешка,
която можем да направим, е да си мислим, че нямаме проблеми, поради които сърцето ни е закоравяло и да
не сме чувствителни към това, което е вътре в нас. 

11. Десетте Заповеди: Огледало на Душата 
Няма по-добро огледало, в което да видим нуждите си, от Десетте Заповеди. В тях вие можете да

намерите онова, от което се нуждаете и което трябва да търсите. В тях вие може да откриете, че вярата ви е
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слаба, че надеждата ви е малка, че любовта ви към Бога е недостатъчна. Може да установите, че не цените и
уважавате Бога толкова, колкото цените и уважавате себе си. Може да разберете, че не обичате с цялото си
сърце Господа, вашия Бог. Когато видите тези неща, вие трябва да ги изложите пред Бога, да плачете към
него и да го молите за помощ и с увереност да очаквате помощ, като вярвате, че сте чути и ще получите
благоволение. 

Какъв велик дар е молитвата 
Никой освен тези, които са се научили от собствения си опит, не може да повярва колко мощна е

молитвата и какво може да направи. Важното е когато имаме нужда, да се обърнем към Бога с молитва.
Знам, че когато се моля искрено, аз съм чуван и получавам повече от това, за което се моля. Понякога Бог
забавя,     но никога не забравя  . Удивително е, че едно жалко човешко същество е в състояние да говори с
Всевишния Бог в небесата и да не се страхува. Когато се молим, сърцето и съзнанието ни не трябва да се
отделят от Бога под влияние на греховете и нищожността ни, или да се съмняват, или да бъдат изплашени.
Когато се молим, трябва да се държим здраво и да вярваме, че Бог чува молитвата ни  . Поради тази причина  
в древността са казвали, че молитвата представлява изкачване от човешкото сърце към Бога.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

МАРКО 11:22-25: „22А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.  23Истина ви казвам: Който
рече на тази планина: Дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова,

което  казва,  се  сбъдва,  ще  му  стане.  24Затова  ви  казвам:  Всичко  каквото  поискате  с  молитва,

вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. 25И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако
имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.“

Въпроси за размисъл 
1. Според Лутер, молитвата трябва да включва онова, което е в сърцето ви. Според вас колко открита

и честна е молитва ви? Имате ли трудности да се покажете такъв, какъвто сте пред Бога? 
2.  Според  Лутер,  сигурно  е,  че  когато  отправите  молитва  към  Бога,  ще  се  случи  едно  от  две

определени неща. Кои са тези неща? 
3.  За Лутер, за една искрена молитва няма по-важно нещо от убедеността. В кои области на вашия

живот имате трудности да вярвате на Бога?
4.  Лутер счита, че грешим, като се отклоняваме в ляво или дясно от Десетте заповеди. Вие в коя

страна имате склонност да се отклоняват?

Упражнения 
1. Старайте се да бъдете по-честни в молитвите си през седмицата. Излагайте пред Бога това, което е

в сърцето Ви. Разрешете си свободата да бъдете такива, каквито сте, когато заставате пред него.
2. Опитайте се да приложите съвета на Лутер и да не предписвате начина, мярката, времето и мястото

в молитвите си. Усвоявайте радостта на вярата и убедеността, че Бог ще отговори на молитвите ви по най-
добрия начин, мярка, време и място.

3. Използувайте Десетте Заповеди, докато се молите. Както препоръчва Лутер, гледайте на тях като на
огледало, за да видите в него живота си по-ясно.

4. Исус свързва молитвата и опрощението по един неразделим начин, не само в откъса от Марко 11,
но и в Божията Молитва. През тази седмица направете опрощението на другите хора не само част от вашите
молитви, но и важна проява на християнския си живот.
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Глава 20 

Жан Никола Гроу (1730 - 1803)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Жан Никола Гроу е живял във Франция и Холандия. Бил е еврейски свещеник, който влязъл в по-

задълбочен живот с Бога през 1767, когато се научил да живее с дух на молитва и с пълно подчинение на
властта на Божията воля. Повечето от времето си е прекарал в писане и проповядване за духовното
израстване и на практическото приложение на молитвата. Следващите откъси са от известната му
книга "Как да се молим". В нея Гроу ни приканва да търсим само Бога, за да се научим да се молим. Той ни
призовава да изоставим множеството начини за молитва и да се концентрираме върху Бога,  който е
обект на молитвата ни. Много пъти при молитва ние се борим, защото си мислим за самият акт на
молитвата, т.е. за правилните методи, формули и думи. Гроу ни учи да се молим "в дух и истина", давайки
на сърцето да се моли, а не на устните ни. Написаното от него е просто и точно и при това е пълно с
ентусиазъм и топлота. Когато човек чете произведенията му, усеща присъствието на Бога в думите му.

ОТКЪСИ ОТ  "КАК ДА СЕ МОЛИМ" 
1. Самият Бог ни учи да се молим. Един ден учениците казали на Исус Христос: "Господи, научи ни

да се молим." Тази молба им е била внушена от Светия Дух. Духът ги е убедил в неспособността им да се
молят и е мотивирал сърцата им да се приближат по-близо до Исус Христос като единствен Господар, който
би могъл да ги научи как трябва да се молят. Тогава Исус ги научил на Божията Молитва (Мат. 6:9-13). Няма
християнин, който да не е в същото положение, както учениците на Исус. Всеки християнин трябва да каже
на Спасителя колкото се може по-смирено: "Боже, научи ме да се моля". О, само да бяхме убедени в нашето
невежество и за нуждата ни от Учител като Исус Христос! Само ако можехме да се приближим до него с
увереност и да го помолим да ни научи поради милостта си, как да разговаряме с Бога! Колко скоро ще
станем  опитни  в  молитвите  и  как  да  откриваме  тайните  им!  Не  ни  позволявай  да  кажем,  че  знаем
молитвите, които сме научили от него. Ние можем за знаем думите, но без милостта не можем да разберем
значението им и не можем да молим или да получим това, което изразяват.

2. Какво ни пречи? Какво ни пречи да получим дара на молитвата? Можем ли да се съмняваме, че
Исус Христос желае да ни го даде? Но дали го искаме? Дали се молим за него? Мислим ли, че имаме нужда
от него? Колко много християни даже не знаят какво е това? А колко много други хора, вместо да го желаят,
се страхуват от него, защото ще трябва да се посветят на нов начин на живот? Ние знаем наизуст няколко
молитви. За да имаме избор, ние намираме в книгите други начини на молитва . Мнозина спират до тук и
когато ги прочетат или ги кажат наизуст, те си мислят, че това е всичко, което се изисква от тях. Колко
жестоко се самозаблуждаваме! С тези шаблонни молитви, колкото и красиво да са изобразени чувствата в
тях, ние не знаем как да се молим. Може би се молим по собствен начин, но това не е начина, показан от
Бога. Къде е жената, чиято главна цел в молитвата е да моли Бога да я научи как да се моли? Бог трябва да
ни научи на всичко относно естеството на молитвата:  за  нейната  цел,  за  нейните качества,  за  нейното
съставяне и личните молби, който трябва да отразяват нашите нужди. Относно същността на молитвата ние
сме невежи както по отношение на теорията, така и по отношение на практиката.

3. Свръхестествен акт.  Най-общо знаем, че молитвата е религиозен акт, но когато започнем да се
молим, ние бързо забравяме, че това е свръхестествен акт, поради което молитвата надвишава силата ни и
единствено може да се извърши под въздействие и с помощта на милостта. Както казва Апостол Павел: " Не
че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога"
(2Кор.3:5). Дали  в разума и сърцето си притежаваме чувството за собствените си недостатъци? Наясно ли
сме за това, когато се приближаваме към Бога? Дали започваме молитвите си с това тайно признание? Не
искам да кажа, че винаги трябва гласно да молим за Божията помощ, но такава молба трябва да се намира в
сърцата ни и този подход трябва да ни ръководи по време на цялата молитва.  Но ако трябва да очакваме
всичко от Бога, всички наши добри мисли и чувства, защо се получава така, че често сме глупави и не
променящи се хора, защо се задоволяваме хладно да кажем молитвите си без всякаква подготовка? Защо
други хора се  опитват  толкова упорито да разпалят  въображението си,  като че  ли молитвата зависи от
собствените им усилия, като че ли не е необходимо Бог да ги ръководи и да насочва молитвата им? След
като молитвата е свръхестествен акт, ние трябва искрено да помолим Бога да я извърши вътре в нас и след
това да я изречем спокойно под негово ръководство. Ние трябва първо да получим небесната милост в наша
полза и след това да работим съвместно с нея, но без да се намесваме в нейната част от работата. Ако Бог не
ни научи  ,   ние никога няма да разберем достатъчно добре природата на молитвата  .

4. Изцяло духовен акт. Исус е казал:"Бог е дух и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва
да се покланят" (Йоан 4:24). Следователно, молитвата е изцяло духовен акт, насочен към Бога, който е
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Върховния Дух, Духът който вижда всички неща и е във всичко.  Както казва Свети Августин,  Бог е по-
близо до нас, отколкото ние сме до себе си. Познанието за това е същността на молитвата. Сами по себе си
нито  позата  на  тялото  ни,  нито  думите  които  използуваме,  имат  някакво  значение  -  те  само  доставят
удоволствие на Бога, тъй като изразяват чувствата на сърцето. Защото тъкмо сърцето се моли,     а Бог слуша  
гласът на сърцето и на него отговаря  .   Когато говорим за сърце, ние имаме предвид най-духовната част от
нас. В Писанията молитвата винаги се приписва на сърцето, защото Бог учи сърцето и чрез него осветява
разсъдъка.

5. От сърцето.  Ако това е истина, защо се молим толкова много с устните си и толкова малко със
сърцето  си?  Защо когато  размишляваме,  ние  упорито  се  стремим да  намерим доводи  и  толкова  рядко
използуваме волята си за да изразим чувствата си. Защо не отворим сърцето си пред Бога и да го помолим
да постави в него това, което му е най-приятно? Кой би могъл да нарече това лош метод, ако той се дължи
на покорството, на дълбокото чувство за собствената ни неспособност и на живата ни вяра и доверие в
Бога? Това е метода, предложен от Светия Дух на онези души, които искат той да ги научи да се молят. Но
вие може да кажете: "Но сърцето ми не казва нищо, когато застана пред Бога" или "В тишината не намирам
нищо освен празнота, сухота и отчаяние. Ако се опитам да концентрирам мислите си, да събудя в себе си
някакви религиозни чувства, да прогоня мислите, които ме безпокоят, за мен е абсолютно задължително да
използувам молитвеник." Сърцето не ви казва нищо?!  Докато то е спокойно,  вие въобще не се молите,
просто устните ви произнасят някакви думи. Не разбирате ли, че прекрасните чувства, които вземате назаем
от книгите, засягат само вашето въображението? Това не са ваши думи, а на някой друг, и те стават ваши
само за мига, докато ги четете. След като книгата бъде затворена, вие сте толкова сух и студен, колкото сте
били преди да четете. Но вие ще кажете: "Независимо от това, аз се моля, докато цитирам или чета този
набор от думи." Вие мислите така и сте доволни, но дали и Бог мисли така? Дали Бог е толкова доволен? За
какво са му вашите думи, на Него, който слуша само сърцето?

6.  Гласът на сърцето  Вие ме питате какво представлява гласът на сърцето.  Любовта е гласът на
сърцето. Обичайте Бога и вие винаги ще говорите с него. Скоростта на любовта нараства в молитвата. Ако
не разбирате това,  вие до сега никога не сте обичали или не сте се  молили.  Помолете Бога да отвори
сърцето ви и да запали в него  искрата  на неговата любов и тогава ще започнете да разбирате какъв е
смисъла на молитвата.  Ако наистина сърцето се моли, то е очевидно, че понякога или даже постоянно, то
може да се моли самостоятелно  ,   без каквато и да е помощ на думите, били те произнесени или помислени  .  
Тук  има  нещо,  което  малцина  разбират  и  което  даже  някои  напълно  отхвърлят.  Те  настояват,  че  е
необходимо да има един ясен и формален акт на молене. Те грешат и Бог още не ги е научил как се моли
сърцето. Истина е, че мислите се формират в ума, преди да бъдат облечени в думи. Доказателство за това е,
че  ние  често  търсим  подходящата  дума  и  отхвърляме  една  по  една  останалите,  докато  намерим
подходящата, която изразява най-точно мисълта ни. Ние се нуждаем от думите, за да станем разбираеми за
другите хора, но не е така с Духа. Същото е и със сърдечните чувства. Сърцето е извор на чувствата и ги
възприема, без да е необходим подбор на  думи, освен ако то не иска да ги предаде на други хора или да си
ги изясни за себе си. Защото Бог знае тайните на сърцето. Бог чете най-интимните му чувства  ,   даже онези,  
които са тайна за самите нас. И ако това са чувства, насочени към Бога, как би могъл той да пропусне да ги
види, защото тъкмо Бог, поради милостта си,  ги влага в нас и помага на волята ни да ги възприеме? Не е
необходимо да прилагаме формални молитви, за да бъдем чути от Бога. Ако се молим, това не е толкова
заради Бога, а най-вече в наша изгода, за да могат молитвите да ни помогнат да задържим вниманието си
приковано към Божието присъствие. Често пъти нашата слабост се нуждае от такива действия, но не това е
същността на молитвата. 

7. Тихата молитва. Представете си един човек, който е толкова тясно свързан с Бога, че не се нуждае
от външни прояви, за да поддържа вътрешния си духовен живот. В моментите на тишина и мир той не
обръща внимание на това, което става вътре в него,  той просто се моли по един прекрасен начин, с една
проста и пряка молитва,  която Бог, поради милостта си, разбира чудесно.  Сърцето е пълно с чувства към
Бога, без да се произнася звук. Въпреки че тези чувства могат да включват нашата собствена съвест, те не
могат да не включват и Божията съвест. Тази молитва, лишена от образност и представи и на пръв поглед
толкова пасивна, всъщност е много активна и в рамките на ограниченията на този живот представлява чисто
преклонение в дух и истина. Най-голяма стойност за Бога има преклонението, в което душата се обединява
с него като нейна основа  ,  а  сътвореният разсъдък се обединява с несътвореният, без помощта на нищо  
друго, а само чрез простата концентрация на ума и съответното усилие на волята . Това се нарича тиха
молитва или по-кратко казано, чиста вяра.

8. Господ учи сърцето ви. Ако имате нужда от простата и най-обща молитва, за която ви говоря, не я
отхвърляйте с извинението, че тя няма конкретна цел и че вие се изправяте, след като сте били на колене,
без да сте се помолили за нещо. Нека да ви повторя отново, вие грешите. В същност, вие сте поискали

61



62

всичко, както за себе си, така и за онези, които обичате, и при това далеч по-резултатно, отколкото ако бяхте
направили подробно изброяване  на  желанията  си,  чиито многобройни думи само ще ви изморят  и  ще
попречат на действията на Бога. След това кратко обяснение, вие трябва да осъзнаете, че до сега не сте
разбирали в същност какво представлява молитвата. След като прочетете това, ако получите ново разбиране
за молитвата, благодарете на Бога. Защото той е, който учи сърцето ви и това, което пиша като указания за
вас, е от него.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА 

МАТЕЙ 6:5-13:   „5И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се
молят стоящи до синагогите по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са

получили вече своята награда. 6А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като затвориш
вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно;  и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти даде на яве.
7А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат

послушани заради многото им говорене.  8И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се

нуждаете, преди вие да Му искате. 9А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети

Твоето име! 10да дойде твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; 11Дай

ни днес ежедневния хляб; 12и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; 13и не
ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до
вековете. Амин.“

Въпроси за размисъл 
1.  Авторът пита:  "Какво ни пречи да получим дара на молитвата?" Кои са пречките,  които не ви

позволяват да живеете по-богат религиозен живот?
2.  Същественото за моленето е да си признаем нашата неспособност да се молим по свой собствен

начин. По какъв начин ще демонстрираме убедеността си, че Бог трябва да ни помогне при молитвата? 
3.  Гроу казва, че понякога ние се стараем много, докато се молим, жадувайки да получим духовно

чувство или необичайно религиозно преживяване. Според него, каква е грешката при този метод?
4. Ако желаете да възприемете съвета на Гроу през следващата седмица, какво трябва да промените в

начина, по който се молите сега?
5.  В част 8 авторът разсъждава, как ако съм безмълвен, мога да предам на Бога молбите си? Той си

отговаря: "В същност, вие сте поискали всичко, както са себе си, така и за онези, които обичате, и при това
далеч по-резултатно, отколкото ако бяхте направили подробно изброяване на желанията си." Как може това
да  се  сравни това  с  написаното в Мат.6:8? Дали това  учение отхвърля нуждата,  в  някои случаи,  да се
изброяват някои конкретни молби?

Упражнения 
1. Опитайте се да приложите през седмицата метода на Гроу. Молете се с леко усилие на волята, като

просто се концентрирате в мислите си към Бога. 
2. През седмицата намалете количеството на думите в молитвите си. Помнете, че Бог чува сърцето, а

не думите.
3.  През  следващите  няколко  дни  премахнете  напрежението  и  нервността  от  молитвите  си.

Възприемете съвета на Гроу и дайте възможност не на личната ви сила, а на убедеността ви за вашата
безпомощност да установи отношения ви с Бога.

4.  Използувайте Божията молитва през седмицата, но бъдете с отворени очи и със сърце, готово да
бъде научено да се моли от Онзи, който ни призовава да се молим.
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Глава 21

Грегори от Ница (331 - 396)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА
Грегори  от  Ница  е  един  от  "бащите"  на  църквата.  Живял  е  през  4-тото  столетие,  когато

завършило  преследването  на  християните.  Бил  наречен  "един  от  най-задълбочените  и  оригинални
мислители за цялата история на църквата". Произведенията му оказвали голямо влияние върху духовния
живот на Източната църква.  Грегори бил особено сведущ по Гръцката философия и по-конкретно по
Платонизма и Стоицизма, но корените на мислите му се намират в Библията. Той вярвал, че главната цел
от Библията не  е  описанието на историческите събития,   а  духовното израстване  на  хората  .  Той и
другите отци на църквата използуват Библията, за да ни учат как да израснем по-близо до Бога и как да
"издигаме"  душата  си  към  Него.  Подобно  на  Павел  "...  като  забравям  задното и  се  простирам  към
предното"(Фил.3:13),  Грегори  гледал  на  живота като на надбягване.  Следващите  откъси  са  от най-
известната книга на Грегори - "Животът на Моисей", която е била написана в отговор на молбите за
написване  на  ръководство  за  безпогрешен  живот.  За  Грегори  безгрешността  се  разкрива  в
продължителните усилия - едно непрестанно напредване, основаващо се на безкрайната милост на Бога.

ОТКЪСИ ОТ  "ЖИВОТА НА МОИСЕЙ"
1. Святото надбягване. При конните надбягвания зрителите окуражават с викове устремилите се към

победата свои любимци, въпреки че конете също жадуват победата. От местата си на трибуната зрителите
вземат участие в надбягването с очите си, мислейки как да стимулират конника към още по-големи усилия и
същевременно подканват конете да препускат напред, молитвено издигайки ръце над главите си, като че
размахват камшик. Те правят това не защото с действията си допринасят нещо за победата. По този начин,
поради добрата си воля, те жадно показват с гласовете и постъпките си, колко дълбоко са загрижени за
изхода от състезанието.  Аз самият, който съм ви най-ценен приятел и брат, правя същото. Докато вие се
състезавате превъзходно в святото надбягване по пистата към добродетелта, припкайки леко и протягайки
се постоянно към наградата на небесният призив, аз ви убеждавам, призовавам и окуражавам разпалено да
увеличите скоростта си.

2. Подчинение с готовност.  Тъй като в писмото, което напоследък ми изпрати, ме молиш да ти дам
някои съвети за безгрешен живот, реших да отговоря на молбата ти. Въпреки, че в думите ми можеш да не
откриеш нищо полезно за себе си, може би този пример на подчинение с готовност няма да ти бъде изцяло
безполезен.  Защото  ако  ние,  които  сме  назначени  да  бъдем  бащи  на  толкова  много  души,  считаме  за
правилно тук, на нашата преклонна възраст, да приемем доверието от младите,  колко по-подходящо е за
един млад човек като тебе,  както вече  сме те  учили,  да се  подчинява  доброволно,  така  че  правилното
действие на подчинението с готовност да бъде твоя отличителна черта.

3. Безпогрешният живот. Ние трябва да приемем задачата, която ни е поставена и да признаем Бог за
наш  водач  в  този  трактат.  Скъпи  приятелю,  ти  ме  молиш  да  ти  опиша  пътя  на  безпогрешния  живот.
Желанието ми е да се осъществи милостта, разкрита в словото ми в собствения ти живот, ако ти откриеш
това, което търсиш в моя трактат. Аз съм еднакво неспособен да изпълня и двете неща: над възможностите
ми е  да   напиша безпогрешен трактат,  както и  да  дам примери от  собствения  си  живот за  правилата,
описани в трактата. И сигурно не само аз не бих могъл да направя това. Много велики мъже, даже онези
които ме превъзхождат в добродетелта си, ще признаят, че не могат да удовлетворят такова изискване. Тъй
като няма да  се  преструвам или както казва  Псалмистът "да треперя от страх  тогава,  когато не  се
страхувам", ще ти кажа по-ясно какво мисля.

4.  Вечно  тичащ  по  пътя  към  добродетелта.  Безпогрешността  във  всичко,  което  може  да  бъде
измерено от чувствата,  се  намира в определени граници.  Например,  количеството позволява  наличието
както на  продължителност,  така  и  на  граници.  Човекът,  който гледа  към числото 10,  знае,  че  неговата
безпогрешност се състои във факта, че то има както начало, така и край. Но за добродетелта ние знаем от
Апостола,  че  единствено ограничение  на  безпогрешността  е  липсата  на  ограничения  за  нея.  Този свят
Апостол, велик и възвишен в разбирането, е вечно тичащ по пътя към добродетелта и никога не престава да
се протяга към онези неща, които има още да се случват. Според него да се спре по този път не е безопасно.
Защо? Защото по своята природа Доброто няма ограничения и се ограничава единствено само от своята
противоположност - злото, както живота е ограничен от смъртта и светлината от тъмнината. Всички добри
неща най-общо са ограничени от онези неща, които са противоположност на доброто.
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5. Спирането по пътя 
Така както края на живота е началото на смъртта, така и спирането по пътя към добродетелта бележи

началото на пътя към злото. Поради това твърдя, че постигането на безпогрешна добродетел е невъзможно,
защото онова, което е ограничено от някакви граници не е добродетел. Освен това твърдя, че е невъзможно
да  се  постигне  безпогрешност  в  добродетелния  живот.  Ще  ви  обясня  значението  на  това  твърдение.
Небесният Бог, който сам по себе си е Добро (в най-прекия смисъл на тази дума), самата му природа е
доброта. Това е той и така е и наречен ( на английски God = Бог и good=добро), по това се и разпознава.
Следователно, не е демонстрирано, че за добродетелта има друго ограничение, освен злото и тъй като Бог
не позволява да има противоположност, ние считаме че божествената природа е неограничена и безкрайна.
И наистина онзи, който се стреми към истинската добродетел е съучастник на самия Бог, защото сам Той е
абсолютната добродетел. Следователно, онези които знаят какво е добро, поради природата си се стремят
към него и тъй като доброто е безгранично, стремящия се към него не може да се спре, а непрестанно се
старае да го достигне.

6. Неизпълнимата заповед. Поради това е невъзможно да се достигне безпогрешността, защото както
вече  казах,  безпогрешността  е  неограничена.  Единственото  ограничение  на  добродетелта  е  липсата  на
ограничения. Тогава как човек може да достигне до търсената граница, след като не може да я намери?
Въпреки, че всичките ми аргументи показват, че е невъзможно да се достигне това, към което се стремим,
човек не трябва  да  пренебрегва  Божията  заповед,  която казва: "Следователно,  бъди безпогрешен,  така
както вашия небесен Баща е безпогрешен." Защото по отношение на нещата, които са добри по природата
си, даже ако човек не може да разбере всичко, самата възможност да разбере макар и само част от доброто,
ще му донесе големи печалби. (Коментар: Мотото на Пиер дьо Кубертен, основателя на съвременните Олимпийски игри

е: „Важното е да участваш.“ Така е и тук – важен е стремежът към съвършенство. Д.Пр.)
7.  Достижима безпогрешност.  Ние  трябва  да  положим големи  старания  да  не  останем  далеч  от

безпогрешността, която е достижима и да се стремим към нея с всичките си сили и до степен, която ще ни
позволи да прогресираме в това, към което се стремим.  Защото безпогрешността на човешката природа
може би се изразява в самото израстване в добротата. Струва ми се, че е добре да се посъветваме с Библията
по този въпрос. Защото на едно място от предсказанието на Пророк Исая Божественият глас казва: "Считай
Авраам за свой баща и Сара за своя майка" (Ис. 51:2). Писанията отправят това напомняне към онези, които
нерешително се лутат извън добродетелта.

8. Обратно по правия път. Така както пътуващите по море, които са се отклонили от посоката си към
пристанището,  се връщат към правия път,  когато разберат че са се отклонили, виждайки светлината на
маяка или върхът на някоя планина, така и Писанията чрез примера за Авраам и Сара могат да  насочат
отново към пристанището на божествената воля онези,  които са отнесени встрани от него в морето на
живота. Човешката природа е разделена на мъжка и женска и на двете й части е предоставен свободния
избор на добро или зло. По тази причина божествения глас дава пример да добродетел на всеки пол, за да
може  всеки  в  зависимост  от  пола  си  (мъжете  от  Авраам,  а  жените  от  Сара),  да  бъде  насочван  в
добродетелния си живот.

9. Защитеното пристанище на Добродетелта. При това положение, паметта за всеки изявил се чрез
живота си човек би била достатъчна, за да удовлетвори нуждата ни от маяк, който да ни показва как да
заведем душата си в защитеното пристанище на добродетелта, където тя няма повече да бъде подлагана на
житейските бури или да претърпява корабокрушения в дълбоките води на злото, тласкана от бушуващите
човешки страсти.  Вероятно тъкмо по тази причина ежедневният живот на тези величествени личности е
описан подробно, за да могат онези, които ги следват, да подражават на тези примери за правилни постъпки
и да насочват живота си към доброто. Тогава какво? Някой ще каже: "Как ще им подражавам, след като не
съм от Халдея, откъдето доколкото си спомням е роден Авраам, нито пък съм бил отгледан от египтянка,
както ни учат Писанията за Моисей и най-общо казано,  между моя живот и живота на тези предци няма
нищо общо? Как ще се поставя на тяхно място, когато не знам как да подражавам на някой, който е толкова
отдалечен от мене от обстоятелствата на живота му?" На такъв човек ще отговоря, че не считам раждането в
Халдея за добродетел, както не е добродетел да живееш под египетско робство, нито да прекараш живота си
във Вавилон, нито че е добродетел да си от Юдея, нито от Сион, както хората обикновено си мислят. Ние се
нуждаем от известна изтънченост на разбирането и  проницателност на въображението, за да различим от
историята как, избягвайки подобни халдейци, египтяни и състояния, подобни на робството във Вавилон, да
достигнем до блажения живот.

10. Ставайки приятел на Бога. След като целта на благодетелния път на живота е точно това нещо,
което търсим, време ти е, скъпи приятелю, да познаеш Бога и да станеш негов приятел. Това е истинската
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безпогрешност: не да се избягва измамния живот, защото като роби ние жестоко се боим от наказанието,
нито да се прави добро, защото се надяваме да получим награда. Точно обратно, като пренебрегваме всички
онези неща за които се надяваме и които са ни запазени поради обещанието, ние трябва да търсим Божието
приятелство  като  единственото  нещо,   заслужаващо  да  бъде  почитано  и  желано.  Според  мене  това  е
безпогрешността на живота. Когато твоето разбиране се издигне до това, което е възвишено и свято, каквото
и да откриеш (а аз съм убеден, че ти ще намериш много неща), ще бъде за обща полза в името на Исус
Христос. Амин.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ФИЛ.3:12 – 21: „12Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано

уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса. 13Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, -

като забравям задното и се простирам към предното, 14пускам се към прицелната точка за наградата на

горното от Бога призвание в Христа Исуса.  15И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако

мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него.  16Само нека имаме за правило да живеем според

това, в което сме достигнали. 17Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които

се обхождат така, както имате пример от нас. 18Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а

сега и с плач ви казвам, се обхождат с враговете на Христовия кръст; 19чиято сетнина е погибел, чийто
бог  е  коремът,  и  чието хвалене  е  в  това,  което е  срамотно,  които дават ума си  на  земните неща.
20Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,
22Който  ще  преобрази  нашето  унищожено  тяло,  за  да  стане  съобразно  Неговото  славно  тяло,  по
упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.“

Въпроси за размисъл 
1. Авторът сравнява духовния живот с надбягване. Използувайки тази метафора, опишете на какво

надбягване  прилича  вашият  духовен  живот?  Спринт?  Маратон?  Бягане  с  препятствия?  Спускане?
Изкачване?

2.  Помислете си за някои хора, които ви поздравяват по време на духовното ви пътуване. По какъв
начин те ви вдъхновяват, подканват и окуражават? 

3. Вярва ли Грегори, че е възможно човек да бъде безгрешен? Защо?
4. Кои Библейски характеристики са били "маяк" за вас? 
5. Павел казва, че той не е постигнал безпогрешност, но продължава да се стреми да хване нещо. Към

какво се стреми той? Признайте си честно за какво жадувате, какви са вашите цели и желания в живота?

Упражнения 
1. През седмицата поздравете някой за неговото духовно пътуване. Изпратете му писмо, обадете му се

по телефона, посетете го, просто за да му дадете кураж да продължи да бяга по трасето.
2. Определете една или две области в живота си, в които желаете да напреднете. Споделете желанията

си с някой приятел, който може да ви помогне да израстете чрез милостта на отговорността.
3.  Изучете живота на един от големите герои на вярата (Естер, Моисей, Рут, Авраам и т.н.). Дайте

възможността на историята на този човек, изпълнена със смелост, вяра и на опростени прегрешения да
стане ваш вдъхновяващ пример.

4.  Авторът пише, че истинската безпогрешност се състои в това да станеш приятел на Бога. През
седмицата подобрете приятелството си с Бога, като прекарвате известно време с него и му разказвате все
повече за себе си, за вашите надежди и мечти и за вашите прегрешения и да дадете възможност на Бога да
ви обича като скъп приятел.
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Глава 22

Ричард Рол (1290 - 1349)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Ричард Рол е роден в Йоркшир, Англия и е бил един от великите духовни лидери на отечеството си.

Произхожда от бедно семейство, но получил подкрепа от богат човек и можал да посещава Оксфордския
университет. Въпреки, че бил изключително надарен студент, той решил да напусне университета, преди
да  се  дипломира,  защото  не  желаел  да  взема  участие  в  суетата  на  академичния  свят.  Върнал  се  в
Йоркшир и буквално избягал от дома си, за да стане отшелник. Като подготовка за отшелничеството,
облечен в палтото на баща си, една вечер напуснал дома си и отишъл в близката църква, за да прекара
нощта в молитва. Докато бил там, се възхитил до такава степен от дълбочината на чувствата, които
изпитал по време на молитва, че другите хора само се чудели, докато той се молел цяла нощ. По-късно
проповядвал  в  същата  църква  и  с  това  се  поставило  началото  на  плодотворната  му  мисионерска
дейност. Рол живял в различни градове и села, понякога в манастири, а понякога даже в женски манастир.
Станал известен с произведенията си, особено с трактата си "Огънят на любовта". Рол пишел с такава
страст и енергия, каквато малцина автори са демонстрирали. Двеста години след смъртта му той бил
канонизиран  като  "Свети  Ричард  Отшелника",  а  произведенията  му  са  ценени  високо  както  от
вярващите, така и от невярващите.

ОТКЪСИ ОТ  "ОГЪНЯТ НА ЛЮБОВТА "
1. Духовният пламък, който подхранва душата. Не мога да ви опиша как бях изненадан първия път,

когато усетих, че сърцето ми започна да се затопля. Това  беше действителна топлина, а не измислена и аз я
усещах, като че ли действително беше огън. Бях изумен от начина, по който се вълнуваше сърцето ми и как
това  ново  усещане  ми  достави  огромна  и  неочаквана  задоволеност.  Трябваше  постоянно  да  опипвам
гърдите си, за да се уверявам, че това не се дължи на някаква физическа причина. Но когато разбрах, че
всичко това идва изцяло отвътре, че за този огън на любовта няма причина, материална или грешна, а това е
дар от моя Създател, аз бях абсолютно задоволен и исках любовта ми да стане даже още по-голяма. И това
желание беше нетърпеливо, поради ефекта от задоволството и усещането за вътрешна сладост, с които този
духовен пламък подхранваше душата ми. Преди прилива на това задоволство, аз никога не бях мислил, че
изгнаници като нас могат да почувстват такава топлина, толкова сладка беше предаността, която тя запали в
мене. Тя така нажежи душата ми, като че ли в мене действително гореше огън.

2. Многообразието и сладостта на Любовта. Някои могат да ни напомнят, че има хора, обхванати от
огъня на любовта към Христос, защото можем да видим  колко дълбоко ненавиждат света и как всецяло са
се отдали в служба на Бога. Ако поставим пръста си близо до огъня, ние усещаме горещината. Точно по
същия начин една душа, обхваната от огъня на любовта, усеща една нежна топлина. Някой път тя е по-
силна, друг път е по-слаба и това зависи от нашите собствени възможности. Кой човек би могъл да издържи
на тази топлина, когато тя достигне връхната си точка?  Ние неизбежно трябва да отстъпим, да се предадем
на безкрайността и на любовта, която е толкова силна и на неописуемата топлина. И въпреки това, ние сме
обречени  страстно  да  желаем  това  да  се  случи:  с  последното  ни  издихание  душата  ни,  заедно  с
великолепните способности на ума, да се потопят в този сладък пламък и да напусне този свят, да бъде
пленена заедно с онези, които пеят възхвали на своя Създател.

3.  Гасенето на  пламъка.  Но някои неща са  противоположни на  милосърдието:  това  са  плътски,
противни неща, които измамват разума. И понякога в  горчивото изгнание, в което се намираме тук, на
земята,  се промъкват физическата нужда и силната човешка привързаност,  за да пречат и загасват този
пламък (който аз метафорично наричам "огън", защото изгаря и осветява). Разбира се, земните грижи не
могат да отнесат онова, което е здраво закрепено в сърцето ми. И така, поради тях, тази радостна топлина
липсва за  кратко време.  Тя ще се появи отново след време,  но докато стане това,  аз ще бъда духовно
замразен. Тъй като ще ми липсва топлината, с която съм свикнал, аз ще се чувствам безплоден. Тогава ще
поискам  да  сграбча  отново  тази  увереност  във  вътрешния  огън,  която  цялото  ми  човешко  същество
одобрява толкова много, защото знае, че така ще бъде защитено.

4. Религиозно настроена Душа. Сега намирам, че даже сънят е срещу мене! Единственото свободно
време, което имам е времето, което съм задължен да отделям за дрямката. Когато съм буден, мога да се
опитам да стопля душата си, въпреки че е вцепенена от студ. Защото сега, когато душата ми е религиозно
настроена, знам как да запаля огъня и как да я издигна над земните неща чрез преливащото желание. Но
тази вечна и преливаща любов не идва, когато си почивам, нито когато съм изморен от път. Нито пък това
става,  когато  съм  въвлечен  в  земните  си  интереси  или  съм  погълнат  от  безкрайни  спорове.  В  такива
моменти усещам, че ми става по-студено - студено до тогава, докато не отхвърля настрани всички външни
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неща и не направя действително усилие да застана в присъствието на моя Спасител. Само тогава съм в
състояние да почувствам тази вътрешна топлина.

5. Непознат чрез спор. Аз предлагам тази книга не на вниманието на философите и мъдреците от
този свят, не на великите теолози, потънали във  вечните си въпроси, а на простите и неуките, които повече
се стремят да обичат Бога, отколкото да натрупват познания. Защото Бог не може да бъде познат чрез спор,
а чрез това което правим и как обичаме. Мисля си, че докато нещата, съдържащи се в подобни въпроси, ни
провокират преди всичко интелектуално, те са много по-малко важни в сравнение с любовта на Христос. Но
те могат да разберат това! Заради това аз не пиша това за специалистите,  освен ако те са забравили и
изоставили всички неща, които принадлежат на света и ако жадуват да се отдадат на Бога.

6.  Над  временните  неща.   За  да  постигнат  това,  те  трябва  да  се  пазят  от  всяка  земна  слава,  да  
намразят  самохвалството  и  демонстрирането  на  познание.  Тогава,  облагородени  от  голямата  бедност,
посредством молитва и размисъл, те могат да се посветят на Божията любов. Няма да бъде изненадващо,
ако тогава в тях се появи една вътрешна искра на искрено милосърдие и да подготви сърцата им за огъня,
който изгаря всяка тъмнина и ги издига по пътя на възхвалата, който е толкова красив и приятен. Тогава ще
се издигнат над временните неща от този свят и ще седнат на престола в безкрайният мир.  Колкото по-
образовани са, толкова по-големи естествени способности имат да обичат, но само ако не се считат, че са
нещо повече от другите, нито пък да се радват, че другите ги считат, че са нещо повече . Поради това, че с
моята  книга  ще  развълнувам  всеки  човек  и  ще  го  подтикна  към  Бога  и  защото  искам  да  стане  ясна
изгарящата  природа  на  любовта  и  нейната  свръхестественост,  аз  реших  тя  да  се  нарича  "Огънят  на
любовта".

7. Какво дължим на любовта? Всеки, които живее като нас, знае че не можем да бъдем изпълнени с
любовта на вечността или да бъдем помазани със сладкото масло на небесата, ако не сме изцяло обърнати
към Бога. Преди да опитаме даже малко от Божията любов, ние действително трябва да се обърнем към
него  и  поне  в  разума си,  да  стоим настрани  от  всяко  земно нещо.  Обръщането  наистина  е  въпрос  на
правилно насочена любов, така че ние обичаме това, което трябва да се обича и да не обичаме това, което не
трябва да се обича и второ, любовта ни насочва повече към нещата, които обичаме и ни отдалечава от
нещата, които не обичаме. Разбира се,  Бог трябва да   бъде   обичан повече от всичко  . Небесните неща също
трябва да бъдат обичат много повече от земните неща. Това не означава, че земните неща не трябва да се
обичат толкова, колкото е необходимо. Сигурно това е начинът, по който се обръщаме към Христос: да не
желаем нищо друго, а само Него. Да се отвърнем от тези "добри неща" от света, включващи плътската похот
и ненавистта на злобата от всякакъв вид, които повече пречат, отколкото предпазват онези, които ги обичат.
Ще установите, че има хора, които нямат влечение към земните неща и се обръщат към тях само когато това
е абсолютно необходимо.  

8.  Подмяна на  славата.  Защото онези,  които търсят  щастие,  намират  утешение  в  земните  неща
(защото не знаят кой в края на краищата ще спечели наградата) и не си позволяват да се зарадват даже на
най-малката радостна и успокояваща небесна любов. При това те се кълнят, че вече са опитали бъдещото
щастие, поне те го наричат така, поради тяхната религиозност, която всъщност е фалшива, а не искрена.
Сигурно е, че точно тази тяхна безмилостност ще бъде причината за падението им, защото любовта им към
земните неща е безгранична. И нещо повече, те ще пропаднат поради сладостта, с която Бог ще удостои
онези, които го обичат. Всяка любов, която не е направлявана от Бога, е лоша и прави лоши хората, която я
притежават. Това е причината, поради която онези, които обичат земното великолепие с една зла любов са
обхванати от друг огън и се държат настрани от огъня на святата любов и то на разстояние, което е по-
голямо от разстоянието от най-високите небеса до най-ниската земя. И наистина, такива хора стават като
това, което обичат, защото се настройват от лакомията на тяхното време. Защото няма да изоставят старите
си  навици  и  предпочитат  празнотата  на  живота  пред  топлината  на  щастието.  Подменят  славата  на
неподкупното милосърдие за  преходната измама на "красотата".  Но те не биха правили това,  ако не са
заслепени  от  противоположния  "любовен  огън",  който  в  началото  унищожава  добродетелите,  а  с
разрастването си подхранва измамата и порока.

9. Унищожаването на действителния корен. От друга страна, има много хора, които въобще не се
интересуват  от  женската  красота  или от  метежния живот,  твърдейки че  по този начин ще си осигурят
спасението. Поради тази външно демонстрирана целомъдреност, те се виждат като светци, седящи отделно
от  другите.  Но  това  е  погрешно  и  глупаво  предположение,  ако  по  същото  време  те  не  унищожат
действителния корен на злото - лакомията. Защото Библията казва, че няма нищо по-лошо от любовта към
парите (Тим.6:10),  защото това означава,  че  сърцето на такъв човек вечно е  ангажирано от преходната
любов и не си осигурява възможност да получи религиозната  любов.  Не може едновременно човек да
изпитва любов към Бога и към земните неща: по-силната любов прогонва по-слабата и много скоро става
ясно кой обича Бога и кой следва Христос. Силата на човешката любов се демонстрира чрез това, което
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правим. 
10.  Стремеж към Божията любов. Дяволът държи здраво мнозина,  които ние считаме за  добри.

Защото той владее онези, които са благодарни, целомъдрени и смирени - грешници, които се изповядат на
един човек, който разбира се е облечен във власеница и се подлага на наказания! И наистина, много често
смъртните  рани  са  незабележими поради  миризмата  на  святост.  Дяволът  може  да  владее  над  упорито
работещия труженик или даже над оплакващият се проповедник, но сигурно не и над човека, чието сърце
пламти от милосърдието и вечно се стреми да обича Бога, но е безразлично към суетата. Жадната любов на
порочните, от друга страна, е нещо от което човек винаги се срамува. Тези хора нямат духовен живот, а ако
го имат, той е много слаб. Тяхната любов не следва някакъв образец, насочена е предимно към неща от този
свят, а не от следващия, повече към тялото, а не към душата.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 11:33-36: „33Никой,  като запали светило,  не  го туря в  зимника,  нито под шиника,  но на

светилника,  за  да  виждат светлината ония,  които влизат.  34Светило  на  тялото ти е  твоето око;
когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е болно, и тялото ти е в мрак.
35Затова, внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина.  36Ако, прочее, цялото твое тяло бъде
осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светило се осветява от сиянието
си.“

Въпроси за размисъл 
1. Ричард Рол описва духовния си опит, при който усещал топлина, която той сравнява с огън. Докато

сте се молили някога, имали ли сте подобно физическо усещане? 
2.  Какво  разлюлява  пламъка  на  религията  ви?  Помислете  си  за  четенето,  слушането  на  добра

проповед, молитвата, приятелството ви с други хора и други духовни дейности, в които участвате.
3. Рол пише: "Хората започват да приличат на това, което обичат". Кои са някои от обектите на вашата

любов и как започнахте да приличате на тях?
4. Авторът пише, че дяволът притежава онези, които се преструват на религиозни. Кои три черти ни

помагат да се противопоставяме на дявола? 
5. Исус ни предупреждава да не крием светилото си, като човек, който запалва свещ и след това я

скрива, а ни окуражава да поставим светилото си на открито. Как човек или група от хора да бъдат на
открито в нашия тъмен свят.

Упражнения 
1. Ричард Рол ни приканва да обичаме Христос със цялото си сърце и да не смесваме тази любов с

любовта към земните неща. През тази седмица изследвайте проявите на любовта си. Питайте се дали те си
съперничат с любовта ви към Бога. Спомнете си за съвета на Рол: "Всяка любов, която не е насочена към
Бога е лоша любов и прави лоши онези, които я притежават."

2. Авторът пише, че земните почести могат да бъдат голяма пречка в духовния живот и ни убеждава
да  се  държим  далеч  от  тях.  Помислете  си  как  бихте  могли  да  избегнете  да  не  бъдете  почитани  през
седмицата и със смирение се стремете да отклоните всяка получавана почест и да я насочите към Бога, от
който произтичат всички благословии.

3. Според Рол, любовта трябва да следва някой пример, който сме срещали в духовния си живот. През
тази седмица направете любовта ви към Христос да бъде център, на който да се подчиняват другите ви
духовни дейности.

4.  Като се старае да спечели вниманието ви,  Исус казва:  "Светило на тялото ти е твоето око;
когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е болно, и тялото ти е в мрак (Лука
11:34).  Здравите  очи  са  фокусирани  върху  една  цел:  Божието  царство.  През  седмицата  направете  това
царство единствена цел на вниманието си.
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Глава 23

Джон Калвин (1509 - 1564)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 

Роден във Франция и получил образованието си в Парижкия университет, Джон Калвин израсъл в
богато семейство на благородници. Баща му искал Джон да учи теология, но той предпочел да учи право.
Въпреки това Калвин имал влечение към теологията и сърце на пастор. Независимо, че никога не бил
ръкоположен,  през  1527  г.  станал  настойник  на  Св.  Мартин  де  Мартевил.  През  1534  г.  станал
Протестант, поради което на два пъти е лежал в затвора за кратко време.  През 1536 г.,  на 27 год.
възраст, написал прочутата си книга "Правила на Християнската религия". От 1541 год. се преместил в
Женева, Швейцария и оказал такова влияние на този град, че си спечелил много последователи. Под негово
ръководство, независимо от съпротивата която срещал, Женева станала известна с високите си морални
стандарти, с икономическото си развитие и с образователната си система. Мнозина го считат за баща и
основател на Протестантските и Реформираните Протестантски църкви. Бил е  дълбоко повлиян от
произведенията на Мартин Лутер и особено от силната протестантска теология на Свети Августин.
Няма да бъде погрешно, ако кажем, че няма друг теолог, който да има по-възвишено и по-ясно разбиране
за върховенството на Бога от Калвин. Той бил добре известен със суровия си характер и с аскетичния си
начин  на  живот.  Следващият  откъс  е  посветен  на  самоограничението,  което  Калвин  вярвал,  че  е
съществена  черта  от  живота  на  всеки  християнин.  Както  и  при  други  майстори  на  религиозната
литература,     думите  на  Калвин  огорчават модерно  мислещите  умове,  които  гледат отрицателно  на  
ограниченията.

ОТКЪСИ ОТ "ЗЛАТНА БРОШУРА НА ИСТИНСКИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ"
1. Най-прекрасният ключов принцип. Светият закон съдържа най-подходящия и добре организиран

план за регулиране на нашия живот. Небесният Учител е благоволил да ни насочи чрез най-прекрасния
ключов  принцип.  Задължение  на  вярващите  е  "да предоставите  телата си  в  жертва  жива,  свята и
благоугодна на Бога" (Рим. 12:1). Това е единствено правилната възхвала на Бога. Принципът на светостта
води до призивът: "И не се съобразявайте с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за
да  познаете  от  опит  що  е  Божията  воля..."(Рим.  12:2).  Много  важно  е  съображението,  че  ние  сме
посветени и предопределени на Бога.  Това  означава,  че  ние ще мислим,  говорим и ще правим всичко,
съобразно Божията слава.

2. Наша единствена законна цел. Ако не принадлежим на себе си, а на Бога, то е ясно накъде трябва
да бъдат насочени всичките ни дела. Ние не принадлежим на себе си, следователно нито разумът, нито
волята ни трябва да ръководят мислите и постъпките ни. Ние не принадлежим на себе си, следователно не
трябва да  се  стремим към това,  което е  подходящо само за  плътта.  Ние  не  принадлежим на  себе  си,
следователно нека да забравим за себе си и собствените си интереси, дотолкова доколкото това е възможно.
Ние принадлежим на Бога, следователно нека да живеем и да умрем за него. Ние принадлежим на Бога,
следователно  нека  неговата  мъдрост  и  воля  да  насочва  постъпките  ни.  Ние  принадлежим  на  Бога,
следователно нека цялото ни съществувание да бъде насочено към него, като наша единствена законна цел. 

3. Най-силната отрова. О, колко много напреднахме, когато се научихме да не принадлежим на себе
си, да не се ръководим от собствения си разум, а да предоставим умовете си на Бога! Най-силната отрова,
която ни води към нашето унищожение     е да се хвалим със себе си, със собствената си мъдрост и със силата  
на волята си. Единственото спасение е просто да следваме указанията на Бога. Първата ни стъпка трябва да
бъде да изоставим себе си и да насочим всичките си сили в служба на Бога. Службата на Бога включва не
само подчинението, а трябва да се отхвърлим настрани всичките си греховни желания и да се предоставим
изцяло  на  ръководството  на  Светия  Дух.  Трансформирането  на  живота  ни,  което  Св.  Павел  нарича
обновяване на ума, е действително начало на живот и е чуждо на езическите философи. Тези философи
твърдят,  че  живота  се  ръководи  единствено  от  разума,  мъдростта  и  от  поведението.  Християнската
философия изисква от нас да предоставим разума си на Светия Дух, да не живеем повече за себе си, а
Христос да живее и да царува в нас (Ефес. 4:23; Гал. 2:20).

4. Голямо предимство.  За това да не търсим своето, а това което е приятно за Бога и е полезно за
разпространение на славата му. В почти пълното забравяне на себе си и пълното пренебрегване на егоизма
има  едно  голямо  предимство:  защото  само  в  този  случай  можем  вярно  да  се  опитаме  да  посветим
вниманието си на Бога и на неговите заповеди.  Защото когато Писанията ни кажат да отхвърлим всички
лични и егоистични съображения, това не само изключва от умовете ни желанието за богатство, измамата
на силата и уважението на другите, но изгонва и фалшивите амбиции и жаждата за човешка слава, заедно с
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други  тайни  злини.  И  наистина,  християните  трябва  да  бъдат  склонни  и  да  помнят,  че  трябва  да  се
съобразяват с Бога във всеки момент от живота си.

5. Не оставя място.  Християните трябва да оценяват всичките си постъпки чрез Божия закон и да
подчиняват мислите си на Божията воля. Ако се научим да гледаме към Бога при всяко начинание, ще бъдем
предпазени от всички напразни желания. Самоограничаването (което Исус толкова старателно е заповядал
на  учениците  още  от  началото)  най-накрая  ще  доминира  над  всичките  желания  на  сърцето  ни.
Самоограничението не оставя място за гордост, високомерие, суетност, алчност, разпуснатост, любов към
лукса,  екстравагантност  и  за  всеки  грях,  породен  от  самовлюбеността.  Без  принципът  на
самоограничението ние биваме отвеждани или до търпимостта на описаните в евангелията пороци и то без
всякакъв срам, или ако в нас има и най-малък остатък от добродетел, тя ще бъде прахосана от злата страст
към славата. Посочете ми един единствен човек, който не вярва в Божия закон за самоограничението, който
да може да живее благочестиво! 

6. По-близо до Царството. Всички, които не са повлияни от принципа на самоограничението и при
това търсят добродетелта, правят това от любов към славата. Даже онези философи, които са доволни, че
добродетелта  е  желана  заради  самата  себе  си,  са  били  толкова  арогантно  самодоволни  и  това  е
доказателство, че те желаят добродетелта не поради друга причина, а да имат повод да се почувстват горди.
Бог е толкова далече от това да хареса както на тези, които преследват популярност, така и на онези, чиито
сърца са пълни с гордост и предразсъдъци, защото ни е написал ясно: "Те са получили вече своята награда"
(Мат.  6:5)  на  този  свят  и  че  разкаялите  се  блудници  и  бирниците  са  по-близо  до  небесното  царство
отколкото такива хора.

7. Лекарство срещу всичко. Безбройни са препятствията пред човека, който желае да постигне това,
което е добро и същевременно не желае да следва принципа на самоограничението. Има една стара и вярна
мъдрост,  която  казва,  че  в  душата  е  скрит  един  измамен  свят,  но  християнското  самоограничение  е
лекарство  срещу  него.  Налице  е  свобода,  но  само  за  онези,  които  се  откажат  от  егоизма  си  и  чиято
единствена цел е да бъдат харесани от Бога и да вършат само онова, което е добро според Бога.

8. Добре регулиран живот.  Апостол Павел ни дава кратко описание на добре регулирания живот,
когато казва на Тит:  "Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,  и ни учи да се
отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано,  праведно и благочестиво в
настоящия свят, очаквайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус
Христос, който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое
притежание, ревностни за добри дела" (Тит 2:11-14). Павел казва, че Божията благодат е необходима, за да
ни  стимулира,  но  за  правилното  боготворене  трябва  да  се  отстранят  две  главни  пречки:  първо,  не
набожността (към която ние сме здраво привързани)  и второ,  земните измами (които се опитват  да ни
излъжат). Не набожността не означава само наличие на религиозни предразсъдъци,   но и всичко  , което не ни
позволява да имаме искрен страх от Бога. Земните измами означават плътските чувства. Павел ни приканва
да се  откажем от старите си желания,  които са в  противоречие с  Божиите заповеди и да не приемаме
диктата на собствения си разсъдък и воля.

9. Умереност, Праведност и Богоугодност. Павел поставя всичките ни постъпки в новия ни живот в
три групи:  умереност,  праведност  и богоугодност.  Без  съмнение,  умереността  означава въздържаност  и
трезвост,  както  и  чиста  и  умерена  употреба  на  временните  благословии  и  търпение  при  бедност.
Праведността включва спазване на всички задължения към законите и плащане на всички данъци и такси.
Богоугодността ни отделя от замърсителите от този свят и чрез искрената святост ни приобщава към Бога.
Когато ценностите на умереността, праведността и богоугодността са здраво свързани помежду си, те ще
доведат човека до абсолютната безпогрешност. 

10.  Освобождаване на умовете  ни от всеки капан.  Няма по-трудно нещо от това да изоставим
всички порочни мисли, да потиснем и се откажем от фалшивите си желания и да се посветим на Бога и на
кръста, който трябва да носим, като заживеем ангелски живот в един порочен свят. За да освободим умовете
си от всяка клопка,  Павел привлича вниманието ни към надеждата за  благословен и вечен живот и ни
окуражава, че надеждата ни не е напразна. Така както веднъж Христос дойде като Изкупител  ,   така Той ще  
дойде  и  втори  път,  за  да  ни  покаже  изгодите  от  спасението,  което  е  придобил.  Христос  разсейва
очарованията,  които  ни  заслепяват  и  ни  предпазва  от  страстните  желания  с  правдивото  си   усърдие,
насочено  към  небесната  слава.  Христос  ни  учи,  че  трябва  да  живеем  като  странници  и  временно
пребиваващи на този свят  ,   за да не загубим небесното си наследство   (Тит 2:11-14). 

11. Нашият Завоевател. Нека да видим, как действителното самоограничение ни прави по-спокойни
и търпеливи. На първо място Писанията привличат вниманието ни към факта, че ако искаме да направим
живота си по-спокоен и лесен, ние трябва да се отречем от себе си и от всичко, което притежаваме и да го
предоставим на Божията воля,  като същевременно трябва да му предоставим чувствата си като на наш
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Завоевател. Нашите необуздани страсти са свързани с трупането на богатство и слава, стремеж към власт, с
придобиваме на цялата тази суета, която очевидно е създадена за демонстриране на пищност и празнота. От
друга страна, ние се страхуваме и ненавиждаме бедността, неизвестността и смирението и се стремим със
всички средства  да  ги  избегнем.  Лесно можем да  разберем колко неспокойни са  хората,  които следват
собствения  си  разсъдък,  колко много хитрости се  опитват  да  прилагат  и  как се  изтощават  до  смърт в
усилията си да придобият обекта на амбициите и алчността си и след това отново да избегнат бедността и
смирението. Ако хората, които се боят от Бога, не желаят да попаднат в този капан, трябва да преследват
друга цел: не трябва да се надяват или да желаят или даже да мислят за благополучие, което не е получено
като Божия благословия.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ФИЛПЯНИ 2:1-11: „1И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое

общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание, 2направете радостта ми пълна, като мислите

все  едно,  като  имате  еднаква  любов  и  бъдете  единодушни  и  единомислени.  3Не  правете  нищо от
партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
4Не гледайте всеки само за своето, но всеки  и за чуждото. 5Имайте в себе си същия дух, който беше и

в  Христа  Исуса;  6Който,  като  беше  в  Божия  образ,  пак  не  счете,  че  трябва  твърдо  да  държи

равенството с Бога, 7но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образа на слуга и стана подобен на

човеците; 8и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт

на кръст. 9Затова и Бог Го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; 10така щото

в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, 11и всеки
език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.“

Въпроси за размисъл 
1.  Калвин казва,  че "ние не принадлежим на себе си".  Как се свързва това твърдение с идеята за

самоограничаването? 
2.  В част 3 Калвин пише, че трябва да изоставим собствения си разсъдък и да последваме Божията

воля. Кога сте преживели конфликт между собствените си желания и онова, което считате за Божия воля?
Как реагирахте?

3.  Централна  тема  в  подбрания  откъс  е  разделението,  което  се  наблюдава  между  тези,  които  се
предоставят изцяло на Бога и другите,  които не направят това и според Калвин са "неспокойни хора".
Изживявали ли сте някога подобна липса на спокойствие ? Опишете.

4. Според Калвин, основен принцип на светостта е да предоставим телата си като жива жертва, да не
търсим удоволствията от този свят, а да се променяме чрез обновяване на умовете си (Рим. 12:1-2). По какъв
начин сте били задоволени в този свят? 

5.  По какъв начин смирението, описано в Фил. 2:1-11 съвпада със самоограничението, описано от
Джон Калвин? Има ли начин тези два идеала да си противоречат?

Упражнения 
1. Калвин пише: "нека цялото ни съществувание да бъде насочено към него, като наша единствена

законна цел". Открийте начините, по които можете да направите Бог да стане ваша цел и всичко, което
правите през тази седмица да бъдат съобразени с Божиите заповеди. 

2. Обърнете внимание на начините, по които този свят се опитва да ви приспособи към собствените
си  изисквания  и  действия.  Докато  гледате  телевизия,  анализирайте  потребителския  й  подход,  като  си
задавате въпроса: "Как тази реклама се опитва да повлияе на мислите, чувствата и постъпките ми"?

3.  Калвин ни съветва да се гледаме постоянно към Бога. Постарайте се през седмицата това да ви
стане навик. Малко по малко давайте възможност на Бога да ви води и вдъхновява.

4. Павел окуражава Филипяните: "Не гледайте всеки само за своето, но всеки  и за чуждото" (Фил.
2:4). Като опит да приложите на практика самоограничението, а не да си останете само с добри намерения,
преднамерено поставяйте нуждите и интересите на хората около вас пред собствените си нужди и интереси.
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Глава 24

Блез Паскал (1623 - 1662)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Паскал е известен най-вече като гениален математик, но работата му като философ и теолог си

остава може би най-проницателната част от цялата му дейност. Роден е  през 1623 във Франция и e бил
отгледан от баща си и от по-старата си сестра, тъй като майка му умряла, когато е бил на 3 год.
Въпреки че боледувал често, той демонстрирал от ранна възраст необикновеният си интелект. На 31 год.
възраст бил широко известен с работите си, в които умело съчетавал научните и математическите си
познания. През тази година Паскал посетил сестра си, която била член на едно религиозно общество в
Порт Роял. Там чул проповед, която предизвиквала изключителен интерес. Той си спомня този ден, 23
Ноември 1654, като ключов момент в живота си. На къс хартия Паскал написал следното и го зашил в
подплатата на палтото си, за да не се раздели с него до края на живота си: "Огън. Боже на Аврам, Боже
на Исак, Боже на Якова, а не на философи и учени. Истина, истина, искрена радост и мир. Боже на Исус
Христос. Радост, радост, радост, океан от радост!"  Всички съмнения, които е имал преди този момент,
са били отхвърлени. През следващите шест години той живял с това общество (въпреки, че не станал
негов член), изучавайки Библията и Отците на Църквата. На 37 год. възраст започнал да пише книга в
защита на Християнската вяра, но през следващата година починал и това му попречило да я завърши.
Откъсите по-долу са от бележките или "мислите" му, които били събрани заедно след смъртта му в
световно известната му книга "Бележки".

ОТКЪСИ ОТ  "БЕЛЕЖКИ" 

1. Такива изумителни противоречия. Нашето величие и нашето нещастие са толкова очевидни, че
истинската  религия  задължително  трябва  да  ни  учи  ,    че  в  нас  е  заложен  принципът  на  величието     и  
принципът на нещастието. Ние сме длъжни да помним за това изумително противоречие. За да ни направи
щастливи, религията  трябва да ни покаже, че съществува Бог, който трябва да обичаме; че единствената
истинска благословия е да бъдем в него и да бъдем излекувани от заболяването, защото той ще ни оперира и
ще го отстрани от нас. Ние трябва да признаем, че сме пълни с тъмнина, която ни пречи да го опознаем и да
го обичаме. Тъй като сме длъжни да обичаме Бога, но нашите грехове ни пречат да правим това, ние сме
изпълнени с противоречия. Религията трябва да ни обясни начина, по който можем да се върнем при Бога и
при собственото си добро. Тя трябва да ни научи как да се излекуваме от безпомощността си и как да се
снабдим с необходимото ни лекарство. Нека да изследваме всички религии на света по този въпрос и да
видим, дали има друга религия, освен християнството, която да ни предлага такова нещо.

2. Кой може да излекува гордостта и плътските желания. Дали философите, които не ни обещават
нищо повече от доброто, което е заложено в нас? Дали са открили лекарство срещу нашето заболяване?
Дали това лекарство ще ни излекува от представата, че сме равни на Бога?  Могат ли да ни излекуват от
плътските ни желания онези,  които ни поставят наравно с  животните,  като мюсюлманите,  които не ни
предлагат за наше добро нищо друго, освен земните удоволствия, даже във вечността? Тогава коя религия
ще ни  научи  как  да  се  излекуваме  от  гордостта  и  похотта?  Накратко,  коя  религия  ще  ни научи  кое  е
действително добро за нас, за нашите задължения, за слабостите, които ни отбиват встрани от правия път,
коя е причината за тези слабости,  за начинът по който можем да се излекуваме от тях и как можем да
получим това лечение? Всички останали религии не могат да направят това. Нека да видим какво може да
направи Божията мъдрост.

3.  Пропадане в самонадеяност. Божията мъдрост  казва:  "Хората не очакват да чуят истината от
другите или да получат успокоение. Аз съм ви създал и аз единствен мога да ви кажа какво представлявате.
Но вие не сте в състоянието, в което ви направих. Аз ви създадох свети, невинни, безгрешни, изпълних ви
със светлина и познание. Показах ви моята слава и чудните ми дела. Очите ви видяха величието на Бога.
Тогава  не  бяхте  в  тъмнината,  която  сега  заслепява  погледа  ви,  не  бяхте  подвластни  на  смъртта  и  на
мизерията,  които ви причиняват страдания.  Но вие не можахте да понесете такава голяма слава,  без да
пропаднете в самонадеяност.  Вие искахте да станете център на самите себе си и да живеете без моята
помощ. Вие се изплъзнахте от властта ми, извисихте се в желанията си да намерите щастие за себе си, като
че сте равни с мене. Аз направих така, че съществата, които ви бях подчинил, да въстанат срещу вас и ги
направих ваши врагове, така че днес вие станахте като животни и сте толкова далеч от мене, че в мъртвото
ви познание е  останала само едва  мъждукащата  идея за  вашия създател.  Чувствата,  независимостта на
разума  ви  и  другите  неща,  произтичащи  от  тях,  ви  поведоха  да  преследвате  удоволствията.  Всички
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същества или ви причиняват страдания, или ви изкушават и властват над вас като ви подчиняват със сила
или като ви очароват със сладост, която представлява далеч по-ужасно и опасно робство. Хората са запазили
известен инстинкт за щастието на първата им природа, но са потопени в нещастието на самонадеяността и
похотта си, които се превърнаха в тяхната втора природа."

4. Причината за многото противоречия. От принципът който ви разкрих, вие можете да разпознаете
причината за множеството противоречия, които удивляват цялото човечество и го разцепват, за  да следва
толкова различни учения.  Сега забележете всички импулси към величие и слава,  на които живеещите в
такава голяма мизерия не могат да устоят и се запитайте, дали те не се причиняват от другата природа на
хората. "Безсмислено е да търсите в себе си лекарството срещу вашите нещастия. Единственото, което може
да направи цялата ви интелигентност,     е да ви накара да разберете, че в себе си няма да намерите нито  
истина, нито добро. Философите са правили такива обещания, но не са успявали да ги спазят. Те не знаят
както какво е добро за вас, така и какво е истинското положение, в което се намирате. Как биха могли да
осигурят лекарство срещу болест, която даже те не познават?  Нашите най-страшни болести са гордостта,
която  ни  отдалечава  от  Бога и  похотта,  която ни  привързва  към земята  .   Единственото,  което могат  да
направят философите, е поне да ви помогнат да се преборите с една от двете болести. Ако ви предложат да
изучите Бога, то е само за да изпитат вашата гордост. Те ви карат да си мислите, че сте като него и сте
направен по същия начин. Онези, които разбират суетата на подобна претенция, ви хвърлят в друга бездна,
като ви дават да разберете,  че  вашата природа е  същата като на животните и ви убеждават да търсите
доброто за вас в плътта, която е съдбата на животните. Не е това начина, по който ще се излекувате от
неправедността, която тези мъдри хора не успяват да различат във вас.  Само Аз мога да ви накарам да
разберете какво представлявате. Аз не изисквам от вас сляпа вяра." 

5. Тази двойствена способност. Адам и Исус Христос. Ако сте се присъединили към Бога, то това е
по милост, а не поради природата. Ако сте покорен, то това е поради търпението, а не поради природата. От
тук се поражда тази двойствена способност. Вие не сте като другите създания. С осъзнаването на тези две
състояния, за вас е невъзможно да не ги разпознавате. Изучете собствените си импулси. Самонаблюдавайте
се и разберете към коя от тези две характеристики се отнасят проявите ви. Възможно ли е да се намерят
толкова  много  противоречия  в  такъв прост  случай?  Неразбираемото.  Всичко,  което е  неразбираемо,  не
престава  да  съществува.  Безкрайното  число,  едно  неограничено  пространство,  равно  на  ограниченото
пространство. Невероятно е, че Бог ще се обедини с нас. Това съображение произтича от осъзнаването на
собствената  ни  подлост,  но  ако  искрено  вярвате,  следвайте  вярата  си  колкото  се  може  повече,  както
направих и аз и ще разберете, че ние сме толкова подли, че ако бъдем оставени сами на себе си, ние не
бихме могли да знаем, дали тази милост няма да ни даде възможност да го достигнем.

6. Да го обичаме и да го познаваме. Бих искал да знам с какво право ние, които сме просто животни
и осъзнаваме слабостта си  ,   измерваме Божията милост и я затваряме в ограничения, които са измислени от  
собственото ни въображение  .   Ние имаме толкова слаба познание за това, какъв е Бог и поради това не знаем
какво  представляваме  самите  ние.  Тъй  като  сме  обезпокоявани  от  размишления  за  собственото  си
състояние, ние се осмеляваме да кажем, че Бог не е в състояние да ни направи способни да живеем заедно с
него. Но аз бих искал да попитам, дали Бог иска от нас нещо друго освен да го обичаме и да го познаваме,
тъй  като  по  рождение  ние  сме  способни да  обичаме и  да  опознаваме.  Няма  съмнение  поне  знаем,  че
съществуваме и обичаме нещо. Следователно, ако можем да видим нещо в тъмнината, която ни обкръжава и
ако можем да намерим нещо сред земните неща, което да е достойно за нашата обич,  защо ако Бог ни
разкрие една искрица от своето същество,  да не бъдем в състояние да го познаем и да го обичаме,  по
какъвто и начин да предпочете да ни се изяви? Без съмнение, в такива съображения има една нетърпима
предварителна нагласа, въпреки че на пръв поглед те се основават на явно покорство, което нито е искрено,
нито има основателни причини, след като не ни позволява да признаем това, защото ние не знаем какво
представляваме и можем да го научим само от Бога.

7. Изглаждане на тези противоречия. Бог казва: “Не искам от вас да ми вярвате покорно и без да
мислите. Не твърдя, че ще ви подчиня на себе си чрез тирания. Нито пък твърдя, че ще ви дам обяснения за
всичко.  За да изгладя тези противоречия бих желал да ви покажа ясно,  чрез убедителни доказателства,
белезите на святост в мене, което ще ви убеди в това кой съм аз и ще утвърдя властта си чрез чудеса и
доказателства, които не можете да отречете, така че ще повярвате в нещата на които ви уча, защото няма да
намерите друга причина да ги отхвърлите, освен собствената си неспособност да кажете, дали те са истина
или не.”  Божията воля е да ни откупи и да открие път за спасението на онези, които го търсят,  но ние
демонстрирахме колко нищожни сме, така че е правилно Бог да откаже на някои, поради закоравяването на
сърцата им това, което Той дарява на другите поради милостта си, която те не са заслужили.

8. Светлина за онези, които желаят да видят. Ако Бог беше пожелал да победи упорството на онези,
чийто сърца са най-закоравели, той би могъл да го направи, като им се покаже толкова явно, че те да не са в
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състояние да се съмняват в истината за неговото съществуване, тъй като той ще се появи в последния ден с
гръмове и светкавици и ще има такива гърчове на природата, че умрелите ще оживеят и слепите ще го
видят.  Но не е това начинът, по който той желаеше да се изяви, когато пристигна с милостта си, защото
толкова много хора демонстрираха, че са недостойни за неговата снизходителност, така че той пожела да ги
лиши от доброто, което те не искаха.  Следователно не е вярно, че той ще се появи по начин, който ще
демонстрира неговата святост и абсолютната му способност да убеди всеки човек, нито е вярно, че неговото
идване ще е толкова скрито, че той няма да бъде разпознат от онези, които искрено го търсят. Той пожела да
се направи безпогрешно различим за тях. Следователно, като пожела да се разкрие ясно на тези, които го
търсят с цялото си сърце и да бъде скрит за онези, които го избягват с цялото си сърце, той повишава
познанието ни за него, като дава знаци, които могат да бъдат видени от тези, които го търсят, но не и от
онези, които не го търсят. Има достатъчно светлина за онези, които желаят да видят     и достатъчно тъмнина  
за онези, които са на обратното мнение.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЙОАН 20:24-31:  „24А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда

Исус.  25Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му

раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. 26И подир осем дни учениците
Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече:

Мир вам!  27Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в

ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. 28Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! 29Исус му

рече:  Понеже Ме видя,  Томе,  ти повярва,  блажени ония,  които без да видят,  са повярвали.  30А Исус

извърши пред учениците още много знамения, които не са вписани в тая книга. 31А тия са написани, за да
повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.“

Въпроси за размисъл 
1. Откъсите от произведението на Паскал започва с твърдението, че човешката природа има двойствен

характер. Кои са тези два аспекта, нашата първа и втора природа? 
2. Паскал казва, че познанието ни за Бога идват от Божите проблясъци, които той ни е позволил да

имаме. Какви проблясъци или частици от познание ви е дал Господ за себе си? Как те дойдоха до вас, за да
формират вярата, която имате сега?

3. Паскал вярва, че ние сме били създадени в слава, невинност и безпогрешност, но хората станали
самонадеяни, желаейки да намерят щастие в самите себе си. Как се справяте с тенденцията да се поставяте
в центъра, да бъдете независим от Бога и да намерите щастие в самия себе си?

4.  Паскал  пише:  "Наблюдавайте  се,  за  да  видите,  дали  във  вас  няма  признаци  на  наличие  на
двойствената  човешка  природа.  Като  се  вглеждате  в  собствения  си  живот,  как  виждате  величието  и
нещастието, чистото и нечистото, благородното и негодното? 

5.  Кога бихте се оприличили с Тома,  който искал доказателства,  за  да повярва? Можете ли да се
опишете като човек, при когото вярата идва лесно или сте човек, който трудно започва да вярва.

Упражнения 
1.  Паскал  предизвиква  читателите  си:  "Нека  да  изследваме  всички  световни  религии..."  През

седмицата намерете литература и прочетете за по-важните религии. Когато ги четете, спомняйте си въпроса
на Паскал: Как тези религии отчитат състоянието ви и какво лекарство за проблема ви предлагат? 

2. Авторът пише, че главните ни болести са "гордостта, която ни отделя от Бога и плътта, която ни
привързва към земята." През седмицата направете усилие да отхвърлите гордостта си, като се опитвате да
бъдете по-близо до Бога и до се отнасяте твърдо с плътта си и се държите далеч от нещата от този свят.

3. Според Паскал, Бог ни казва: "Аз не искам да ми вярвате покорно и без да мислите" През седмицата
прочетете някоя религиозна книга, за да повишите разбирането си за здравия разум, върху който се основава
християнството.

4. Паскал пише: "Има достатъчно светлина за онези, които желаят да видят и достатъчно тъмнина за
онези, които са на обратното мнение." Евангелието на Йоан (20:31) ни казва, че е писано "за да повярвате".
През  седмицата  дайте  шанс  на  Библията  да  ви  помогне  да  повярвате;  пристъпвайте  към  Библията
единствено с желанието да видите; това е правилната светлина, на която трябва да четете.
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Глава 25

Бенедикт от Нурсия (480 - 543)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 

В началото  на  4-ия  век  християнството  станало  държавна  религия  и  с  това  ново  положение
започнало  нещастното  въвличане  на  църквата  в  светският  живот.  Когато  християнската  вяра  се
смесила с римския свят  ,   не светът станал толкова християнски  ,   колкото църквата станала светска  .   Тъй
като не били съгласни с това, мнозина християни по това време отишли да живеят в пустинята или поне
в  манастир,  търсейки  начин  да  избягат  от  света  и  да  живеят  набожно.  (С  времето  обаче,  даже
манастирите  били  въвлечени  в  светския  живот и  започнали  да  се  нуждаят от обновление.)  В  тази
обстановка се появил Бенедикт от Нурсия, за да донесе нов живот за християнския свят. Той се родил в
добро семейство в селото Нурсия в италианската област Умбрия и получил образованието си в Рим.
Бенедикт растял с ясното съзнание за светските злините и се преселил в планината, за да живее като
отшелник.  Станал  известен  с  поезията  си,  с  мъдростта  и  със  смирението  си.  През  529  г.  основал
манастира  в  Монте  Касино,  по  средата на  пътя между  Рим и  Неапол,  където  останал  до  края  на
живота си. В този манастир той написал известните книгата "Правилата", която осигурила толкова
необходимите напътствия за живота на множеството пророци и отшелници от онова време.  В  нея
Бенедикт давал ясни и конкретни правила, обяснявайки как да се живее свят живот. Произведението му
подпомага един важен период на обновление и поради мъдростта си е полезна и за нас. В следващия откъс
се  говори  за  смирението.  Използувайки  метафората  за  "Стълбата  на  Яков",  Бенедикт  описва
дванадесетте  стъпала  на  смирението. На  съвременният читател  може  да  се  стори  трудно  да  чуе
аскетичното му учение за реалността на ада и за греховността на човешкия род, но в сегашната епоха,
когато искаме да се "чувстваме добре" духовно, ние се нуждаем от неговите думи.

ОТКЪСИ ОТ "ПРАВИЛАТА" 
1. Призивът да тръгнем по стълбата на смирението. Приятели, Светите Писания отправят към нас

призива: "Всеки, който се възвишава ще бъде смирен  ;    и всеки, който сам се смирява ще бъде възвисен  .  "
Следователно, те ни показват, че всяко наше превъзнасяне е вид гордост. Псалмистът ни обяснява, че се е
предпазвал от това, като казвал: "Господи, сърцето ми не е самодоволно; нито очите ми са надменни. Нито
съм се стремял към велики неща или към неща, по-високо от мене." Ако желаем да достигнем висоти в
смирението в земния си живот, ние сме длъжни да тръгнем нагоре по стълбата на Яков, по която той е видял
ангелите да се изкачват и да слизат от небето.  Пътят на изкачването е смирението  ,    а пътя на слизането е  
гордостта.  Ако сърцето ни е  смирено,  ние ще бъдем издигнати до небето.  Защото тялото и душата ни
представляват двете странични греди на тази стълба,  а  всяко стъпало е  стъпка към смирението.  Първо
трябва да разберем стъпалата на смирението и да започнем да вървим по тях.

2. Първото стъпало на смирението - Почтителност към Бога. Първото стъпало на смирението е да
имаме постоянна почтителност към Бога.  Трябва винаги да помним за Божиите заповеди и да избягваме
склонността да си самоопрощаваме греховете. Помислете си как  онези, които не почитат Бога, ще горят в
ада заради греховете си и че вечният живот е подготвен за тези, които почитат Бога. Нека да помним, че Бог
вижда  всичко  от  небето,  че  Божиите  очи  са  постоянно  насочени  към  нас,  където  и  да  се  намираме.
Писанията ни учат че: "Господ знае всичките ни мисли." Поради това трябва да стоим настрани от злото и
да молим Бога волята му да бъде в нас. Отново Писанията казват: "Има пътища, които ни се струват
прави, но накрая те ще ни отведат до гибел." Така че, нека да живеем с вярата, че Бог е винаги с нас.

3. Второто стъпало на смирението - Да изпълняваме Божията воля. Второто стъпало на стълбата
на смирението е отричането от собствената ни воля и изпълняването на Божията воля. Господ Исус Христос
казва: "Аз не дойдох да изпълнявам собствената си воля, а волята на Онзи, който ме е изпратил ." Освен
това се казва: "Собствената воля носи в себе си  и наказанието  ,    докато изпълняването на Божията воля  
спечелва короната."

4. Третото стъпало на смирението - Подчинението пред другите. Третото стъпало на смирението,
чрез която се изкачваме към небето е когато, поради любовта си към Бога, ние се подчиняваме напълно на
друг човек. Така ние подражаваме на Бога, за когото Апостол Павел казва: "Той се подчини даже до смърт."
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5.  Четвъртото  стъпало  на  смирението  -  Понасяне  на  огорченията.  Четвъртото  стъпало  на
смирението е приемането на суровостта на заповедите и  на търпеливото понасяне на раните и огорченията,
които ще ни сполетят.  Ние сме призвани да понасяме и да не се изморяваме или да се предаваме,  а да се
държим здраво. Писанията ни учат:  "Онези,  които издържат до край,  ще бъдат спасени."  Този,  които
вярва,  трябва  да  понася  всички  неудобства  заради  Бога  и  да  си  спомня  обещанието:  "Ние  ще  бъдем
победители във всичко поради Онзи, който ни обича." Бог ще ни изпита чрез огън, така както се изпитва и
очиства среброто. Нашият Бог ни учи, когато бъдем ударени по едната буза, да си подложим и другата буза;
когато бъдем помолени за част от дрехата си, да дадем цялата дреха; когато бъдем помолени от някой да
вървим с него един километър - да вървим два километра; когато някои хора ни проклинат, ние трябва да ги
благославяме.

6. Петото стъпало на смирението - Признание. Петото стъпало на смирението е да нямаме тайни от
онзи, пред който си признаваме. Ние сме длъжни смирено да си признаем всички си зли мисли и действия.
И тук Писанията ни учат: "Разкрий пътя си на Бога и вярвай в Него." На друго място се казва: "Признай си
пред  Бога,  защото Той е  добър.  Неговата милост ще трае  вечно."  Помнете  какво казва  Псалмистът:
"Признах греха си пред тебе, Боже, и не скрих неправедността си. Ти опрости порочността на греховете
ми." 

7.  Шестото стъпало на смирението -  Задоволство.  Шестото стъпало на смирението е  да бъдем
доволни от всичко. Ние трябва да бъдем задоволени и от най-лошите неща и стечения на обстоятелствата.
Винаги трябва да си спомняме за незавидното положение, в което се намираме поради греховете си,  да
гледаме на себе си като на скромни и смирени хора, като помним  ,    че въпреки че не притежаваме нищо в  
този живот  ,   Бог е винаги в нас  .

8. Седмото стъпало на смирението - Самоукоряване. Седмото стъпало на смирението се проявява,
когато с езика си декларираме и с цялата си душа вярваме, че ние сме най-порочния и отвратителни хора, да
се  смиряваме  и  да  повтаряме  заедно  с  Псалмистът:  "Аз  съм  червей,  аз  съм  упрек  за  всичко,  аз  съм
отхвърленият от хората." Писанията ни учат, че е добре да сме смирени, за да научим Божиите заповеди.

9.  Осмото  стъпало  на  смирението  -  Подчинение  на  общото  правило.  Осмото  стъпало  на
смирението е да се подчиняваме на общото правило на обществото, в което живеем. Ние постигаме това,
като не правим нищо, което не е разрешено от правилата и от примера на старейшините. 

10.  Деветото  стъпало  на  смирението  -  Мълчание.  Деветото  стъпало  на  смирението  е  да  се
въздържаме от говорене и да мълчим, докато не сме попитани. Писанията ни учат че: "грехът идва в потока
от думи", а на друго място се казва: "човек, който говори много, не е утвърден на земята."

11. Десетото стъпало на смирението - Сериозност. Десетото стъпало на смирението е, когато не
можем лесно да бъдем разсмени. Защото Писанията ни напомнят: "Глупакът се смее със силен глас." 

12.  Единадесетото  стъпало  на  смирението  -  Простота  на  говора.  Единадесетото  стъпало  на
смирението е да се говори с малко и с умни думи. Трябва да говорим с мек и тих глас. Писанията ни учат:
"Умният човек се познава по краткостта на думите му." 

13.  Дванадесетото  стъпало  на  смирението  -  Смирен  външен  вид. Дванадесетото  стъпало  на
смирението е не само да бъдем смирени в сърцето си, но и външния ни вид да бъде смирен. Няма значение
къде се намираме - дали служим на Бога, дали сме в градината или сме на пътешествие - винаги трябва да
се  държим почтително и да  помним,  кои сме ние.  Поведението ни трябва  да  бъде като  на бирника  от
Евангелието, който казал с поглед, сведен към земята: "Боже, грешен съм и не съм достоен да повдигна
погледа си към небето."

Смирението като начин на живот 
Ако преминем всички тези стъпала на смирението, ние ще достигнем до онази любов на Бога, която

бивайки безпогрешна, отхвърля всеки страх. Ако сме настоятелни да ги съблюдаваме, ние ще започнем за
ги спазваме без всякакво усилие. След време това вече няма да бъде въпрос на навик, а начин на живот.
Въпреки, че ние тръгваме по този път поради страхът от ада, ние ще продължим да вървим по него
поради любовта си към Христос, като си създаваме навици за добро и да получаваме удоволствие от
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добродетелите.  Нека  Бог  да  бъде  доволен  и  да  изяви  всичко  това  чрез  Светия  Дух  във  вас,  неговия
служител, сега очистен от порок и грях.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 18 : 9-14: „9И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза

и тая притча:  10Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.
11Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите

човеци,  грабители,  неправедни,  прелюбодейци  и  особено  не  като  тоя  бирник.  12Постя  дваж  в

седмицата, давам десятък от всичко що придобия. 13А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито
очите си да вдигне към небето, но удряше се в гърдите и казваше: Боже бъди милостив към мене

грешника.  14Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава
себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.“

Въпроси за размисъл 
1. В част 1 Бенедикт твърди, че когато се опитваме да се възвишаваме, ние биваме смирявани, а когато

се смиряваме, ние биваме възвисявани. Дали според вашият опит това е така? 
2. Докато много съвременни читатели трудно могат да възприемат предлагания от Бенедикт страх от

ада като стимул, много векове той е бил част от християнската теология (виж Мат.25). Дали за вас страхът
от ада е мотивиращ фактор? Така ли трябва да бъде?

3.  В част 5 Бенедикт казва,  че четвъртата стъпка към смирението е да се възприеме,  че живота е
труден. Какви са трудностите, с които вие се срещате? Как те ви помагат да развиете смирението си?

4.  Като гледате към 12-те стъпала по стълбата на смирението,  по кои от тях ви е по-лесно да се
изкачите? По кои ви е по-трудно? Защо? 

5. В притчата за фарисея и за бирника Исус ни казва, че бирника (който евреите презирали) си отишъл
в къщи оправдан от Бога, докато фарисея (който бил уважаван от евреите), не бил оправдан. Като имате
предвид учението на Бенедикт за смирението, на какво смятате, че се опитва да ни научи Исус?

Упражнения 
1. Първото стъпало към смирението е "да имаме постоянна  почтителност към Бога" Създайте си навика

да не забравяте за Бога.
2. Според  Бенедикт  има  тясна  връзка  между  признанието  и  смирението.  През  седмицата  направете

пълно  признание  на  греховете  си  пред Бога.  Направете  преглед на  живота  си  и  не  оставяйте  не
преобърнат нито един камък. Въдете смели - милостта на Бога е вечна.

3. Употребата на думите е също свързана със смирението. През седмицата се изкачете до 9-то стъпало
на смирението, като се въздържате да говорите, докато някой не ви попита нещо. Или се изкачете до
11-то стъпало, като се научите да говорите с малко и то разумни думи.

4. През седмицата нека молитвата на бирника "Боже, бъди милостив към мене грешника!" да стане и
ваша. Казвайте я често и нека тя да смекчи сърцето ви.
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Глава 26

 Томас от Кемпис (1380 - 1471)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
На  18  год.  възраст Томас  от Кемпис  станал  монах  в  Августински  манастир,  където  прекарал

остатъка от живота си. През 1429 год. станал настоятел на манастира, но това с нищо не променило
живота му. Той живял и умрял като прост монах, но духовният му живот е бил дълбок и богат, изпълнен
с  искрена  вяра  към  Бога.  Най-голямото  постижение  в  живота  му  е  редактирането  на  дневника  на
Герхард Грот, което направил през 1441 год. Следващия откъс е от "Подражанието на Христос", едно
класическо произведение, за което се счита, че е написано от Грот (1340 - 1384) и е редактирано от
Томас.  Въпреки,  че  е  написана  в  мрачни  тонове  и  описанието  има  недостатъци,  то  продължава  да
благославя безброй християни, защото е ясно и засяга духовния живот на човека. За мнозина тази книга се
нарежда непосредствено след Библията по влиянието си върху християнското общество. В подбрания
откъс се описва нашата борба с изкушението. Дано той ви помогне и да ви даде кураж, когато се борите
срещу различните изкушения в живота си, с които неизбежно ще се срещнете. 

ОТКЪСИ ОТ "ПОДРАЖАНИЕТО НА ХРИСТОС" 
1.  Бъди нащрек.  Тъй като  ние  живеем  на  този свят,  ние  не  можем да  избегнем изкушенията  и

преследванията. В Йов пише: "Животът ни на земята е битка  .  " Поради това ние трябва да сме внимателни и
загрижени за собствените си изкушения. Длъжни сме да бъдем нащрек и да се молим, за да дадем на дявола
възможно най-малкия шанс да ни измами. Защото дяволът никога не спи, "а обикаля, за да търси кого би
могъл да излъже." Помнете, никой не е толкова свят  ,   че да не може да бъде изкушен  .   Ние никога няма да се  
освободим от изкушенията.

2. Ползата от изкушенията. Но изкушенията могат да ни бъдат от полза, въпреки, че на пръв поглед
ни причиняват само болка.  Ползата от тях е, че те могат да ни направят смирени, да ни очистят и да ни
поучат. Всички светии са преминали през периоди на изкушения и преследвания и те са ги използували, за
да напреднат в духовния си живот. Онези, които не са успели да се устоят успешно на изкушенията, са
отпаднали.

3. Източникът на изкушенията: Защо не можем да ги избегнем? Никой не е напълно освободен от
изкушенията,  защото те се пораждат в нас. Ние сме родени с греховните си желания. Когато отмине едно
изкушение,  незабавно на негово място се появява друго.  Ние винаги ще имаме изкушения,  защото сме
грешници, които са загубили първоначалната си невинност в Райската градина. Мнозина са се опитвали да
избегнат изкушенията, само за да установят, че са попаднали още по-дълбоко в тях. Не можем да спечелим
тази битка просто като избягаме.  Ключът към победата е истинско милосърдие и търпение - чрез тях ние
побеждаваме врага. Ако просто се отклоним от изкушението и не отсечем корена му изцяло, ние ще имаме
съвсем малък напредък. И наистина, вие ще установите, че изкушенията ще се върнат по-бързо и ще бъдат
по-силни от преди и вие ще се чувствате даже още по-зле. Малко по-малко, чрез търпеливата издръжливост
на духа (с  Божията  помощ),  вие  ще спечелите  една по-добра победа  в  сравнение  с  намерението си  да
действате сами. 

4.  Изкушенията  ни  разкриват  какво  представляваме.  Началото  на  всички  лоши  изкушения  е
неустойчивият разум и недостатъчната вяра в Бога. Така както кораб, останал без управление се подмята от
вълните,  така и човек,  който е  загубил решителността  и увереността си,  става  плячка на изкушенията.
Изкушенията ни разкриват нашата нестабилност и недостатъчната ни вяра в Бога -  те ни разкриват какво
наистина представляваме. Тъкмо поради това трябва да сме внимателни към тях.

5. Как изкушенията влизат в нас и ни побеждават. Ще имаме по-голям успех в борбата си срещу
изкушенията, ако още от самото начало сме внимателни към тях.  Изкушенията се преодоляват по-лесно,
ако никога не им позволяваме да влязат в мозъка ни. Посрещайте ги на вратата,  веднага след като
почукат и не им позволявайте да влязат във вас. Една проста мисъл може да влезе в мозъка и даде начало на
процеса на изкушението. Това става по следния начин. Първо, мисълта получава разрешение да влезе в
мозъка  ни.  Второ,  въображението бива  възпламенено от  тази  мисъл.  Трето,  ние  изпитваме усещане  на
удоволствие във  въображението си  и му се  наслаждаваме.  Четвърто,  най-накрая сме  въвлечени в лошо
действие, поддавайки се на увещанията му. Така, малко по малко, ако не му се противопоставим отначало,
изкушението навлиза в нас и ни завладява. Колкото повече позволяваме на изкушенията да ни побеждават,
толкова по-слаби ставаме и толкова по-силен става нашия враг.
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6. Никога не се отчайвайте: Бог е с вас. Не трябва да се отчайваме, когато сме изкушени, а още по-
пламенно да търсим Бога, да го молим за помощ по време на изпитанията. Спомнете си, че Свети Павел е
писал следните думи: "Бог ще намери начин да ни избави от всяко изкушение  ,   така че да сме в състояние да  
го понесем." Следователно, нека да се смирим пред Бога и да намерим скривалище под ръката му. Бог ще
възвиси всички, които се смиряват и ще ги запази през всички изпитания и преследвания. Ние се нуждаем
от  търпение,  защото  този  живот  е  препълнен  от  мъка  и  нещастия.  Няма  значение  колко  упорито  се
опитваме, живота ни никога няма да бъде лишен от борба и мъка. Поради това ние не трябва да се стремим
към мир без изкушения или към живот, в който няма борба и нещастия. Не можем да намерим мир, като
избягваме  изкушенията,  а  когато  човек  бива  изпитван  чрез  тях.  Ние  ще  намерим  мир,  когато  бъдем
изпитани и издържим успешно на изкушението.

7.  Болката  на  изкушението.  Но  можете  да  кажете:  "А  какво  става  с  онези,  които  намират
удоволствие, когато се отдават на изкушенията?" Убедени сме, че те изпитват удоволствие, но колко дълго
продължава то? То е като дим - толкова бързо изчезва. Скоро след това даже споменът за радостта отминава.
Те никога няма да намерят покой и ще живеят в горчивина, тревоги и страх. Тъкмо това, което мислят, че ще
им донесе радост, им носи мъка;  това, което мислят, че ще им донесе удоволствие,  им носи единствено
болка. (Коментар: В 2Ц.13 е описана историята на греховната любов на един от синовете на Давид към сестра му Тамар. След
като  я  изнасилил,  обичта  му  била  заменена  с  омраза.  Последиците  от  това  изкушение  са  били  унищожителни  за  цялото
семейство на Давид и за народа на Израел. Д.Пр.) Поради слепотата и вцепенението си, те могат никога да не видят
или да разберат колко нещастни са в същност. Те могат даже да не разберат, че душата им бавно умира. 

8. Пътят към истинското удоволствие.  Но ако желаете да изпитате истинско удоволствие, това е
начинът: отречете се от всички земни неща и по-нисши удоволствия и в замяна ще ви бъде дадена богата
компенсация. Пропорционално на отричането ви от тези неща, вие ще получите успокоение от Бога, което е
много по-сладко и силно. В началото това ще бъде трудно. Дългогодишните навици ще се съпротивляват  ,   но  
с течение на времето те ще бъдат победени от един по-добър навик  ,    но трябва да сте упорити  ! Плътта ще
вика, но ще бъде усмирена от Духът. Дяволът ще се опита да ви развълнува и да ви провокира, но ще избяга
веднага в момента, когато започнете за се молите. Нещо повече, опитвайте се да се включвате в полезна
работа. Като правите това, не позволявате на дявола да има достъп до вас.

9.  Постави брадвата до корена.  Ако направим усилие да се противопоставим смело и твърдо в
борбата, без съмнение ще получим помощ от нашият Господ от небесата, защото той е готов да помогне на
тези, които вярват в неговата милост. Той ни дава такива шансове да се борим, за да можем да спечелим.
Ако духовният ни прогрес се базира само на външната показност,  нашата вяра няма да издържи дълго
време.  Нека поставим брадвата до корена, така че като бъдем очистени от лошите страсти, да намерим
спокойствие за ума си. Ако всяка година отсичаме корените на един грях, скоро ще станем безпогрешни. Но
често усещаме, че в началото на духовния си живот сме били по-добри и по-чисти, отколкото сме след
много години живот под клетва! Усърдието и прогреса трябва да се увеличават ежедневно, но се счита за
прекрасно нещо, ако човек може запази поне малко от първите силни чувства! Ако можем да си наложим
известна самодисциплина в началото, по-късно ще бъдем в състояние да вършим всичко с лекота и радост. 

10. Побеждаване на старите навици.  Трудно е да се откажат стари навици, но още по-трудно е за
човека  да   върви срещу собствената  си  воля.  Това  означава,  че  ако  не  можете  да  победите  малките  и
обикновените неща, кога ще можете да победите трудните? Борете се с подбудите в началото и се откажете
от старите навици  ,    иначе малко по малко те ще ви заведат при голямата беда  . О, само ако знаехте, колко
много мир за себе си и радост за другите могат да донесат добрите ви усилия, убеден съм, че бихте били по-
загрижени за духовното си израстване! (Коментар: Една мъдрост, която ще ни помага в борбата с изкушенията: „Посей
мисъл, и ще пожънеш действие; посей действие и ще пожънеш навик; посей навик и ще пожънеш характер; посей характер и ще
пожънеш съдба.“ Д.Пр.)

11. Изкушението на клюките. Чудя се, защо сме толкова жадни да бъбрим и да клюкарстваме един
за  друг,  след като рядко се връщаме към спокойствието на собствените си сърца,  без  да сме наранили
съвестта си? Причината е, че чрез празното бъбрене ние търсим начин да се успокоим помежду си и се
надяваме да облекчим разстроените си сърца. И за да станат нещата още по-зле  ,    ние с най-голяма охота  
бъбрим за  любимите си неща,  за  това което бихме желали да имаме или за  нещата,  които особено не
обичаме  !   Каква грешка! Това привидно успокоение причинява голяма вреда на вътрешното успокоение,
което идва от Бога. Следователно, трябва да сме нащрек и да се молим, че няма да си губим времето. Ако е
правилно да говорите,  говорете за това, което ще бъде от полза за духовния живот на другите.  Лошите
навици и пренебрегването на собственото ни духовно развитие     допринасят най-много са безкрайното ни  
бъбрене  .  

12.  Извличане полза от  нещастията. Понякога за  нас е  добре  да имаме нещастия  и трудности,
защото те често ни връщат обратно към собствените ни сърца. След като попаднем там, ние разбираме, че
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сме странници в този свят и че не трябва да вярваме в нищо, което той ни предлага. Понякога е добре,
когато се примиряваме с хора, които говорят срещу нас, понякога е добре за нас да   считаме  , че сме лоши и  
имаме недостатъци, даже когато правим добри неща и имаме добри намерения. Такива трудности често ни
помагат да бъдем милостиви и ни предпазват от гордостта. И наистина, понякога ние сме по-добри при
търсенето на Бога, докато хората говорят за нас само лоши неща и отказват да ни се доверят заради добрите
неща, които сме направили! Ако попаднем в подобно положение, ние трябва да потопим корените си в Бога,
за да нямаме нужда да търсим успокоение на друго място. 

13. Нуждата ни от Бог.  Когато човек с добра воля има проблеми, или е изкушен, или е раздразнен от
лоши  мисли,  той  по-добре  разбира  нуждата  си  Бога,  без  който  не  би  могъл  да  направи  нищо  добро.
Оказалият се с такова състояние  човек е тъжен, той въздиша и се моли поради нещастията, които изживява.
Той счита, че е изморен от живота и желае да умре, за да бъде свободен да бъде с Христос. Когато всичко
това се случи, той знае със сигурност, на този свят не може да има пълна безопасност и мир. 

14 Четири извора на мира. Накрая искам да ви покажа пътя на мира и истинската свобода. Трябва да
направите четири неща. Първо, да се стремите да изпълнявате чуждата воля, а не вашата.   Второ, винаги да  
желаете да имате по-малко  ,   а не повече  .    Трето, търсете по-низше място в живота  ,    нека във вас да умре  
желанието да бъдете почитан и уважаван  .   Четвърто, винаги и във всичко желайте да бъдете изпълвани със  
Божията воля  .   Човекът, който опита тази воля, ще се доближи до границите на мира и спокойствието.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

1КОР.  10:12-13: „12Така  щото,  който  мисли,  че  стои,  нека  внимава  да  не  падне.  13Никакво
изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да
ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще дойде и
изходен път, така щото да можете да го издържите.“

Въпроси за размисъл 
1.  Според  Томас  от  Кемпис,  можем  ли  винаги  да  избягваме  изкушенията?  Колко  големи  са

изкушенията във вашия духовен живот?
2. Томас пише, че изкушенията "разкриват кои сме ние". Как изкушенията ви разкриха кой сте вие? 
3.  Авторът  твърди,  че  грехът  не  носи  удоволствие,  защото  изчезва  бързо,  а  на  нас  ни  остава

горчивината, опасенията и страха. Кои са нещата, за които сте мислили, че ще ви донесат удоволствие, а
впоследствие сте установили, че те ви донесли само мъка?

4. Според Томас, "ако всяка година отсичаме корените на един грях, скоро ще станем безпогрешни".
Думата "скоро" е може би преувеличена, но ни показва как израстваме малко по малко. Кой е грехът, който
желаете да отсечете следващата година? 

5. Подобно на Томас, Св. Павел говори за това, колко важни са изкушенията и как да ги побеждаваме.
Според вас, какво е значението на израза "нека внимава" от 1Кор. 10:12?

Упражнения
1. Томас казва, че клюките и празните приказки са разпространен навик, защото си мислим, че така

ще "облекчим разстроените си  сърца",  но това  не  става.  През  седмицата  заменете  клюките  и празните
приказки с обсъждане на нещо, "което ще бъде от полза за духовния живот на другите". 

2. В част 5 Томас описва четирите стъпки, чрез които изкушението се превръща в грях. Запишете си
ги на лист и го носете със себе си. Направете списък на изкушенията си и помнете опита на Томас. 

3. Запомнете 4-те ключа към мира от част 14. Изпробвайте ги през седмицата. Проследете какво се
случва с вас, когато те станат част от живота ви.

4. След като прочетете откъса и цитата от Библията, направете резюме на лист хартия на това, което
научихте за изкушението. Нека тази мъдрост да ви помогне в борбата ви срещу изкушенията.
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Глава 27

Уилям Лоу (1686 - 1761)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Уилям Лоу е бил английски пастор. Особеното в неговите произведения е, че той предлага указания

за хората, които търсят по-близка и по-дълбока връзка с Бога. Следващият откъс е от най-известната
му книга "Сериозен призив към предан и свят живот", която оказала огромно влияние за съживяването на
Английската  Евангелизация.  Простият  и  директен  език  на  тази  книга  я  превърнала  в  класическо
произведение на християнската литература. Поместеният откъс е посветен на проявяваната от хората
склонност  да  отделят  религиозният   от  ежедневният  си  живот.  Лоу  защитава  тезата,  че
Християнството засяга не само вярата, но и поведението ни. С духът на Апостол Павел, Уилям Лоу ни
убеждава, че както лъкът и стрелата, делата и вярата ни са едно цяло.

ОТКЪСИ ОТ "СЕРИОЗЕН ПРИЗИВ КЪМ ПРЕДАН И СВЯТ ЖИВОТ" 
1.  Предан  живот.  Предаността  не  е  лична  или  колективна  молитва,  въпреки  че  колективните  и

личните  молитви  са  част  от  предаността.  Предаността  е  живот,  който  изцяло  е  посветен  на  Бога.
Следователно  предани  са  онези  хора,  които  не  живеят  съобразно  собствената  си  воля  или  съобразно
начинът и духът на този свят, а изпълняват само Божията воля. Такива хора се допитват до Бога за всичко,
служат му във всичко, което правят и превръщат в свята всяка проява на живота си, като изпълняват всичко
в Божието име и то по начин,  който съответствува  на  Божията  слава.  Ние  с  готовност признаваме,  че
единствен Бог определя правилото и мярката на молитвите ни. В молитвите си ние се стремим да изглежда,
че изцяло му принадлежим и работим единствено за него и сме длъжни да се молим по този начин и за
такива цели, които подхождат на неговата слава.

2.  Бог  -  правилото и мярката.  Ако стигаме до  заключението,  че  трябва  да  сме  благочестиви в
молитвите си, ние сме длъжни да разберем, че трябва да сме благочестиви и в останалите си постъпки.
Защото не е логично да правим Бога правило и мярка на молитвите ни, да се стремим да изглеждаме, че му
принадлежим изцяло и че се молим съобразно волята му, а да не го направим правило и мярка за другите си
постъпки.  Защото какъвто и да е начинът ни на живот,  каквато и да е употребата на талантите, телата,
времето  или  парите  ни,  ако  това  не  е  точно  по  Божията  воля,  ако  не  се  прави  за  негова  слава,  то
представлява един абсурд и молитвите ни пропадат, защото не са съобразно Божията воля .  Защото няма
логика молитви ни да са съобразени с Божията воля, а живота ни не е подчинен на същата воля  .   Животът ни
трябва да бъде толкова свят и благочестив, колкото са и нашите молитви. Наше неотменимо задължение е да
живеем разумно, да посвещаваме всичките си постъпки на Бога, да вървим пред него с мъдрост и святост и
да вършим всичко в негово име и за негова прослава.  Ако молитвите не ни доведат до това състояние, те
нямат никаква  стойност,  без  значение  колко умни и  благочестиви са.  Нещо повече,  такива  молитви са
абсурдни. Те приличат на молитви, в които си пожелаваме да имаме крила, въпреки че никога не сме имали
намерение да летим. Ако желаем да се молим за Божия дух, ние трябва да направим този Дух правило за
всичките ни постъпки. Така както сме длъжни да изглеждаме свети пред Бога в молитвите си, така сме
длъжни и да живеем свято живота си. Но ние не можем да живеем свято, ако не се съобразяваме с него във
всичките си действия, ако той не се превърне в правило и мерило на всичко, което правим, така както не
можем да се молим всеотдайно на Бога, ако молитвите ни не са всеотдайни.

3.  Нелепостта в живота.  Това е причината да виждаме такава нелепост в живота на много хора.
Мнозина са прилежни, когато дойде време за молитва и религиозна служба, но когато службата свърши, те
стават като онези, които рядко или никога не посещават църквата.  По начина им на живот, по начина по
който прекарват  времето си и харчат  парите  си,  в  техните  грижи и страхове,  в  техните  удоволствия  и
слабости,  в техните работи и развлечения те са като останалите хора от света.  Това дава основание на
хората да гледа с пренебрежение на тези, които са религиозни, защото виждат, че тяхната религиозност не
отива по-далеч от молитвите им. Когато молитвите им свършат, те спират да живеят в Бога до следващият
път, когато решават да се молят. В промеждутъка между молитвите такива хора живеят по същият начин и
със  същите  желания,  като  нерелигиозните.  Това  е   причината,  поради  която  другите  хора  ги  гледат
презрително, не заради това, че вярват в Бога, а защото изглежда, че цялата им религиозност се заключава в
случайните им молитви.

4.  Грешката  на  Джулиус.  Например,  има  един  човек,  наречен  Джулиус,  който  се  страхува  да
пропусне някоя молитва. Ако Джулиус не се появи в църквата за молитва, всички считат, че той е болен. Но
ако го попитате защо прекарва останалата част от времето си в игри, защо прекарва останалата част от
времето си с хората от света и в светски удоволствия, защо е толкова жаден да бъде въвлечен в греховни
развлечения,  защо не  работи,  а  прекарва  времето  си  в  празни  разговори  и  клюкарстване  или  защо не
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посвети разговорите си, времето си и парите си в служба на религията, Джулиус няма да има какво друго да
ви каже за себе си, освен че е най-религиозният човек.  Защото всичко написано в Библията е насочено
срещу живот, посветен на разврат и невъздържаност. Човек, който живее по такъв начин, не живее съгласно
религията  на  Исус  Христос,  а  живее  лакомо  и  невъздържано.  Ако  би  имало  човек,  който  да  каже  на
Джулиус, че не може да живее по този начин и да продължи да бъде християнин, Джулиус би стигнал до
заключение, че този човек не е е християнин и би отказал да се среща с него. Но ако човекът му каже, че той
може да живее като останалите хора от света, че може да се наслаждава като тях, че може да се приспособи
към останалите хора и да удовлетворява желанията и страстите си така, както правят повечето от хората,
Джулиус никога не би изразил подозрение, че такъв човек не е християнин или че изпълнява ролята на
Сатаната. Но ако Джулиус прочете Новия Завет от началото до края, той ще види, че подобен начин на
живот се отхвърля от написаното на всяка страница.

5. Великият Абсурд.  И наистина, не може да се измисли нещо по-абсурдно от това към мъдрите,
възвишени и благочестиви молитви да се добави един живот,  в който нито работата,  нито играта,  нито
времето, нито парите не се ръководят от молитвите ни. Ако видим човек, който претендира да постъпва
изцяло съобразно Божиите изисквания и при това никога не се моли, нито публично, нито насаме, няма ли
да бъдем учудени? Но същото се получава и когато някой е много стриктен в духовният си живот, най-
старателно спазва времето за молитва, но в останалата част от живота си - време, работа, таланти и пари -
напълно пренебрегва Божията воля. Толкова велик абсурд е да се отправят към Бога свети молитви  ,   без да  
се живее свят живот,     колкото и да се живее свят живот без молитви  . Т  очно така, както не можем да живеем  
свят живот без молитва  ,    така не можем и да се молим, без да живеем свято  .   Да бъдем глупави, поради
начинът по който изразходваме времето и парите си,  не е по-голяма грешка,  отколкото грешката,  която
правим докато се молим. Ако живота ни не може да бъде предложен на Бога,  какво могат да направят
молитвите ни?

6.  Правила  за  ежедневен  живот.  Най-простият  въпрос  е  следният:  дали  християнството  ни
предписва правила как да живеем ежедневният си живот или не. Ако ни предписва, то ние сме длъжни да
подчиним всичките си действия на тези правила, ако се прекланяме пред Бога. Защото ако Християнството
ни учи на нещо относно яденето и пиенето, относно изразходването на времето и парите, как да живеем на
света, какво поведение да имаме в ежедневния си живот, как да се отнасяме с хората, как да се държим с
болните, с бедните, със старите и нуждаещите се, към кои хора трябва да проявяваме особена любов, към
кои хора трябва да проявяваме особено уважение, как трябва да се отнасяме към враговете си и как трябва
да се самоограничаваме, ние ще бъдем глупави, ако си мислим, че тези учения не трябва да се спазват със
същата  стриктност,  като  ученията  свързани  с  молитвите.  Лесно  може  да  се  установи,  че  във  всички
евангелия няма нито една заповед за публично боготворене. Някой може да каже, че това е задължение,
което е най-малкото изисквано от Стария Завет. В Новия Завет само се споменава за често посещаване на
църквата.  Но в почти всеки стих от Библията ще намерите заповед,  че трябва да имаме вяра,  която да
ръководи ежедневните ни постъпки. Благословеният ни Спасител и Апостолите му са проявили голямо
желание да дадат учение, свързано с ежедневния ни живот.  Те ни учат: да се отречем от света и да се
различаваме от  другите  по начинът си  на  живот;  да  се  отречем от  всичките  му добри неща,  да  не  се
страхуваме от неговите заплахи, да се отречем от радостите му, да не ценим щастието, което ни дава, да
бъдем като бебета, които са родени за новото състояние на нещата; да живеем като странници и да бъдем
духовно нащрек, в свещен страх и да проявяваме стремеж към другия живот; ежедневно да понасяме кръста
си;  да  се  самоограничаваме;  да  изповядваме  блаженството  на  сутринта,  да  се  откажем от  гордостта  и
суетата на богатите, да не мислим за утрешния ден, да живеем в проникновеното състояние на милост; да се
радваме докато страдаме на света;  да отхвърлим измамата  на плътта,  измамата  на очите  и гордостта в
живота; да понасяме раните, да прощаваме и да благославяме враговете си и да обичаме всички хора така,
както Бог ги обича; да отдадем цялото си сърце и чувствата си на Бога и да се стремим да влезем през
тясната врата, която води към живота на вечната слава. Не е ли странно, че хората полагат толкова усилия да
ходят на църква  ,    когато няма нито една заповед на Исус да правят това     и  същевременно пренебрегват  
основните задължения на ежедневния си живот, за което има заповеди на всяка страница от Евангелието?
Ако  самоограничението  е  условие  за  спасение,  всички,  които  желаят  да  бъдат  спасени  са  длъжни  да
превърнат  самоограничението  в  част  от  ежедневния  си  живот.  Ако  милосърдието  е  задължително  за
християнина, то той трябва да го проявява в ежедневния си живот. Ако сме призовани да се грижим за
болен, гол или затворник, изразяването на постоянна любов към тях трябва да стане наше задължение. Ако
трябва да обичаме враговете си, ние трябва да демонстрираме това в ежедневния си живот. Ако трябва да
бъдем благодарни, да бъдем мъдри, да бъдем свети, то ние трябва да го демонстрираме в живота си.  Ако
трябва да бъдем нови хора в Христос, ние сме длъжни да покажем на света, че сме се обновили. Ако трябва
да следваме Христос, то ние трябва да правим това всеки ден.
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ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЯКОВ 2:14-26: „14Каква полза, братя мои, ако някой казва,  че има вяра, а няма дела? Може ли

такава вяра да го спаси? 15Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, 16и
някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за

тялото, каква полза? 17Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. 18Но ще рече някой: Ти
имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си

от моите дела. 19Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.  20Обаче

искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? 21Авраам, нашият отец, не оправда ли

се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника? 22Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с

делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата; 23и изпълни се писанието, което казва: "Авраам

повярва в Бога; и това му се вмени за правда"; и се нарече Божий приятел.  24Вижте, че чрез дела се

оправдава човек, не само чрез вяра. 25Така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие

пратениците и ги изпрати бърже през друг път? 26Защото, както тялото отделено от духа е мъртво,
така и вярата, отделена от дела е мъртва.“

Въпроси за размисъл 
1. Според Уилям Лоу, върху кои области от живота ни трябва да оказва влияние нашата вяра? Върху

кои области от живота ви оказва влияние вашата вяра?
2. Ако, както вярва Лоу, силата на вярата се разкрива чрез постъпките на човека, как бихте описали

вашето духовно здраве? 
3. Кои са някои от трудностите,  с които се срещате, докато се опитвате да демонстрирате вярата си не

просто с думи, а с дела?
4. Опишете някой, който познавате или сте познавали и чийто живот ви е впечатлил. С какво този

човек ви се струва по-особен? 
5. В Яков 2:14 - 26 авторът поучава членовете на църквата да не мислят, че вярата може да съществува

отделно  от  делата.  Кое  от  описаното  считате,  че  е  най-важно  за  вас?  Ако  Яков  беше  тук,  как  би  ви
отговорил?

Упражнения 
1. През седмицата направете преглед на вашите постъпки и на вярата си, отбелязвайки си степента, до

която те са повлияни от заобикалящият ви свят. Направете си списък, за да получите по-добра представа как
вярата ви оказва влияние върху живота ви.

2. През седмицата изследвайте постъпките си. Според авторът, начинът, по който изразходваме парите
си, се влияе от вярата ни. Водете си записки, така че към края на седмицата да можете да разберете къде са
отишли парите ви. Изследвайте покупките си в светлината на казаното от Яков, че не трябва да трупаме
богатства.

3. Яков 2:14-26 ни напомня, че вярата ни става реална по начинът, по който се отнасяме към тези,
които нямат успех в живота. През седмицата подарете храна или дрехи на местният приют, обществената
кухня или на фонд за подпомагане на мисионери.
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Глава 28

Тереза от Авила (1515 - 1582)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Тереза де Середа и Ахумада е родена в Авила, Испания през 1515 год. На 20 годишна възраст влязла в

обществото  на  Кармелитите.  Докато  членувала  в  него,  многократно  боледувала  сериозно,  особено  в
периода между 28-мата и 30-годишната си възраст. Живяла е много набожен живот и станала прочута
със свръхестествените си видения. През 1555 Тереза преживяла нареченото от нея "второ прераждане",
което  сериозно променило духовният й живот. Започнала по-често да има видения, най-известното от
които е видението на Христос, който пробол сърцето й с копие. Под влияние на духовният си настойник,
тя започнала да работи върху проект за основаването на нови домове на Кармелитите, посветени на
съзерцателен живот. По-късно с нея работил и Йоан на Кръста. Тереза започнала кариерата си като
писател  с  написването на духовна автобиография,  чрез  която се  установило,  че  има  дар да  пише за
духовния  живот  по  елегантен  и  разбираем  начин.  Най-известната  й  книга  с  молитви  се  нарича
"Вътрешният  замък",  която  тя  написала  под  влияние  на  едно  свое  видение.  В  нея  Тереза  описва
пътешествието на душата й извън замъка и през множеството му стаи, докато се стремяла да достигне
до централната стая, където се съединява напълно с Бога.

ОТКЪСИ ОТ  "ВЪТРЕШНИЯТ ЗАМЪК" 
1.  Стремеж да избягваме отровните грехове.  Тази глава е посветена на онези,  които вече са се

молили на Бога и желаят страстно да напуснат този първи етап, но нямат силата или решителността да го
направят. Възможно е да имат трудности при избягването на случаи при които грешат, което е едно много
тъжно  състояние.  Голяма  милост  е,  че  се  стремят  да  избегнат  отровните  грехове  на  първият  етап  от
духовният си живот, даже ако той е краткотраен. По някакъв начин тези хора ще срещнат повече трудности
в  сравнение  с  онези,  които  са  доволни  да  останат  на  това  първоначално  ниво.  Обаче  желаещите
продължават напред и следователно се намират в по-малката опасност да отпаднат и имат великата надежда
да продължат навътре в "замъка."  Бог е    много   загрижен да израстваме по-близо до него и ни призовава  
непрестанно да го доближаваме. На този етап много хора намират, че гласът му е толкова сладък, че са
натъжени от неспособността си да му отговорят незабавно.  Поради тази  причина те  страдат повече  от
начинаещите. 

2. Господ гледа в душите ни. Бог отправя призивите си към нас чрез други хора, чрез проповеди или
чрез четенето на добри книги. Понякога той ни призовава чрез нашите болести и изпитания, докато ни
приканва да се молим. Колкото и слаби да са такива молитви, Господ ги цени високо. Бог гледа в душите ни
и разбира желанията ни. Ако желанията ни са добри, ние не можем да пропаднем. Независимо от това,
атаките от страна на дяволът върху душата са ужасни. Повтарям, това е причината на този етап душата на
желаещият да продължи да страда повече, отколкото душата на начинаещият. Докато преди това душата е
била до известна степен сляпа и глуха и не е имала воля да се съпротивлява, сега тя започва да чува, да
вижда и да устоява, подобно на човек, който е много близо до победата. На този етап дяволът ще атакува
душата със земните удоволствия от този свят, подобно на змията, чието ухапване е смъртоносно. Дяволът
лъже душата и я кара да си мисли, че тези удоволствия ще траят вечно; той ви напомня за високата почит,
която получавате на земята; напомня ви за многото приятели и роднини, които няма да одобрят начинът на
живот, който ще трябва да започнете сега.

3.  Чудни  възможности.  О,  Исусе!  Какво  объркване  предизвиква  дяволът  в  бедната  душа,  колко
нещастна се чувства тя,  като не знае дали да продължи напред или да се  върне към първите етапи на
духовният си живот.  Но от  друга  страна,  Ти Исусе  си ни благословил с  чудни възможности,  които ни
помагат по нашия път! Разумът казва на душата колко грешно е да се мисли, че тези земни удоволствия
имат някаква стойност в сравнение с това, към което душата се стреми. Вярата нарежда на душата какво
трябва  да  прави,  за  да  намери  пълно  удовлетворение.  Паметта  й  напомня  как  свършват  всички  тези
удоволствия и как онези, които са били въвлечени в такива удоволствия и на пръв поглед са намирали
голяма радост в тях, сега са мъртви и погребани. Хората, които някога са преуспявали, сега са под земята и
ние вървим по гробовете им. Волята склонява душата да обича Бога, Единственият, от който е получила
толкова  доказателства за  любов.  Така например,  волята показва на душата,  как този Истински Обичащ
никога няма да я изостави, а ще бъде навсякъде с нея и ще й даде любов и съществувание. След това идва
ред на разбирането, което прави душата да осъзнае, че независимо колко години ще живее, тя няма да има
по-добър приятел. Защото светът е пълен с фалш и с онези удоволствия, които ни представя дяволът и са
придружени от изпитания, грижи и безпокойства. Разбирането напомня на душата, че ако отстъпи от този
етап, тя никога няма да намери безопасност и мир. Подобни размишления побеждават дявола.
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4. Ние сме жертва на суетни навици. Но, Боже мой, как всичко се проваля от суетните ни навици,
чиято жертва сме и от начинът, по които ги следваме! Вярата ни е толкова мъртва и ние искаме да разберем
повече отколкото това,  което ни разкрива,  а  житейският опит ни учи,  че хората,  преследващи земните
удоволствия, завършват нещастно! Всичко това се причинява от отровните змии на греха, които ни хапят в
началото  на  нашето  пътешествие.  Подобно  на  човек,  ухапан  от  змия,  цялото  ни  тяло  се  подпухва  от
отровата. Само великата милост на Бога ще ни предпази. Наистина, на този етап душата ще премине през
големи изпитания, особено ако дяволът установи, че характерът и навиците му са такива, че човек е готов
да се придвижи напред: в този случай всички сили на ада ще бъдат впрегнати, за да го накарат да се върне
обратно.

5. Трябва да сме решителни.  Поради тази причина за нас е много важно да се присъединим към
други, които вървят по правия път - не само с тези, които са стигнали до там,  до където сме стигнали и ние,
но и с други,  които са продължили по-нататък.  Онези,  които са провлечени близо до Бога,  притежават
способността да приближат и нас по-близо до него, като че ли ни носят със себе си. Нека да решим твърдо
да не губим битката. Защото ако дяволът усети, че сме готови да изгубим живота и спокойствието си и
нищо не може да ни примами да се върнем обратно към първият етап от нашето пътуване, той скоро ще
престане да ни безпокои. Но трябва да сме решителни, защото се борим с дяволът и поради това нямаме по-
добро оръжие от Кръста.

6. Доволен от утешението.  Трябва да повторя: не трябва да се задоволяваме от утешението, което
можем да получим в първоначалния етап. Това би означавало да строим къща върху пясъчна основа. На
този етап започваме да строим прекрасен замък и той трябва да бъде построен върху вечните стойности, а
не върху временни утешения,  но същевременно не  трябва  и да  се  оплакваме от липсата  на  утешения.
Вместо това, да обгърнем Кръста, който Христос носи на рамото си и разберем, че това е нашият Кръст,
който трябва и ние да понесем. Ние сме свободни до степента, до която сме в състояние да страдаме. Освен
това вие  можете да направите грешка да си мислите, че ще понесете по-добре изпитанията си, само ако Бог
ви дари с вътрешно утешение. Помнете, че Бог знае кое е най-доброто за нас и че ние не сме способни да се
молим за това, което е най-добро за нас. Единственото, което начинаещият християнин трябва да прави е да
работи,  да  бъде  решителен  и  да  се  подготвя  старателно  да  подчини  волята  си  на  Божията  воля.  Тази
способност е най-голямото нещо, което може да се постигне по време на духовното пътуване.

7. Не се плашете. Ако в началото се отклоним от пътя и поискаме Господ да изпълни нашата воля и
да ни отведе там, където нашите желания ни насочват, как можем да строим върху стабилна основа? Трябва
да ви напомня, че съгласно Божията воля ние трябва да бъдем изпитани и даже се позволява на злите змии
да ни хапят. Когато бъдем тревожени от лоши мисли, които не можем да отхвърлим или когато влезем в
духовната пустиня и не можем да намерим изход от нея, Бог ни учи как да се пазим в бъдеще и иска да
разбере дали действително сме толкова огорчени, че да почнем да го обвиняваме. Така че, когато понякога
падате, не се плашете. Нещо повече, не преставайте да правите усилия да извлечете полза от това, защото
даже във  вашето падение  Бог  ще  намери нещо добро.  Познавам един  човек,  който доброволно пиеше
отрова, за да получи доказателство, че противоотровата, която вземаше след това е достатъчно силна, за да
го спаси. Понякога Бог ни позволява да паднем, за да ни разкрие нашата греховност и да ни покаже какви
злини си навличаме като резултат от грехът. Ефектът от нашите грехове може да бъде връщането ни обратно
при Бога и да желаем това повече от всичко останало.

8. Започвайте спокойно молитвата си. Следователно нека да се уповаваме на Бога, а не на себе си,
да оставим всичко на неговата милост и да не водим битката сами. Когато усетите началото на изкушението,
не се борете панически да се измъкнете от него, а спокойно започнете да си спомняте и да се молите. В
началото ще ви бъде трудно да правите това, но след време ще бъдете в състояние да го правите с лекота и
то за продължително време. Не мислете, че трябва да прекъсвате работата си, за да се молите. Господ ще
превърне цялото ви работно време в печалба за нас, ако ние продължаваме да бъдем в дух на молитва. Не
разполагаме с друго лекарство срещу изкушението, освен да започнем от началото, а началото е молитвата.
Единственият начин да загубим е да се върнем обратно.

9. Молитвата е вратата към този замък. Някои от вас може да си помислят, че след като връщането
назад е толкова ужасно нещо, то по-добре е въобще да не се започва. Помнете, още по-опасно е въобще да
не започнете. Молитвата е вратата, през която влизаме в този замък.   Абсурдно е да се мисли, че можем да  
отидем на  небето,  преди първо да  осъзнаем нашата  греховност  и  колко много дължим на  Бога  заради
нашето изкупление. Защото нашите работи не биха имали никаква стойност, ако не бъдат придружени от
вяра и вярата ни не би имала никаква стойност, ако не бъде придружена от дела. Дано Бог да ни дари със
способността да разберем колко скъпо е платил той за всеки един от нас, да осъзнаем, че слугата не е по-
горен от Господаря си, да разберем че сме длъжни да работим, за да се радваме на неговата слава.  Поради
тази причина ние трябва да се молим, най-малкото когато влизаме в изкушение.
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10. Общуване с Троицата. На това седмо небе съюзът се проявява по различен начин: нашият добър
Бог желае сега да свали капаците от очите на душата ни и да ни даде възможност да видим и по един
странен начин да разберем нещо за това, което ни подарява. Когато душата бъде отведена на това място,
Най-благословената  Троица,  Трите  Лица,  чрез  едно  видение  се  разкриват,  представяйки  ни  истината.
Отначало се получава едно възпламеняване на духа, подобно на облак от великолепен блясък; и тези Лица
са  различими  и  чрез  едно  възхитително  познание  душата  разбира  като  една  най-дълбока  истина,  че
всичките три Лица представляват едно цяло, една сила, едно познание и всичко това е Бог. Тук тези три
Лица общуват с душата, обяснявайки й следните думи на Бога от Евангелието: че Той и Отец и Светия дух
ще дойдат да живеят с душата, която го обича и спазва заповедите му. 

11. Не употребявайте сила. Няма да имате възможност да възлезете в тези места за обитаване само в
резултат от собствените си усилия, въпреки че тези усилия може да ви се стоят огромни - това може да
стане само ако Господарят на замъка ви заведе там. Съветвам ви да не употребявате сила, ако срещнете
някаква съпротива. След като веднъж свикнете да се радвате на този замък, вие ще намерите покой във
всичко, даже когато работите много, защото ще имате надеждата, че ще се върнете в замъка, който никой не
може да ви отнеме.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ТИТ 3:1-8: „1Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат

готови за всяко добро дело,  2да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да

показват съвършена кротост към всички човеци.  3Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни,
измамвани и поробени от разни страсти и удоволствия,  и като живеехме в злоба и завист,  бяхме

омразни, и се мразехме един друг. 4Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата

любов към човеците, 5той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост

чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,  6когото изля изобилно върху

нас чрез Исуса Христа, нашият Спасител, 7та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според

надеждата, наследници на вечния живот. 8Вярно е това слово.“

Въпроси за размисъл 
1. Тереза пише:"Бог отправя призивите си към нас чрез други хора, чрез проповеди или чрез четенето

на добри книги". Кои хора, проповеди или книги е използвал Бог, за да ви призове? 
2. Авторката говори за различни етапи в духовният ни живот. Как можете да опишете вашия духовен

живот и на какъв етап се намирате (начален, среден или напреднал)? 
3. В част 3 Тереза описва как разумът, вярата, паметта, волята и разбирането работят заедно, за да ни

помогнат да преодолеем желанието си да грешим. Обяснете със собствени думи как ви влияе всяка една от
тези способности, за да се откажете от греха.

4. Според Тереза Бог използува изпитанията и изкушенията, през които преминаваме, за да ни научи
"как да се пазим в бъдеще". Какъв щеше да бъде вашият духовен живот, ако никога не бяхте подлагани на
изкушения? 

5. В Тит 3:1-8, Павел противопоставя два начина на живот. Каква е разликата между миналия живот и
живота, който трябва да живеем, след като вече сме очистени и обновени от Светия Дух? Как може да се
сравни тази промяна с движението към Бога, за което пише Тереза от Авила?

Упражнения 
1. Тереза пише че хората, които "вървят по правия път" ни привличат по-близо до Бога. В известен

смисъл те наистина ни "вземат със себе си", докато се доближават до Бога. През тази седмица вземете някой
със себе си, докато се доближавате до Бога. Направете това, като споделите опита си с човек, който би
спечелил от слушането на описанието на вашите пътувания.

2.  Тереза се моли: "Дано Бог да ни дари със способността да разберем колко скъпо е платил той за
всеки един от нас". През седмицата посветете молитвите си върху това колко скъпо е платил Бог за вас,
размишлявайте върху всичко, което Исус е направил за вас, за да познаете Божията любов.

3. Тереза ни предупреждава да не се борим с изкушенията, а "спокойно да започнем да си спомняме и
да се молим". Когато през седмицата попаднете в изкушение, използувайте тези случай, за да се обърнете
към Бога с молитва. Малко по малко това ще се превърне във ваш навик.

4.  Тит 3:2  предупреждава  вярващите  "да  не  злословят никого,  да  не  бъдат  крамолници,  да  бъдат
нежни  и  да  показват  съвършена  кротост  към  всички  човеци".  Направете  това  да  бъде  ваша  цел  през
седмицата, като помните, че всичко което правите е пример за другите, какво е направил Исус в живота ви.
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Глава 29

Томас Кели (1893 - 1941)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Томас Кели е роден през 1893 год в семейството на квакери от Охайо, САЩ. Получил образованието

си в Хаверфорд и в Харвард и си спечелил репутацията на много добър преподавател. На младини взел
участие в две мисионерски мисии: през 1917-1918 год. работил с германски затворници, а през 1924-1925
год. бил пастор в обществото на квакерите в Берлин. След като се върнал в САЩ, той преподавал в
Ърлколидж и в Хавайският университет. През 1936 год. започнал да преподава философия във Хаверфорд,
където останал до смъртта си през 1941 год.  Докато бил  студент в Хаверфорд,  Кели казал на свой
професор "Ще направя живота си да бъде чудо!" Поставял си високи цели и преследвал абсолютната
истина навсякъде. Някои хора вярват, че бил докаран до положение на екзалтация, докато през 1937 год.
преживял нещо, което сложило край на напрежението и стремежите му. Тогава усилията му се насочили
да се запознае с Бога, а не просто да придобива познание за него. Колегите му го считали за човек със
спокойна привързаност,  особено  в  произведенията си  и  по-специално в  "Завет за  привързаност"  и  на
"Вечното обещание", които оставят трайно впечатление в хората, които са ги прочели.

ОТКЪСИ ОТ  "ЗАВЕТ ЗА ПРИВЪРЗАНОСТ"
1. Чудно вътрешно светилище.  Екхард е писал: "Когато си в църквата или в килията, един и същ

пламък  изпълва  светът,  въпреки  неговата  суматоха  и  непостоянство."  Дълбоко  в  нас  има  едно  чудно
вътрешно светилище на душата, свято място, Божествен център, говорещ Глас, към който можем постоянно
да се обръщаме. Вечността е в сърцата ни и тя притиска разкъсания от времето живот, като ни напомня си
за очакващата ни изумителната съдба и ни приканва да се върнем у дома в Нея. Това е светлина, в която
свети лицето на Бога и хвърля нови сенки и нова слава върху лицата ни. Ако не го стъпчем, това е семе,
което е възбудено за живот. Това е лъчение, породено от присъствието на Бога в душата ни. Тук се намира
дремещият Христос, очакващ да бъде събуден, да се превърне в душа, която ние обличаме в земна форма и
действия. Така, че Христос се намира във всеки един от нас.

2.  Тайните  места  на  сърцето.  Основният  начин  по  който  душата  отговаря  на  Светлината  са
вътрешното обожание и радостта, благодаренето и боготворенето, себеотдаването и слушането. Ако разумът
ни е насочен към Онзи, който ни откри, тайните места на сърцето престават да бъдат  шумни работилници и
се превръщат в светилище на обожание и саможертва, където намираме покой. Ние сме в състояние да
изнесем свещеният огън от разума си през кратките интервали на изпитанието и да го предадем на света,
въпреки неговата суматоха и непостоянство.  Мощни са пружините на волята ни, когато са задвижвани от
любовта ни към Бога. Задвижвани на тази могъща сила ние се отдаваме на една нова и завладяваща ни
любов към временно заслепените хора и към всички същества.

3.  Тайното  светилище  на  душата.  Но  пламъкът  затихва,  волята  отслабва,  скуката  се  завръща.
Можем ли да издържим на това колебание? Не, нито пък е необходимо да се опитваме, защото трябва да
научим  наказанията  на  неговата  воля  и  да  преминем  този  пръв  урок  на  неговата  милост.  Вечната
Вътрешната Светлина не умира, когато умира екстаза, нито пък съществува само докато има проблясъци на
психическото ни състояние. В основата на религиозният живот се намира постоянно обновяваният контакт
с Бога, а не непроменящият се спомен за Святото Докосване. Нека заедно да изследваме тайната на една по-
дълбока привързаност, на едно по-тайно светилище на душата, където Светлината никога не помръква, а
гори с постоянен блясък; където изворите на живата  вода на божественото откровение преливат постоянно,
ежедневно, ежечасно, мощно и преобразявайки се.

4. Тайните навици за постоянно ориентиране. Да се стремим към създаване на навици за вътрешен
живот и мислене. Необходими са ни трайни навици за постоянно ориентиране в дълбочините на нашето
същество  относно  Вътрешната  Светлина,  за  начина  по  който  да  живеем  вътрешния  си  живот,  така  че
постоянно да сме коленичили за молитва и същевременно да сме ангажирани със света на ежедневните
проблеми. Предлагаме начин на мислене на най-дълбоките нива на мозъка, който му дава възможност да се
ориентира  като  компасна  стрелка  към  полярната  звезда  на  душата.  Подобно  на  магнитната  стрелка,
Вътрешната Светлина се превръща в истински ориентир на живота, показвайки нови и неочаквани дефекти
в нас самите и в нашите приятели, показвайки ни нови и неочаквани възможности в силата и живота на
добрата воля между хората. Но на по-дълбокото ниво намиращия се в нас Свети Дух ни подтиква, чрез
тайното си убеждаване, към такъв изумителен Вътрешен Живот с него и когато му се подчиняваме, ние
винаги гледаме навън към външния свят през завесата на Вътрешната Светлина и от този Вътрешен Център
се обръщаме спонтанно и с радост към хората.

5.  История,  кореняща  се  във  вечността. Такава  практика  за  ориентиране  навътре  в  нас,  на
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боготворене  и  вслушване  в  намиращото  се  вътре  в  нас,  вече  не  е  привилегия  на  някакви  специални
религиозни групи, на малки религиозни ордени, на "специални хора" или на монаси, прекарали целия си
живот в уединение. Тази практика е сърцевината на религията. Убеден съм, че това е тайната на вътрешният
глас на Господарят от Галилея. Той очаква тази тайна да бъде наново открита от всеки, който желае да го
последва. Тя създава удивително приятелство, една невидима църква, една група от хора живеещи на ново
ниво,  общество,  основаващо  се  на  благоговението,  история  кореняща  се  във  вечността,  една  небесна
колония.  Вътрешната  Светлина,  която  е  намиращият  се  в  нас  Христос,  престава  да  бъде  религия,
принадлежаща на специална група хора, която може да бъде приета или отхвърлена като някакво вярване.
Тя е живият Център, към който са обърнати всички християни и всички християнски групи. Християнската
практика не се изтощава от външните си прояви. Те представляват плодовете, а не корените. Християнин
преди всичко трябва да бъде човек,  който практикува вечното връщане на душата в  нейното вътрешно
светилище, който довежда света в Светлината и там го оценява, който отнася Светлината в света с всичката
му суматоха и трепети. Аз се придържам към тази практика.

6. Зад сцената. Има начин да ръководим умственият си живот на повече от едно ниво едновременно.
На едно ниво ние можем да мислим, да обсъждаме, да разбираме, да пресмятаме, да отговаряме на всички
изисквания на земния ни живот. Но дълбоко вътре в нас, зад сцената, на интимно ниво, едновременно с това
ние  можем  да  се  молим  и  да  възхваляваме,  да  пеем  химни,  да  боготворим  и  нежно  да  възприемаме
божествените дихания. Между тези две нива има плодотворно взаимоотношение, но винаги възприемането
трябва  да  бъде  на  по-дълбокото  ниво,  където душата  пребивава  в  присъствието  на  Светия  Дух,  вечно
сваляща  долу  в  Светлината  всички  проблеми  от  горното  ниво,  държи ги  там  в  Неговото  Присъствие,
разглежда ги отново по нов и всепроникващ начин и им отговаря спонтанно и просто с любов и вяра. 

7.  Умствените  навици на вътрешната ориентация.  Как да  задържим този  Живот и  Сила  и  да
живеем в непрестанна молитва? Тихо и постоянно трябва да превръщаме живота си в молитва и вътрешно
богослужение и да се отдаваме на този, който ни приканва от дълбините на душите ни. Необходимо е да си
създадем  умствени  навици  за  вътрешна  ориентация.  След  седмици,  месеци  и  години  практикуване  на
вътрешно и тайно обръщане към Бога, съпроводено с пропуски и неуспехи,  то може да се превърне в здрав
навик.  Както  е  открил  Брат  Лоуренс,  този  метод  е  прост,  но  може  да  измине  много  време,  преди  да
постигнем стабилност на процеса. Сега, докато четете тези думи, докато седите на стола си, започнете да се
предлагате без остатък, цялостно и с радост, отдайте се тихо и щастливо на този, който е вътре във вас. Като
възклицавате тайно от възторг, обърнете се със смирено учудване към Светлината, колкото и мъждукаща да
е тя. Поддържайте контакт със заобикалящия ви свят на разума и смисъла. В разсеяността няма дисциплина.
Вървете, разговаряйте, работете и се смейте с приятелите си, но зад сцената продължавайте да водите живот
в проста молитва и вътрешно боготворене. Нека молитвата да бъде последната ви работа преди да заспите и
първото нещо, след като се събудите.

8. Винаги се връщайте тихо.  През първите месеци ние сме несръчни и прекомерно чувствителни
към болката, но това е извънредно полезно. Несръчността се дължи на факта, че е необходимо постоянна
бдителност,   усилие и потвърждение от страна на волята на първото ниво.  Болезнеността се  дължи на
прекомерно честите ни пропуски и на продължителните интервали, през които забравяме за Бога. Полезно
е, защото ние започваме да живеем. Пропуските и забравянията са много чести, но когато отново започнете
да се контролирате, не си губете времето за самообвинения, а изречете една тиха молитва за опрощение и
започнете отново, от там до където сте стигнали. Предложете му това несъвършено боготворене и кажете:
"Това  представлявам  аз,  ако  не  ми  помогнеш."  Не  си  позволявайте  да  се  обезкуражавате,  а  винаги  се
връщайте тихо при него и чакайте в неговото присъствие.

9. Първият знак на едновременността.  Отначало практиката на вътрешната молитва представлява
процес  на  раздвояване  на  вниманието  между  външните  неща  и  Вътрешната  Светлина.  Прекомерното
концентриране на вниманието към което и да е от двете води до загубата на другото. Независимо от това,
налице  не  е  последователност  в  концентрирането  на  вниманието,  а  едновременност  при  която
боготворенето ни обгръща във всеки момент и ние живеем в една постоянна молитва. Първият признак на
едновременността се появява в момента, когато се възстановим след един период на забрава и изпитваме
чувството, че не сме забравили напълно Бога. Това което ни обхваща в този момент не е повторно започване
на една прекъсната молитва, а връщане към живота. Потоците от любовта му ни изпълват, но докато по-
рано ние бяхме носени от тях, сега плуваме. 

10.  Станете  податливи  на  Свещената  Му  воля.  Периодите  на  проблясъци  на  едновременна  и
стабилна молитва идват и да си отиват, превръщайки се в обичайните последователни смени на обекта на
вниманието ни за продължително време и след това да се завръщат с завладяваща сила. Ние се научаваме да
се подчиняваме на вътрешната дисциплина, като се държим настрани от даровете му. Защото даже ако е
налице и най-малкият проблясък на духовна гордост в молитвата ни - туморът се е появил, заради това е
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добре,  че  той  ни  унизява,  докато  заслужаваме  по-голямо  доверие.  Защото,  въпреки  че  започваме  да
практикуваме тайната молитва с силното убеждение, че по наша инициатива и по наше желание започваме
да  усвояваме  новите  си  навици,  с  натрупването  на  опит  ние  се  убеждаваме,  че  сме  били  срещнати  и
направлявани, очистени и дисциплинирани, опростени и направени податливи на свещената му воля от една
сила,  която е чакала в готовност вътре в нас.  Защото Бог е този,  който работи в душите ни,  в техните
дълбини,  започвайки все по-цялостно да ни контролира,  докато ние изразяваме нарастващо желание да
бъдем подготвени за неговото чудо. 

11. Няма нов метод.  Няма нов метод за излизане на тази сцена, където душата в по-дълбоките си
нива се намира постоянно в Дома заедно с него. Процесите на вътрешната молитва не се усложняват, а
напротив - стават по-прости. В началните седмици ние започваме с прости, нашепвани думи. Формулирайте
ги спонтанно като например: "Само Ти. Само Ти." или се концентрирайте върху някой откъс от Псалм като:
"Така  въздиша  душата  ми  по  Тебе,  Боже."  Повтаряйте  тези  думи  наум,  отново  и  отново.  Защото  е
необходимо съзнателно взаимодействие на повърхностното ниво, преди молитвата да се потопи във второто
ниво на ориентиране към свещеното по навик. Рентгеновите лъчи на вечността могат да ни позволят да
видим тъмните петна в живота си, а може да получим и божествената милост, която да подсили волята ни,
за да му се отдадем напълно. Защото ръководството на Светлината е заплашващо, изпитващо и по-остро от
двуостър меч. Той иска всичко, но едновременно с това ни дава всичко.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ИОАН 6:32-40: “32На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от

небето; а Отец Ми ви даде истинския хляб от небето. 33Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от

небето и дава живот на света.  34Те, прочее, Му рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб.  35Исус им
рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак

няма да ожаднее. 36Но казвам ви, че вие Ме видяхте, и пак не вярвате. 37Всичко което Ми дава Отец ще

дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя; 38защото слязох от небето не Моята

воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил. 39И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от

всичко, което Ми е дал, да не губя нищо, но да го възкреся в последния ден.  40Защото това е волята на
Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз ще го възкреся в последния
ден.“

Въпроси за размисъл 
1. Дали някога сте усетили това, което Кели описва като "Вътрешна Светлина", "говорещ Глас" или

"Свeтият център? Опишете.
2. Кели пише: "В основата на религиозният живот се намира постоянно обновяваният контакт с Бога,

а  не  непроменящият  се  спомен  за  Святото  Докосване."  Защо  авторът  настоява,  че  във  всеки  момент
разполагаме със свежи впечатления от Бога, а не да се задоволяваме с предишните си спомени? 

3. Кели ни окуражава "постоянно да сме коленичили за молитва и същевременно да сме ангажирани
със света на ежедневните проблеми." Ако възприемете този навик, как това ще се отрази на ежедневната ви
работа?

4. Кели казва, че можем да започнем този процес с убедеността, че ние го контролираме, че ние сме
инициаторите, но след време ще разберем, че това се дължи на Бога и че той работи в нас от самото начало.
Кое ни кара да си мислим, че ние сме създателите, спасителите и опората на духовния си живот? Как сте се
борили с тази заблуда? 

5. Как са свързани помежду си яденето, пиенето, разбирането и вярването в Йоан 6:32-40? Опишете
себе си по отношение собственото ви ниво на глад и жажда.

Упражнения 
1. Кели пише, че трябва да си създадем навик за едновременно ориентиране на умственият си живот

на повече от едно ниво - на едното ниво ние мислим, осъзнаваме и обсъждаме, а същевременно на другото
ниво  се  молим и  отправяме  възхвали  към  Бога.  Опитайте  този  метод  през  седмицата,  като  си  водите
бележки за онова, което изпитвате.

2. Една от постоянните теми на Кели е да бъдем постоянно податливи в ръцете на Светия Дух. През
седмицата се опитайте да бъдете по-възприемчив към указанията на Светия Дух. 

3.  Както ни съветва  Кели,  започнете  това упражнение,  като си повтаряте наум такива  думи като:
"Само Ти, само Ти" или използувайте някой от Псалмите, като "Господ е моят Пастир". Скоро тази молитва
ще потъне във второто ниво и вие ще се наслаждавате на "ориентиране към божественото по навик".
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Глава 30

Катерина от Генуа (1447 - 1510)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Катерина произхожда от видно религиозно семейство. Баща й е бил вицекрал на Неапол, а двама

членове от семейството й са били папи. През 1463 тя се оженила за Джулиано Адорно, богат светски
човек, с който имала малко общи неща. След като живяла десет години светски и суетен живот, тя се
отдала на религията. Съпругът й обеднял, така че с останалия доход те заживели между бедните хора в
Генуа. Джулиано станал член на Третият Орден на Свети Франциск и заедно с Катерина работел между
бедните и  болните.  През  1479 год.  двамата започнали да  работят през  цялото си  време в  близката
болница. След една година Джулиано умрял и Катерина станала настоятелка на болницата. Тя живяла
дълбоко религиозен живот. Любовта й към Бога била съизмерима само с любовта й към другите хора.
Въпреки,  че  произведенията  й  са  пълни  с  живот,  страст  и  вдъхновение,  тя  е  най-известна  с
благотворителната си дейност. Основните й произведения са "Живот и учение" и "Диалози". 

ОТКЪСИ ОТ  "ЖИВОТ И УЧЕНИЕ" 
1. Малко по малко. Човек не може да знае нещо повече от това, което Господ му дава ден след ден.

Ако знае предварително какви са намеренията на Бога за него, той никога няма да бъде спокоен. Имаше
време когато си мислех, че любовта ми е пълна, но по-късно, когато погледът ми се проясни, аз разбрах, че
съм имала много недостатъци. В началото не ги разпознавах,  защото Бог в любовта си към мене беше
решил, че аз ще напредвам малко по малко, за да ме предпази, да остана смирена и да бъда толерантна към
себе си и към другите! Всеки ден усещам, как чистата Божия любов отстранява прашинките от очите ми.
Ние не можем да видим тези недостатъци, защото ако ги видим  ,    не бихме могли да понесем тази гледка  .  
Поради това Бог  ни дава възможност да си мислим  ,    че  сме съвършени  .  Но Бог никога не престава да
отстранява недостатъците ни. От време на време усещам, че израствам само за да разбера, че ми предстои
да извървявам дълъг път. Те стават видими за мене в огледалото на Божията Истина, на неговата Чиста
Любов и аз виждах, че онова което смятах за право е деформирано. 

2. Ключовете от къщата ми. Егоистичната ни волята е толкова изкусна и дълбоко вкоренена в нас и
се защитава с толкова много аргументи  ,    че когато се опитаме да се борим с нея, в края на краищата ние  
постоянно губим  .   Ние не преставаме да изпълняваме прищевките си под влиянието на много прикрития -
милосърдие,  необходимост  или справедливост.  Но  Божията  любов  желае  да  стои гола  и  без  покритие,
защото няма какво да крие. Аз видях тази любов. Наистина, всеки ден се чувствам все повече изпълнена с
любов и усещам голям огън в себе си. Това е все едно, че съм дала ключовете от къщата ми на Любовта и
съм й разрешила да прави всичко, което е необходимо. Бях толкова погълната от тази любов, че докато
стоях и размишлявах за работата, която се извършва вътре в мене, аз усещах че даже ако бях хвърлена в ада,
той би ми изглеждал изпълнен с любов и успокоение.

Само в Бога има утешение. Установявам, че ден след ден разума ми все повече се концентрира към
Бога. Чувствам се като човек, който в началото е бил свободен да се скита из града, а след това е затворен в
една къща, след това в една стая, след това в една още по-малка стая, след това в в мазето и най-накрая бил
завързан така, че да не може вече да избяга. Намирайки утешение само в Бога, който прави всичко това чрез
любовта и голямата си милост, аз стигнах до едно място на голяма удовлетвореност.

Живот без собствена воля.  Господ и грехът не могат да съжителстват мирно. След като разгледах
нещата  такива,  каквито  са  в  същност,  аз  пожелах  да  живея  без  собствената  си  воля.  Когато  Бог  дава
светлина на душата, тя не желае повече да живее с онази си част, която продължава да блокира светлината.
Душата желае да се отдаде изцяло на Бога, така че да не живее повече по начин, различен от това, което
желае Божията нежна любов. Така тя ще започне да постъпва безпогрешно, пълноценно и искрено. Това са
неща, които са приятни за Бога. Тъй като аз съм решена да се присъединя към Бога, установих, че освен
това  съм задължена  да  бъда  враг  на  неговите  врагове.  И тъй като  считам,  че  най-големият  му враг  е
собственият ми егоизъм,  аз съм длъжна да мразя тази част от себе си повече от всяка друга. И наистина,
поради войната, която се води между егото и Духът, аз съм решена да премахна егоизма от себе си и въобще
да не се съобразявам с него.

Отказвайки  се  от  грижа  за  себе  си.  Тогава  видях  други,  които  се  бореха  срещу  лошите  си
отклонения и напрягаха всичките си сили да им устоят. Но видях, че колкото повече тези хора се бореха
срещу пороците си,  толкова повече ги извършваха.  Тогава им казах:  "Вие сте прави да се оплаквате от
греховете си, ако не ме подкрепяше Бог и аз щях да се оплаквам заедно с вас. Вие не можете да се защитите
и аз не мога да се защитя.  Това което трябва да направим е да се откажем да се грижим за себе си и да
предоставим тази грижа на Бога,  който може да защити нашата истинска самоличност. Само тогава Бог
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може да направи за нас това, което не можем да направим за себе си."  Относно отричането от себе си аз им
казах: "Вземете парче хляб и го изяжте. Когато го изядете, хлябът влиза във вас, за да задоволи тялото и
остатъците от него се изхвърлят, защото тялото ви повече не се нуждае от тях. Защото тялото е много по-
важно от хляба; тялото е създадено като средство, но няма да остане вечно със нас. По същият начин трябва
да отхвърляме всички лоши отклонения от тялото си; те не могат да живеят в нас, иначе ние ще умрем."

6. Задоволството да очакваш Бога. Бог ни дава светлината си внезапно, позволявайки ни да научим
всичко, от което се нуждаем. Съгласно намеренията му да ни доведе до безпогрешност, Бог не ни дава нищо
повече от това, което ни е необходимо. Ние не можем да търсим тази светлина; тя ни се дава от Бога по
негово желание. Нито знаем как тази светлина идва до нас, нито как я разпознаваме! Ако се опитваме да
знаем повече, отколкото ни е дадено да знаем, нищо няма да направим. Ние просто чакаме като камък, които
няма никакви способности, докато Бог ни донесе живот. Следователно аз няма да се старая да търся повече
от това, което Бог желае да знам. Вместо това ще понасям спокойно и с разбиране това, което ми е дал Бог и
ще му позволя то да ангажира разумът ми. Ако искаме да виждаме ясно, трябва да изтръгнем от очите си
собствените си предположения. Ако се взираме твърде дълго в слънцето, ще ослепеем; по същият начин си
мисля, че гордостта заслепява мнозина от нас, които искат да знаят твърде много. Когато Бог открие човек,
който намира почивка в него и не се вълнува лесно, той започва да работи върху душата му по свой начин.
Този човек позволява на Бога да извърши велики неща в него и Бог му дава ключът от съкровищницата,
която е подготвил за него, за да й се радва. На такива хора Бог дава радостта от присъствието си, която
изцяло обзема душите им.

7. Мъдрата Божия стратегия.  Обаче собствения ни егоизъм е толкова противен на Бога, че Бог не
може да ни убеди да се подчиним на волята му, ако няма мъдра стратегия. Той ни обещава неща, които са
по-големи от нещата, които може да ни даде светът - даже в този живот - и като ни обещава утешение, което
светът не познава. Мисля си, че Бог прави това, защото знае колко много сме привличани от удоволствията.
Той знае, че ние сме устроени така, че не бихме изоставили малката играчка, което имаме,  ако не ни се
предложат четири други в замяна.

Видение за бъдещият живот.  Ако можехме да видим какво ще получим в бъдещият живот (като
награда за това, което сме направили тук), ние бихме престанали да се занимаваме с нещо друго и бихме
посветили времето си изцяло на духовните неща. Но Бог, който желае да разбираме чрез вяра и който иска
да не правим добро поради егоистични мотиви, ни дава видението за бъдещият живот малко по малко,
съобразно нивото на вярата ни. По този начин Бог ни въвежда в едно по-велико видение за това, което ще
дойде, когато повече не ще има нужда от вяра. От друга страна, ако по някакъв начин можехме да научим,
че като последица от греховете ни след смъртта ни очаква нещастно бъдеще и ще трябва да страдаме вечно,
сигурен съм че ние, поради страх от такова бъдеще по-скоро биха позволили да бъдем убити, отколкото да
извършим един единствен грях! Но Бог не желае ние да избягваме греха само под влияние на страха и
затова никога няма да ни позволи да видим бъдещият живот изведнъж, а ще го разкрива малко по малко
пред хората, които са му се посветили.

Непоколебима вяра.  Нека нашата молитва да бъде такава: "Не искам да откъсна очите си от тебе,
Господи. Искам те да са вперени в Тебе и да не се отместват, независимо от това, какво ще стане вътре или
извън мене." Защото който вярват в Бога не трябва да се безпокои за себе си. Докато мисля за вас, моите
духовни деца, аз виждам, че чистата Божия любов е внимателна към всичките ви нужди. Тъкмо поради тази
любов не е необходимо да моля Бога заради вас. Всичко, което трябва да направя, е да ви издигна пред
лицето му.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 16:19-31М.: „19Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и визон, и всеки ден се

веселеше бляскаво. 20Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи

пред  портата  му,  21като  желаеше  да  се  нахрани  от  падналото  от  трапезата  на  богаташа;  и

кучетата дохождаха и лижеха раните му. 22Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото

лоно. Умря и богаташът и бе погребан. 23И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч

Авраама и Лазар в неговите обятия.  24И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се над мене, и
изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя

пламък.  25Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар

злините;  но сега той тук се  утешава,  а  ти се мъчиш.  26И освен всичко това,  между нас и вас е
утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито

пък оттам да преминат към нас. 27А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния

91



92

ми дом; 28защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това

мъчително място.  29Но Аврам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.  30А той рече: Не

отче Аврааме;  но ако отиде някой от мъртвите,  ще се покаят.  31И той му каза:  Ако не слушат
Моисей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.“

Въпроси за размисъл 
1. В част 1 Катерина пише за ограниченията, които ни налагат собствените ни представи за себе си.

Ако се върнете обратно в живота си,  спомняте ли си да е  имало време,  когато сте си мислили,  че сте
достигнали някакво ниво на мъдрост, само за да разберете по-късно, че не сте толкова мъдър, колкото сте си
мислили? Опишете.

2.  Катерина  пише:  "Егоистичната  ни  волята  е  толкова  изкусна",  че  ние  често  "не  преставаме  да
изпълняваме  прищевките  си  под  влиянието  на  много  прикрития  -  милосърдие,  необходимост  или
справедливост.” Как усещате, че постъпките ви, насочени в полза на другите, са в същност егоистични и
имат за цел собствената ви изгода. Какво решение ни предлага Катерина за такива случаи? 

3.  В част 6 Катерина пише: "Когато Бог открие човек, който намира почивка в него и не се вълнува
лесно, той започва да работи върху душата му по свой начин. Този човек позволява на Бога да извърши
велики неща в него и Бог му дава ключът от съкровищницата, която е подготвил за него, за да й се радва."
Как вие се научихте да намирате почивка в Бога и да не се вълнувате лесно? По какъв начин пречите на Бога
да извърши велики дела в душата ви?

4. Катерина ни сравнява с деца, които са привързани към играчката си и не могат да се разделят с нея,
ако няма възможност да получат четири други играчки. Коя ваша "играчка" ви пречи да получите повече от
Бога? 

5.  Богатият си мисли, че семейството му ще се разкае за постъпките си, ако само можеше да види
възкръсналият Лазар. Какъв е отговорът на Аврам? Какво чудо ви е необходимо да видите, за да започнете
да посвещавате цялата си енергия на Бога?

Упражнения 
1. През седмицата изоставете играчката си, за да получите изобилие от Бога. Концентрирайте се върху

най-добрата Божия благословия, която далеч надвишава временното удоволствие на греха. 
2. Катерина казва, че начинът да победим изобретателния си егоизъм, е да дадем ключа от къщата си

на Бога, за да я управлява. През седмицата дайте на Бога ключовете на всички стаи от вашия дом; не го
канете просто като гост, а му дайте възможност да стане Собственик на къщата.

3. Част 8 е посветена на разбирането ни за небето и за ада, подобно на Лука 16:19-31. Замислете се,
къде ще прекарате вечността. Както предупреждава Катерина, не позволявайте на страха да се превърне в
основен мотив, за да живеете праведен живот, а дайте възможност на стремежа ви към Бога да става все по-
централен във всичко, което правите.

4. Заключителните думи на Катерина показват как тя се е молила за другите: тя не е искала нищо от
Бога за тях. Вместо това тя просто ги издигала и поставяла пред Божието лице. През седмицата се опитайте
да се молите по същия начин.
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Глава 31

 Джордж Фокс(1624 - 1691)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 

Роден и израсъл в безпорядъка на Пуританска Англия от 17-ия век, Джордж Фокс станал основател
и най-изтъкнат лидер на Квакерите (Общество на Приятелите). Известното му произведение "Дневник"
разкрива един смел,  страстен,  даже пророкуващ човек,  който действувал с  увереността на личност,
познаваща Бога съвсем отблизо, а не опосредствано.  Той бързо се противопоставял на онези, които "не
притежавали това, което проповядвали."  Фокс смело добавял, че има предвид тяхната натруфеност и
претенциозност и призовал хората към пряко и непосредствено опознаване на Христос. Ако "Дневник"
обрисува една пламенна фигура, то неговата книга "Писма" ни показва един любящ пастор. За 40 год.
Фокс написал повече от 3 000 писма, повечето от които - до религиозни групи. Нежните, изпълнени с
практични  съвети  писма,  показват  цялата  гама  от  ежедневните  грижи,  за  религиозният  живот  и
службата в църквата, за семейният живот и бизнеса. Следващият откъс ни дава представа за любовта
на Фокс, с която призовава към уверен и завършен живот в Христос.

ОТКЪСИ ОТ  "ПИСМА"
1. Живият Бог. Живият Бог е, който облича земята с треви и билки, кара дърветата да растат и да ви

дават  храна,  той  кара  рибите  в  морето  да  дишат  и  да  живеят.  Той  кара  птиците  във  въздуха  да  се
размножават, така както и всички останали същества да се превръщат във ваша храна. Живият Бог кара
слънцето да ви дава топлина и да ви сгрява, когато ви е студено. Той кара снегът и ледът да се топят и
дъждът да напоява растенията. Живият Бог е направил небето, земята и облаците, кара изворите да извират
от скалите,  той разделя огромното море от земята.  Той разделя светлината от тъмнината,  поради което
едното е наречено ден, а другото нощ. Той разделя големите води от земята и ги събира заедно, наричайки
огромните водни пространства морета, а сухите пространства - земя. По тази причина трябва да боготворим
този, който е създал всичко това. Живият Бог ви дава хляб, живот и сила, той ви дава зверове и животни, за
да можете да бъдете нахранени и облечени. Ето защо трябва да боготворим този, който е направил това.
Това е Царя на царете и Господаря на господарите, в чиято ръка се намира диханието на цялото човечество.

2. Вървейки в Божията сила. Мои малки деца във Всевишният Бог, за мен е радост, че сте изцяло
подвластни на величествената сила на Бога. Познавам този Глас, който говори, звукът на думите и тяхната
сила.  Защото  думите  без  сила  унищожават  простотата  и  ни  карат  да  не  се  подчиняваме  на  Истината.
Следователно,  вървете в силата на Истината, за да се прославя името на Бога между вас, нека неговата
известност  да  се  вижда във  вас  и  между вас  и  нека  целият  свят  да  бъде  изненадан и  Господ да  бъде
възхвален заради напътствията, които в мъдростта си Бог ви дава. Нека между вас да няма спорове. Нека
никой да не се стреми към по-високо положение, а всеки да бъде смирен и снизходителен към другите.
Отнасяйте се един към друг със спокойствие и търпение. Следователно, братя, помнете какво е Бог за вас,
да ви направлява към Бащата на живота, който ви дава храна, облекло и сили, за да преживявате, душите ви
да се наслаждават на изобилие, да ядат от изобилните богатства заедно с него, така както и ежедневният
хляб,  който идва от горе ("Хляба на живота" -  Йоан 6:35).  Преживявайте в спокойствие,  мир,  любов и
единство помежду си. Подчинявайте се на Силата, Живота и Мъдростта на Бога и един на друг. Само там
вие можете да бъдете нива, приятна за Бога и подобно на лилиите и на цветята, да получавате приятен дъжд
и потоци от Живот от живия Бог, когато можете да усетите присъствието и благословията на Всевишния Бог
между вас.

3. Пеейки в Духа. Скъпи Приятели, не се отделяйте от добрите думи и честните изказвания, а всеки
да се държи за Истината между вас, като по този начин стоите в Христос, вашият хляб на живота, опората
във вашият земен и небесен живот. Сега приятели, които сте се отказали от земните песни и пеенето, пейте
в Духът и с милост, пейте със сърцата си на Бога. Вие, които се отрекохте от формалният начин на молене,
прилаган от света, винаги се  молете в Духът. Вие, които се отрекохте от начините, по които благодари
светът и от неговата милост, във всичко благодарете на Бога чрез Исус Христос. Вие, които се отрекохте от
начинът,  по  който  другите  хора  възхваляват  Бога  с  устни,  докато  сърцата  им  са  далече,  винаги
възхвалявайте Бога - денем и нощем. Вие, които сте се отказали от постенето, прилагано от другите хора,
спазвайте Божият пост, който разкъсва веригите на злото и дава възможност на поробените да се освободят,
за да се подобрява здравето ви и Светлината ви да свети като утринна заря.

4. Истината може да живее в затвора. Скъпи приятели, които страдате поради свидетелството си и
заради всичко останало във вашата страна, радостен съм да чуя за вашата вярност и за вашата защита на
църквата, начело на която стой Христос, който е в Бога и вие станахте негови живи членове. Следователно,
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където и да сте, в затвор или извън него, там където двама или трима от вас се съберат, там е и църквата, а
Христос, живият й Цар, е между тях. Той е пророкът, който разкрива на Църквата си нещата от Царството
си, той е владика, който наглежда живите си членове, за да бъдат защитени в неговата Светлина, Милост,
Истина, Дух и Евангелие; той е пастирът, който ги храни с небесна храна, той е свещеник, който сам се
предложи като жертва заради греховете на всички хора, който очиства и измива църквата си. Следователно
усещайте и виждайте как Христос работи и царува в сърцата ви. Пейте и радвайте се деца на Денят и на
Светлината. Защото Господ работи в тази тъмна нощ и това може да се усети. Истината разцъфтява както
розата, както лилията израства между тръните, като тревата по хълмовете, по която агнетата подскачат и си
играят. Никога не обръщайте внимание на бурите, ураганите, наводненията и дъждовете, защото Семето,
Христос е над всичко и царува. Поради това, бъдете доблестни и с добра вяра за Истината. Защото Истината
може да живее в затворите. Не се плашете да загубите част от руното си, защото то ще израсне отново.
Следвайте Агнето, независимо дали ще вървите срещу рогата на звяр или под копитата на звяр, защото
Агнето ще ги победи.

5. Винаги се придържайте към истината.  И така, това е словото на Господ Бог към вас. Бъдете
праведни,  независимо  дали  сте  търговец  или  имате  каквато  и  да  е  друга  професия.  Бъдете  правдиви,
справедливи, искрени, свети, еднакви към всички хора и във всички случаи. Защото Бог е във всеки от вас и
всеки е свидетел за Бога, заради Божията мъдрост и заради живота на Бога във вас. Каквото и да е вашето
призвание, живейте в силата на Истината и в Божията мъдрост, за да отговорите на това чисто правило на
Бога,  отнасящо се  за  всички  хора  по земята.  Така  че,  дайте  възможност  на  живота  ви  да  поучава,  на
светлината ви да свети, така че работата ви да бъде видяна, за да бъде прославен вашият Отец. В това има
възхвала на Бога и тези, който постъпват така, идват до отговора, който иска Бог, да обичаме милостта, да
бъдем справедливи и да вървим смирено с Бога. Всеки  да се стреми да бъде богат в Живота и в нещата от
Царството, които са безкрайни.  Защото онези, които жадуват да бъде богати със земните неща, попадат в
много капани и болезнени измами. Следователно, дайте възможност на онзи, който купува, или продава,
или работи, или използува този свят, да бъде такъв, като че ли не го прави. Дайте им възможност да бъдат
господари над света в силата на Божият Дух и нека да знаят, че не притежават нищо повече от любов, така
че да служат на Бога и да се обслужват помежду си с Истина.

6.  Спазвайте обещанията си. Скъпи Приятели,  във всичките си думи, във цялата си дейност се
грижете да спазвате дадената дума и обещание на други хора. Затова преди да обещаете, преценете дали ще
бъдете в състояние да го изпълните, така че вашето "Да" да бъде "Да" и вашето "Не" - "Не" за всичко, което
Христос е издигнал до нивото на клетва. Следователно, всички ние трябва предварително да помислим,
преди да кажем "Да", което означава да сме сигурни, че можем да го изпълним. Това ще ни предпази от
всички необмислени, прибързани думи и обещания, защото подобно необмислено и прибързано говорене е
в  противоречие  с  вечният  завет  на  светлината,  живота  и  милостта.  Христос  казва:  "И  тъй,  ако  в
неправедното  богатство  не  бяхте  верни,  кой  ще  ви  повери  истинското  богатство?"(Лука  16:11).
Следователно, трябва да има справедливост и вярност във видимото богатство между хората, ако искате в
сърцата ви да има място за истинските небесни богатства. Невидимата вярност към Бога води до вярност
между хората във външните неща.

7. Ярката утринна звезда. Приятели от целият свят, които нямате друг помощник освен Бог, който е
ваша сила и ваш живот, нека към него да бъдат насочени молитвите и плачовете ви, който с вечната си сила
държи главите ви над всички вълни и бури. Нека тези, чието жилище е Бог, Семето, Исус Христос, да не
напускат жилището си в бурното време на нощта, . В това Семе ще видите да се появява ярката утринна
Звезда и да прогонва тъмната нощ. Чрез тази утринна Звезда ще влезете в вечният Ден, който е бил преди да
беше нощта. Нека всеки да усеща тази ярка утринна Звезда в сърцето си, която изгонва тъмнината.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА 

ИСАЯ 58:1–9:  „1Извикай силно, не се щади; Издигни гласа си като тръба та изяви на людете Ми

беззаконието им и на Якововия дом греховете им.  2При все това те Ме търсят всеки ден и желаят да
учат пътищата Ми; като народ, който е извършил правда; и не е оставил постановлението на своя Бог,

те искат от Мене праведни постановления и желаят да се приближат при Бога. 3Защо постихме, казват,
а  Ти  не  виждаш? Защо  смирихме  душата си,  а  Ти  не  внимаваш? Ето  в  деня  на  постите  си  вие  се

предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. 4Ето, вие постите
за да се препирате и карате и за да биете нечестиво с пестници; Днес не постите така щото да се чуе

горе гласът ви.  5Такъв ли е постът, който Аз съм избрал,  -  ден,  в който човек трябваше да смирява
душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това

ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? 6Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - да развързваш
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несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш

всеки хомот?  7Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив?

Когато видиш голия да го облечеш и да не се криеш от своите еднокръвни? 8Тогава твоята светлина ще
изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфти; правдата ти ще върви пред  тебе  и  славата

Господна ще ти бъде задна стража. 9Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш и Той ще рече:
Ето ме! Ако махнеш насред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи...“

Въпроси за размисъл 
1.  В първата  част  Фокс  разкрива  убеждението  си,  че  Бог   най-отблизо  е  запознат  и  контролира

ежедневния ни живот. По какъв начин разбирате, че Бог ви дава хляб, живот и сила? 
2.  Авторът окуражава християнската общност да живее задружно и то по такъв начин, че да учуди

светът и той да възхвали Бога. По какъв начин мислите, че може да стане това?  
3. Какво трябва да правите в ежедневната си работа, за да бъдете праведни към всички хора (част 5)?

Какво трябва да правим, за да демонстрираме, че не притежаваме нищо повече, освен любов?
4.  Ако давахте само тези обещания, които можехте да изпълните, както предлага Фокс,  как би се

отразило това на финансовото ви състояние и на общественият и семейният ви живот?

Упражнения 
1. Това, което Бог ни осигурява за ежедневният ни живот (растения и животни да храна, слънчева

топлина  и  т.н.)  кара  Фокс  да  го  възхвалява.  Нека  тази  седмица  вашата  увереност  за  Чудните  Божии
благословии да ви стимулират да възхвалявате Бога.

2.  Търпимост,  мир,  любов  и  желание  за  взаимопомощ  са  някои  от  примерите,  чрез  които  ние
демонстрираме Божията любов между нашата християнска общност. През тази седмица направете нещо
подобно.

3.  Поставете си за цел през седмицата да се отнасяте справедливо към другите. Както ни съветва
Фокс,  бъдете  внимателни  да  не  демонстрирате  някакво  предубеждение  в  отношенията  си  с  другите.
Отнасяйте се към тях така, както бихте желали те да се отнасят към вас.

4. За Исая и за Фокс да се живее мирно и да се помага на угнетените да се освободят, да се нахранят
гладните  и  да  се  дава  подслон  на  бездомните  -  това  са  важните  характеристики  на  поста,  които  са
приемливи за  Бога.  През седмицата се  опитайте да постите по този начин,  проявявайки разбиране към
усъвършенствуващата природа на тези важни прояви на благотворителността.
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Глава 32

Игнаций Лойола (1491 - 1556)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Игнаций е бил роден в семейният замък Лойола в страната на Баските в Испания. Семейството му

било от благородническо потекло и Игнаций бил възпитан в такава среда. Той вземал участие в кралските
веселия - хазарт, дуели, романси и светски удоволствия. През 1517 год. влязъл в армията, а през 1521 год.
бил ранен в крака при погранично сражение с французите. Върнал се в замъка Лойола, за да се възстанови
и тъй като в този момент не бил способен за нещо друго, той се отдал на четене. Случайно попаднал на
книгата "Животът на Христос," в резултат на което станал религиозен. Освен това прочел книгата
"Подражанието на Христос" и произведенията на Св. Франциск. Задал си въпроса: "Не бих ли могъл да
направя това, което е направил Франциск?" Отвратен от всички светски развлечения, той започнал да се
облича с роба и решил да посети Йерусалим. Случило се така, че корабът с който пътувал, бил задържан в
Манреса и той бил принуден да прекара там една година.  По време на този престой Лойола получил
няколко видения и под тяхно влияние започнал да споделя вярата си с другите хора. По това време написал
ръкописа на  по-голямата част от книгата си "Духовните упражнения"  и  го  взел  със себе  си,  когато
продължил пътуването си до Йерусалим. По-късно Игнаций станал прочут заради тези прости и при това
задълбочени указания как намерим духовно убежище. Те се  превърнали в  стандарт за йезуитите и са
запазили значението си даже в наше време.

ОТКЪСИ ОТ  "ДУХОВНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ НА СВ. ИГНАЦИЙ" 
1. Различни движения. Вижте някои правила за възприемане и разбиране на различните движения,

които  има  в  душата  -  доброто,  което  трябва  да  се  възприема  и  злото,  което  трябва  да  се  отхвърля.
Обикновено врагът е свикнал да предлага безспорни удоволствия на онези хора, които вървят от смъртен
грях към смъртен грях.  По този  начин той ги  принуждава  да  си  въобразяват  чувствени удоволствия  и
развлечения,  за  да  ги  задържа  все  по-лесно  и  да  увеличава  пороците  и  греховете  им.  Чрез  добрите
заключения  на   разсъдъка  им добрият  дух  в  тези  хора  работи в  противоположна  посока,  разбуждайки
угризения в съзнанието им. Това се случва в онези, които искрено се стремят да се очистят от греховете си и
които напредват от добро към по-добро в служба на Господа, нашият Бог. За тези хора е обичайно под
влияние на лошият дух да започват да се безпокоят, да се натъжават и да създават пречки, основаващи се на
фалшиви  съображения,  като  по  този  начин  не  дават  възможност  на  човека  да  напредва  по-нататък.
Характерното за  добрият дух е, че  той дава кураж и сила,  успокоение,  сълзи,  вдъхновение,  мир,  прави
нещата да изглеждат лесни и премахва всички пречки, така че човек да продължи да напредва в добрите
дела.

2.  Сълзи  от  любов.  Наричам  утешение  това  състояние  на  душата,  когато  се  намира  под
влияние на вътрешно движение,  огрявана от на любовта на нейният Създател и Господ, в резултат
на което тя може да обича духовните неща от  този свят за своя полза,  но само ако това е  за
прослава на Създателя. Утешение е, когато човек лее сълзи на любов към Бога, независимо дали са
поради съжаление заради грехове,  поради страданията на Христос нашият Бог или по някаква
друга причина, която е пряко свързана с службата или възхвалата на Бога. Най-накрая, аз наричам
утешение всяко увеличаване на вярата, надеждата, благотворителността и всяка вътрешна радост,
която ни привлича към небесните неща и към спасението на човешката душа, изпълвайки я с мир и
спокойствие в Христос нашият Бог. Наричам отчаяние всичко, което е противно на  утешението,
като мрак в душата, объркване на ума, увлеченост по ниски и земни неща, липса на спокойствие,
причинено от много дразнители и изкушения, които водят да загуба на вяра, до загуба на надежда
и до  загуба  на  любов.  Отчаяние  има  и  когато душата  е  изцяло  безразлична,  хладна,  тъжна  и
отделена от своят Създател и Бог. Точно така, както утешението е противно на отчаянието, така и
мислите, които са породени от утешението са противни на мислите, породени от отчаянието.

3. Не се отпускайте и се дръжте здраво. Във време на отчаяние човек не трябва да прави промени,
да не се отпуска и да се придържа здраво към решенията, които са го водили до деня преди отчаянието или
към решенията, които е обмислял по време на предходното утешение. Защото точно така, както добрият дух
ни насочва и ни утешава в периода на утешението,  така по време на отчаянието ние се  намираме под
влияние на злият дух, който ни насочва и съветва. Вследствие на това, по време на отчаяние човек никога не
може  да  намери  верния  път  в  правилната  посока.  Въпреки,  че  когато  сме  отчаяни,  ние  не  трябва  да
променяме по-рано взетите решения, би било много добре, ако увеличим активността си срещу отчаянието.
Това може да се направи чрез по-настойчиви молитви, размишления, чести упражнения и чрез повишаване
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на наказанията, които сами си налагаме по някакъв подходящ начин. Човек, който се намира в отчаяние,
трябва да се стреми да остане спокоен, противно на дразненията, които го връхлитат и трябва да се бори
упорито срещу отчаянието, с  увереността че утешението скоро ще се върне.

4. Защо изпадаме в отчаяние. Има три причини, поради които изпадаме в отчаяние. Защото сме
охладнели, лениви или небрежни в духовните си упражнения или защото поради някоя наша грешка от нас
се  е  оттеглило духовното утешение.  Може би Бог проверява  нашите качества  и  напредъкът,  който сме
направили, докато му служим и го възхваляваме, когато сме лишени от такива великодушни награди като
утешението  и  специалните  благословии.  Възможно  е  Бог  да  желае  да  ни  даде  истинско  познание  и
разбиране, така че да можем наистина да разберем, че не е във наша власт да придобием или задържим
голямата привързаност, страстната любов, сълзите и всяко друго духовно утешение, а всичко това е дар и
милост от Господ нашият Бог. Бог не иска ние да твърдим, че нещо е наше, ако то  принадлежи на друг и
дава  възможност  на  разумът  ни  да  се  издигне  в  гордост  или  самохвалство,  приписвайки  си  за  наши
привързаността или другите черти на духовното успокоение.

5. Достатъчната милост. Човек, който се намира в утешение, трябва да се замисли как да се държи
по време на бъдещото отчаяние и по този начин да натрупва нова сила за това време. Човек, който се намира
в утешение, трябва да внимава много да се държи смирено и да се унижава колкото се може повече. Той
трябва да си припомни, колко нищожен се чувстваше, когато беше отчаян, когато беше лишен от такава
милост или утешение.  От друга страна,  човек,  който е в отчаяние,  трябва да си припомни, че може да
направи много, за да устои на всичките си врагове, като използува достатъчната милост, която има и да
получава сила от Създателят нашият Господ.

6. Демонстриране на решимост. При наличието на сила врагът е слаб, но той става силен, ако владее
волята ни. Поради това той ще се изплаши и ще избяга, когато демонстрираме решителност. По подобен
начин, ако се изплашим и започнем да отстъпваме,  гневът,  яростта и отмъстителността на врага стават
далеч по-големи от онова, което го спира. Врагът ще се изплаши и ще избяга веднага, след като човек, който
има духовен живот, застане смело срещу изкушението и прави точно обратното на това, което му предлага
врагът. Обратно, ако човек започне да отстъпва и да губи кураж по време на борбата с изкушението, никой
див звяр не е по-страшен от изкушението, защото то преследва лошото си намерение с нарастваща злоба.

7. Неискрен любовник. Освен това, врагът се държи като неискрен любовник, който желае да остане
скрит и не иска да бъде разкрит. Защото когато този порочен човек ухажва с лоши намерения дъщерята на
някой добър баща или съпругата на някой добър съпруг, той желае думите и предложенията му да останат
скрити. Неискреният любовник е извънредно недоволен, ако момичето разкаже на баща си или съпругата на
съпруга си за  измамните му думи и развратните му намерения, защото в този случай той ясно осъзнава, че
планът му не може да успее. По подобен начин, когато врагът изкушава един чист човек с измамите си, той
желае те да свършат своята работа и да си останат в тайна. Когато измамите бъдат разкрити пред един
изповедник или пред някой друг духовен човек, врагът е извънредно недоволен, защото знае, че не може да
успее в пъкленият си план, след като очевидните му измами веднъж бъдат разкрити. Поведението на врага е
подобно  на  военачалник,  който  желае  да  завладее  и  да  ограби  обекта  на  своето  желание.  Така  както
военачалникът се разполага на лагер, проучва силата и отбраната на крепостта и след това я атакува откъм
най-слабата й страна,  така и врагът на душите ни проучва всестранно нашите религиозни, житейски и
морални стойности. Когато открие най-слабото и незащитимото ни място по отношение на нашето вечно
спасение, той атакува и се опитва да ни превземе чрез щурм.

8. Ангел на светлината.  Само Бог и неговите ангели носят истинска щастие и духовна радост на
душата и я освобождават от тъгата и безпокойствата, причинени от врага. Тъкмо природата на врага се бори
срещу подобна радост и духовно утешение, като предлага на пръв поглед сериозни причини, хитрости и
измами. Характерно за злото е, че то може да се превърне в ангел на светлината, да работи в началото с
душата, но в края  работи за себе си. В началото той ще ви предложи добри и свети неща, а след това, малко
по малко се стреми да спечели всичко за себе си, като въвлича душата в скрити измами. Добре е за човек,
който е бил изкушен, да проучи след това смисълът на добрите мисли, които са му били предложени. Нека
да си спомни как е започнало всичко и как врагът го е убедил, малко по малко, да пропадне от състоянието
на  сладост  и  духовно задоволство,  на  което  се  е  наслаждавал,  докато  накрая  го  довел  до  грехът.  При
наличието на необходимият опит и познания, човек може да се предпази по-добре в бъдеще от обичайните
измами на врага.

9. Отворена врата.  В онези, които напредват духовно, дейността на добрият ангел е нежна, лека и
сладка, както капка вода попива в гъба. Дейността на лошият дух е остра, болезнена и безпокояща, подобно
на капка вода, падаща на скала. В тези души нещата вървят от лошо към по-лошо и дейността на двата духа
е противоположна. Причината за това различие в дейността е предразположението на душата, която или е
против или е съгласна с дейността на гореспоменатите духове.  Когато предразположението на човека е
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срещу духа, той влиза в него с болка и безпокойство, които се усещат лесно. Когато предразположението на
духа и на човека съвпадат, духа влиза тихо, като собственик, който влиза в къщата си през отворена врата.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

1ПЕТЪР 5:6-11: „6И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно 7и

всяка  ваша  грижа  възложете  на  Него,  защото  той  се  грижи  за  вас.  8Бъдете  трезви,  будни.

Противникът ви,  дяволът, като ръмжащ лъв обикаля,  търсейки кого да погълне.  9Съпротивете се
нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в

света. 10А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа (Исуса), ще ви

усъвършенствува, утвърди, укрепи (и направи непоколебими), след като пострадате малко.  11Нему да
бъде господството до вечни векове. Амин.“

Въпроси за размисъл 
1. Винаги е имало спорове (добри или лоши), относно духовните царства на доброто и злото. Как

разбирате  присъствието и работата  на  ангелите и  демоните?  Как Лойола изяснява  или обърква вашите
предишни разбирания?

2.  В поместеният откъс се  говори основно за  различаване на духовете,  причиняващи утешение и
отчаяние. Изпитвали ли сте нещо подобно на описаното от Лойола? Опишете.

3. В част 4 Лойола дава три причини, поради които душата се отчайва. Изпитвали ли сте някоя от тях?
Как ви е помогнал Духът, за да израствате в такава ситуация?

4. В част 7 авторът разкрива от какво се страхува най-много врагът. Кое е това нещо? Какво трябва да
правим, за да сме сигурни, че врагът се страхува? 

5. В 1 Петър 5:6-11, и по специално в стих 8, Петър ни предлага едно предупреждение и някои съвети,
какво да правим когато изпадаме в изкушение. Кои са те? Сравнете написаното от Петър с написаното от
Лойола.

Упражнения 
1. Дяволът ще атакува най-слабата ни част. Ние можем да се борим срещу тази атака, ако знаем къде

сме слаби и да работим за заздравяване на тази част. През седмицата се постарайте да откриете слабите си
места и да ги заздравите.

2. През тази седмица следете вътрешните движения на душата си. Различете източникът на вашите
мисли и чувства, като използувате описанието на Лойола.

3. Лойола пише: "Врагът е слаб в присъствието на силата". През седмицата бъдете твърди, когато
бъдете изкушени, като разчитате на Божията, а не на вашата сила.

4. 1Петър 5:7 ни окуражава: "и всяка ваша грижа възложете на Него, защото той се грижи за вас."
През седмицата бъдете смели, когато се молите, като възлагате грижите си на Бога, като знаете че той е
дълбоко загрижен за всяка от тях.
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Глава 33

Жан Пиер де Касиди (1675 - 1751)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Освен оскъдните факти за кариерата му, малко се знае за живота на Жан Пиер де Касиди. Роден е в

Тулуза, Франция и през 1708 год. влязъл в "Обществото на Исус". Известен е с две произведения. Първото:
"Отдаване  на  божественото  провидение"  предполага  едно  активно  самоотдаване  на  вярващия  на
Божията воля.  Втората: " Жертва в настоящият момент" ни напомня за изискването да изпълняваме
задълженията си, каквито и да са те, за да изпълняваме Божието предначертание за нас. Онези от нас,
които с нетърпение очакват да се притиснат до Божието сърце, ще намерят успокоение и надежда в
радостният  начин,  по  който  авторът  се  оставя  на  Божията  воля  и  по  който  постоянно  разкрива
изпълненото с любов предназначение за всеки човек, независимо от житейските несгоди и изпитания.

ОТКЪСИ ОТ  "ЖЕРТВА В НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ"

1. Болни лекари и здрави пациенти. Божията заповед, неговото удоволствие, неговата воля, неговата
работа и милост - всичко това е едно и също. Целта  на тази небесна сила е на земята да се постигне
безпогрешност. Тя се формира, израства и достига тайно в сърцата ни, без те да знаят за това. Теологията е
пълна с теории и доводи, разясняващи чудесата, които се извършват във всяка душа. Ние сме в състояние да
разберем тези предположения, да спорим убедително, да пишем, да обучаваме и да инструктираме хората
чрез тях. Но онези, които правят това трябва да помнят, че приличат на болни лекари, които се опитват да
лекуват  напълно  здрави  хора.  Божият  ред  и  неговата  воля,  на  които  верните  се  подчиняват  смирено,
извършват в тях божественото му предназначение,  без самите хора да знаят това,  така както послушно
гълтаните от болните лекарства ги излекуват, без хората да знаят или да се интересуват как точно става това.
Така както огънят ни топли, а не философията или познанието за даден елемент и за неговите свойства, така
и  Божият  ред  и  воля  ни  очиства,  а  не  любопитни  предположения  относно  неговият  произход  и
предназначение. За да се задоволи жаждата, трябва да се пие. Четенето на книги, заради самото четене,
само влошава положението. Следователно, когато се стремим да бъдем очистени, предположенията относно
това само отдалечават очистването и го правят недостижимо за нас. Ние просто трябва да приемем смирено
всичко, което Божият ред изисква от нас и да страдаме. Това, което Бог ни е отредил във всеки момент,
трябва да бъде за нас най-свято, най-добро и най-божествено.

2. Какво ни нарежда Бог за сегашния момент?  Всичко което трябва да знаем, е как да разпознаем
волята му в сегашния момент. Божията воля е милостта, а неговият ред работи в центърът на сърцата ни,
когато четем или сме ангажирани с Бога по някакъв друг начин. Теориите и проучванията, направени без да
се вземе предвид освежаващото достойнство на Божият ред,  представляват просто мъртви букви, които
изпразват  сърцата  и  пълнят  мозъците  ни.  Тази  божествена  воля  протича  през  душата  на  едно  просто
неграмотно  момиче,  чрез  нейните  страдания  или  чрез  някоя  изключително  благородна  постъпка  при
нещастие и извършва в сърцето й Божието предназначение по един тайнствен начин, без нещо от това да
влезе в главата й. Докато един образован човек,  който изучава духовните книги от чисто любопитство,
чието четене не е вдъхновено от Бога, пълни мозъка си само с мъртви думи и става още по-незаинтересован
и по-глупав. Божият ред и воля представляват живот за всички души, които го търсят и му се подчиняват.
По  какъвто  и  начин  тази  божествена  воля  да  обогатява  ума,  тя  подхранва  душата.  Тези  благословени
резултати не са в резултат на някакво случайно стечение на обстоятелствата, а в резултат на това, което ни
нарежда Бог в настоящия момент. Това, което преди време е било най-добро, вече не е, защото божествената
воля се е сменила, за да постави началото на следващото. И точно това ново нещо, каквото и да е то, в
настоящият момент е най-свято за душата.

3. Плодът узрява. Ако божествената воля нарежда, че четенето е задължението на сегашният момент,
чрез  четенето  се  постига  това  тайно  предназначение.  Ако  божествената  воля  изостави  четенето  и
предпочете размишлението, това ще предизвика промяна в сърцето и тогава четенето ще стане опасно и
безполезно. Ако божествената воля отхвърли размишлението, за да предпочете признанията и т.н., то тя ще
постави  Исус  Христос  в  сърцето  ни,  което  само  ще  бъде  възпрепятствувано  даже  от  най-сладките
размишления.  Тайнственото  израстване  на  Исус  Христос  в  сърцето  ни  представлява  осъществяване  на
Божието предназначение, плодът на неговата милост и божествена воля.. Този плод, както вече беше казано,
се  формира,  расте  и  узрява  в  процеса  на  изпълнение  на  задълженията  ни  до  едно  настояще,  което  се
планира  постоянно  от  Бога,  така  че  като  му  се  подчиняваме,  ние  правим  най-доброто,  на  което  сме
способни. Ние сме длъжни да не се съпротивляваме, а с една безпогрешна вяра трябва сляпо да се отдадем
на божествената му воля. Тази божествена воля е безкрайно по-мъдра, по-мощна и по-великодушна към
хората, които изцяло и безрезервно й вярват, които търсят и обичат само нея и които вярват в нея с една
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непоколебима вяра и увереност, че това което божествената воля нарежда във всеки момент е най-доброто,
които не търсят бъдещи напразни сравнения с каквито и да е материални придобивки, които Божият ред
може да им донесе.

4.  Исус  Христос  е  центърът  на  нашето  същество.  Божията  воля  е  настоящето,  реалността  и
стойността на всички неща, която ги приспособява към душите.  Без Божието указание всичко е напразно,
безплодно, суетно, думи, повърхностно и смърт. Волята на Бога е спасение, очистване и живот за тялото и
душата, каквото и да им струва това. Това може да бъдат неприятности и безпокойства за ума, болест или
смърт за тялото, но независимо от всичко, божествената воля присъствува навсякъде. Без божествената воля
хлябът се превръща в отрова с присъщите й свойства. Без божествената воля четенето само ще ни ослепи и
обърка, а ако тя е налице - четенето ще ни освети. Божествената воля е целостта, доброто и истинското във
всички неща. Подобно на Бог, универсалното Същество, тя присъствува навсякъде. Не е необходимо да се
поглежда към изгодите, получавани от ума и тялото, за да се съди за тяхната стойност. Тъкмо Божията воля
дава всичко, каквото и да е то, тя е силата, която поставя Исус Христос в центъра на нашето същество. Тази
воля не познава ограничения.

5.  Божието  предначертание  за  сегашния  момент.  Божествената  воля  не  прави  разлика  между
създанията, независимо дали те са полезни или безполезни. Без тази дейност всичко е нищо, а чрез нея
нищото  се  превръща  във  всичко.  Независимо  дали  си  пожелаваме  размишление,  съзерцание,  молитва,
вътрешно спокойствие, интуиция, покой или активност, най-доброто е това, което Бог е предначертал за нас
в сегашния момент. Хората са длъжни да се отнасят към всичко, като че ли им е  напълно безразлично и да
виждат във всичко само Бога. Заради това  те трябва да ги вземат нещата  или да ги оставят така както Бог
желае, да бъдат нахранвани от него, да възлагат надеждите си единствено на него, но не и на каквато и да е
сила или ценност, която не идва от него. Подобно на Св. Павел винаги и по отношение на всичко трябва да
си казваме,: "Господи, какво да направя? Позволи ми да направя това, което ти желаеш. Духът желае едно
нещо, тялото - друго, но Боже аз желая да изпълнявам само твоята божествена воля. Молби на ум или на
глас, ходатайства, активност или пасивност, вяра или мъдрост, специални клетви или милост, всичко това
Господи е нищо, защото единствено вярно е твоето предначертание и единствено то има стойност за всички
неща. Само то и нищо друго, е обект на моята религиозност, тъй като целта на милостта е безпогрешност на
сърцето, а не на мозъка.”

6.  Този таен съюз.  Присъствието на Бога,  което освещава душите ни е Светата Троица,  която се
намира в сърцата ни, когато те се отдадат на божествената воля. Божието присъствие идва при нас по време
на размисъл и ни донася този таен съюз с него. Като всичко останало, което принадлежи на Божият ред и се
радва на божествената воля, този съюз задължително трябва да се намира на първо място в нас, като едно
безпогрешно осъзнаване на нашето присъединяване към Бога. Тъкмо защото сме съединени с Бога, ние
имаме възможност да му се радваме и да го притежаваме.  Заблуждение е да се търси това божествено
притежание по някакъв друг начин. Присъединяването към Бога е единственият метод, при това без да е
направено по някакъв специален начин, а по хиляди различни начини и начинът, който Бог е избрал за всеки
един  от  нас  е  най-добрият.  Трябва  да  се  обичаме  и  да  се  уважаваме по  всички  начини,  защото  те  са
създадени от Бога заради неговата дейност и той ги избира  и приспособява за всяка душа, за да бъде
въведена в божественият съюз. Трябва да се примиряваме с неговия избор, да предпочитаме пътя на волята
му, да  обичаме и уважаваме този избор толкова, колкото и всеки друг.

7. Длъжни сме да не се ограничаваме. Например, ако Божието предначертание поиска от мене да се
моля гласно, да обичам сантименталността, да се опитвам да разбера тайнствата, аз съм длъжен да обичам
тишината  и  бедността,  които  животът  във  вярност  внушава  на  другите.  Но  за  себе  си  аз  трябва  да
използувам задължението си и чрез него да се присъединя към Бога. Не трябва, подобно някои религиозни
течения, да отричам което и да е специфично действие, да презирам всички останали средства, защото това,
което е извор на безпогрешност е Божият ред и начинът, който Бог е избрал, е най-добрият за душата. Не,
ние в никакъв случай не трябва да ограничаваме или да се опитваме да формираме Божията воля. Трябва да
възприемем който и да е начин, избран от Бога, за да ни говори и да уважаваме всеки начин, по който Той
предпочете да присъедини другите към себе си.  Следователно,  всяка отделна душа има само един път,
специфичен за нея и различен от пътищата на другите души, което е причина за разнообразието в духовната
практика. Всички души са длъжни да се уважават помежду си, като казват: "Нека всеки един от нас да върви
по  пътя  си  към  същата  цел,  обединени  поради  предначертанието  и  посредством  Божият  ред,  който  в
голямото си многообразие е във всеки един от нас." В тази светлина трябва да живеят вярващите, така
трябва да се четат духовните книги, така че нито едно същество да бъде заблудено или да се отклони от
пътя си.

8. Кога Божията воля ще бъде във всичко? Поради това е абсолютно задължително да не се чете,
нито да се водят религиозни спорове, ако това не е заповядано от Бога. Тъй като Божият ред вменява в дълг
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на душите в момента да постъпват  така,  вместо за  бъдат въведени в заблуждение,  душите ще получат
потвърждение в същите неща, които противоречат на това, което те са научили. Но ако Божията заповед не
прави  това  четене  и  религиозните  спорове  задължение  на  настоящият  момент,  душите  винаги  ще  се
чувстват  разтревожени,  объркани  и  неуверени.  Без  Бог  никъде  не  може  да  има  ред.  Колко  дълго  ще
продължим да се безпокоим за себе си и със собствената си свобода или със собствените си възможности да
изстрадваме изпитанията и безпокойствата на днешния ден? Кога Божията воля ще бъде във всички нас?
Нека да гледаме на нещата в истинската им светлина, да израснем над тях и да живеем очистени в самият
Бог. 

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

БИТИЕ 22:1-12: „1След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето

ме.  2И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността

Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.  3На сутринта,
прочее, Авраам подрани, та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаака; и

като нацепи дърва за всеизгарянето,  стана та отиде на мястото,  за което Бог му беше казал.  4На

третия  ден  Авраам  подигна  очи  и  видя  мястото  надалеч.  5Тогава  рече  Авраам  на  слугите  си:  Вие

останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас. 6И взе
Авраам дървата за всеизгарянето и натовари ги на сина си Исаака, а той взе в ръката си огън и нож; и

двамата отидоха заедно. 7Тогава Исаак продума на баща си Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме,

синко. И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето? 8И Авраам каза: Синко, Бог

ще си промисли агнето за всеизгарянето. И двамата вървяха заедно.  9А като стигнаха на мястото, за
което Бог му беше казал, Авраам издигна жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исаака, тури

го на жертвеника върху дървата. 10И Аврам простря ръката си та взе ножа да заколи сина си. 11Тогава

ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! И той рече: Ето ме. 12И ангелът рече: Да
не вдигаш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога,
понеже не пожали за Мене и сина си, единствения си син.“

Въпроси за размисъл 
1. Касиди пише: "Всичко което трябва да знаем е как да разпознаем волята му в сегашния момент."

Лесно ли разпознавате Божията воля? Какви указания ни дава авторът, за да ни помогне да различаваме
Божията воля?

2.  В  част  1  авторът  сравнява  духовното  израстване  с  вземането  на  лекарство,  даже  когато  не
разбираме механизма на неговото действие, а понякога и не усещаме неговата работа. Как Бог работи в
живота ви, даже когато вие не знаете какво ще стане с вас? 

3.  Касиди споменава за тенденцията, която проявяваме да контролираме живота си чрез Бога, като
правим  специални  обети  в  специално  подбрано  време,  като  при  това  пренебрегваме  възможността  да
позволим на Бог да контролира и решава нашата съдба. Други пък не правят нищо, защото не знаят какво
иска Бог от тях. Към коя от двете групи хора принадлежите и защо мислите така? 

4. Касиди пише, че трябва да не се съпротивляваме, а сляпо да се оставим на божествената му воля с
безпогрешна вяра. Кое за вас е по-трудно: да различите Божията воля или да й се подчините? 

5. Божията воля в описаният момент за Аврам е бил не да принесе в жертва сина си, а да има желание
да направи това.  Какво  може да поиска от вас Бог като жертва? Имате ли желание? Защо?

Упражнения 
1. Авторът пише: "Подобно на Св. Павел ние трябва да казваме: "Господи, какво да направя?" Нека

това да бъде постоянната ви молитва през седмицата.
2.  Следете  за  милостите,  които  получавате  през  седмицата.  Без  значение  какво  ще  ви  се  случи,

обръщайте се към Бога и питайте как всяка ваша дейност може да се превърне във ваша жертва.
3.  Авторът  вярва,  че  Бог  освещава  душите  ни,  когато  му  отдадем  сърцето  си.  През  следващата

седмица отдайте сърцето си на Бога.
4.  Докато призивът към Аврам е  бил ясен,  понякога отправените  към нас призиви за  жертва  са

заглушавани от собствената ни разсеяност. Когато се молите, ослушвайте се за призив от страна на Бога. В
молитвите  си  казвайте:  "Боже,  каквото  и  да  поискаш  днес  от  мен,  готов  съм  да  се  подчиня."  Такава
готовност дава възможност на Бога да работи по божествен начин  в живота ни.

101



102

Глава 34

Исак Пенингтън (1617 - 1680)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Бащата на Пенингтън е бил кмет на Лондон. През 1658 Исак се присъединил към "Обществото на

приятелите" (Квакерите). Пенингтън е бил ревностен последовател на Христос и бил изпълнен с такава
вяра, че бил затварян 6 пъти заради проповядване на непоклатимите си убеждения. Прекарал 5 години в
затвора,  защото  се  опитвал  да  проповядва  по  начин,  който  бил  различен  от  предписаният  от
официалната  църква.  За  квакерите  това  означавало  тишина  и  жертвоприношения,  които  се
противопоставяли на практикуваните от официалната църква литургии и проповеди. Освен това той
отказал да се закълне в съда, тъй като вярвал, че даването на подобна клетва е забранено от Бога в
Библията.  В резултат на това той и жена му изгубили всичкото си имущество. Трудностите, които
трябвало да преодолява през следващите години, му помогнали да разбере израстването, което идва чрез
страданието. Пенингтън предлага светлина, истина и успокоение за всички, които страдат в наши дни,
така както той е страдал някога. Предлагаме ви откъси от негови писма до приятели, които разкриват
нежност, съчувствие и неувяхваща вяра.

ОТКЪСИ ОТ  "ПИСМА ЗА ДУХОВНИТЕ ДОСТОЙНСТВА"
1. Чакай диханието на Светия Дух. Приятелю, прекрасно нещо е човек да наблюдава как Божията

сила достига сърцето и показва на душата чистият начин на живот. Няма съмнение че човек, който вземе от
тази сила, ще бъде любимец на Бога. Поради това трябва да чакаме прилежно за указанията на Светия Дух
за всичко, което правим. Така ще можем да преминем през всичко, което е срещу Бога и ще влезем в това,
което е приятно на Бога.  Прекрасно е човек да бъде свидетел как Бог ни предпазва да не се подхлъзнем
назад и да се заплетем във вражеските капани. Защото врагът има много начини и използува множество
лъжи, за да примами умовете ни и да ги отклони от Истината. Там душите ни се приспиват с измамни
надежди и ние губим чувството и насладата на истинският живот и сила. Приятелю, не усещаш ли пътя на
Отеца? В такъв случай си длъжен да принудиш духът си ежедневно да се покланя на Бога и да чака за
диханието, което ще ти даде неговият Дух. Моли се той да продължи милостта си към тебе и ежедневно да
прави все по-ясен пътя, по който трябва да вървиш. Моли той да ти даде сила във всички изпитания, които
ще срещнеш по пътя си.  Чрез тайната му работа в твоя дух,  като ти помага от време на време,  ти ще
напредваш и ще приближаваш Царството му.

2.  Пътят  към  мястото,  където  пребивава  Бога.  Не  обръщай  голямо  внимание  на  плътските
желания, а вместо това вярвай в Бога. Въпреки че сме малки и слаби, въпреки че ти можеш да се окажеш в
компанията на хора, които са по-умни от тебе и могат да те излъжат с доводите си, въпреки че може да
нямаш отговор на аргументите им, ти знаеш и можеш да усетиш чистата Божия Истина в твоя дух. Искай
само да имаш живота, който ти е даден, да се обновява духът ти и да се променя от Божията сила . О скъпи
приятелю, тъкмо ти си приет от Бога и тъкмо в тебе  винаги ще се намира неговата любов и нежната му
грижа.  Неговата милост ще достига ежедневно до тебе и ти винаги ще имаш задоволство в сърцето си.
Пази тази Истина в сърцето си, където тя ще бъде недостижима за всички дяволски измами и за доводите на
фалшивите учители. Ти ще бъдеш в състояние да усетиш как Божията сила помага на детето си по време на
изпитания. Ти ще опиташ истината на Божието обещание, че портите на ада няма да те надделеят. Помни,
че не трябва да гледаш към другите или да си осланяш на мъдростта, а да стоиш там където усещаш, че Бог
те посещава, за да може да те навестява отново и отново, ежедневно и да те учи все повече и повече за пътя,
който води към мястото,  където пребивава, да те привлича все по-близо до мястото, където има вечна
праведност, живот, почивка и мир.

3. Хранете се от дървото на живота.  О, приятели! Хранете се от дървото на живота и от чистата
сила, която Бог е разкрил и демонстрирал пред вас. Знаете ли откъде идва истинската храна, помните ли
нейният вкус? Тогава помнете и не се стремете към храна, която изглежда желана за други очи, очи които ви
обещават  да ви  направят  мъдри.  Придържайте се  към простотата,  която е  в  Исус  Христос,  към голата
истина, която сте намерили там! Само там ще бъдете в състояние да познаете и да различите храната си,
която в Писанията има няколко имена, но всички те са едно и също: хлябът, млякото, водата, виното, тялото
и кръвта на онзи, който слезе от небето. Всички те представляват една и съща храна, само че тя ни се дава в
различен вид -  понякога по-слаба,  понякога по-силна,  в зависимост от възможностите на онзи,  който я
получава. Поради това тази храна има различни имена.

4. Живей там където си. Дръж се далеч и се пази от тази мъдрост, която не знае истината. Вместо
това, придържай се към следния принцип на живот: придържай се към семето на царството и се храни с
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това, което е било от началото. Не е ли това истинска храна? Господ те е издигнал до такава позиция на
живот и сила, където нещата се опознават, разкриват и чувстват много по-добре, отколкото могат да ти
предложат думите.  Живейте там където си и се хран  ете   с храната, която Бог ви предоставя  .   Тя е чиста и
жива и ще накара душата и духът ти да живее все повече в Бога, докато ти ядеш и пиеш от нея. Дано Господ
Бог  те  пази,  дано  да  почувстваш  победата  и  да  властвуваш  над  всичко,  което  е  срещу  Господа  и  да
триумфираш над всичко, което застане на пътя ти, докато го следваш.

5. Помагайте си един на друг с нежна ръка.  Приятели, животът ни е любов, мир и нежност.  Ние
сме призвани всеки да носи бремето на другия, да си прощаваме един на друг, никога да не се осъждаме и
да се обвиняваме взаимно  .   Вместо това трябва да се молим един за друг, да си помагаме един на друг с
нежна ръка, когато има някакво подхлъзване или падане. Колко прекрасно е да живеете в такова състояние
на духа. Чакайте да бъдете насочени и вървете в този дух, за да можете да се радвате на Бога със сладост и
вървете смирено, нежно, тихо и се обичайте помежду си. Тогава ще бъдете в състояние да възхвалите Бога и
да преодолеете всичко, което ви пречи, за да достигнете до царството на Агнето. Онова, което е против, ще
бъде стъпкано,  когато той възкръсне за  живот и започне  да царува във вас.  Заради това внимавайте за
сърцата и за пътищата си. Наблюдавайте се един друг с благородство и нежност. Знайте, че не можем да си
помогнем един на друг да излезем от капана само със собствената си сила, защото единствен Бог, който
трябва да се очаква, може да направи това изцяло и за всички. Следете за Истината, да й слугувате, да й се
радвате и да я пр  и  тежавате в сърцата си  .   Вървете по такъв начин, че с нищо да не я зацапате, а напротив -
дайте възможност на Истината да бъде добър спасител за другите около вас. Дано  да живеете смирен,
невинен, нежен и праведен живот и чрез вас неговата светлина да огрява всички, с които разговаряте.

6. Съжалително око. Кой би могъл да изпревари изпитанията и нещастията - вътрешни и външни -
които ни връхлитат? Господ е в състояние да повдигне онзи, който чувства своята слабост и ежедневно
очаква помощ от него, даже под тежестта на кръста. Аз знам, скъпо сърце, че видимите ти изпитания са
болезнени и горчиви. Освен това знам, че Бог е в състояние да те укрепи чрез тях и да направи да сте стоиш
твърдо на краката си. Трябва да си уверен, че Господ гледа страданията ти със състрадателно око и е в
състояние да те дари с нещо добро чрез тях. Бог е в състояние да ти обезпечи живот и мъдрост посредством
изпитанията, през които преминаваш. Един ден той ще ти даде да царуваш над това, което те натъжава и
наранява.  Следователно, не се натъжавай от състоянието си и не се чувствай незадоволен  .   Не гледай към
трудностите на състоянието,  в което се намираш, а напротив,  докато бурята ръмжи срещу тебе,  насочи
погледа си нагоре към Исус, който може да ти даде търпение и да повдигне главата ти над всичко това и да
направи така,  че да пораснеш.  Ако не ни помагаше Бог с божествената си ръка,  колко често щяхме да
падаме?  Ако  Бог  ни  помага  съобразно  големината  на  проблемите  ни,  ние  не  би  трябвало  да  имаме
основание да се оплакваме, а трябва да благославяме името му. Бог е безмерно добър, милостив и нежен.
Той в никой случай няма да обърне гръб на трудностите на неговите хора. Това споделям с нежна любов с
тебе, с диханието на нашия Отец, за да не бъде стъпкано от крак на гордост или насилие неговото прекрасно
растение в сърцето ти, а напротив - да надраснеш това и да разцъфтиш още повече поради изпитанията.

7. Разпалван от Духът.   Приятелю, когато започнеш да усещаш Истината или когато бъдеш осенен
от Истината от Божият Свети Дух, в тебе могат да възникнат някои въпроси относно молитвата. Тъй като
толкова дълго си бил управляван от плътският си разум и от земната си природа, а не от Духа, ти може би се
сменяваш относно начина, по който трябва да се молиш. Тези хора, които се съмняват в силата на молитвата
никога няма да получат отговор на въпросите си, докато Бог не разтвори духовете им и не ги обучи. В това е
и истината: истинската молитва е в и от Светия Дух. Обещанието на Бога по отношение на молитвата (че на
молитвата сигурно ще бъде отговорено), се отнася за този вид молитва, която е във вяра и Светия Дух.
Обаче това обещание не се отнася за молитвите, които са мотивирани от човешка плът, воля или мъдрост.
Поради това трябва да се обръща голямо внимание молитвата към Бога да бъде мотивирана от Божият Дух.
Защото умрелият не може да възхвалява Бога, нито пък може да му се моли искрено. Ние сме длъжни да се
молим  по начин, в който има живот, с Божий Дух, които ни призовава да се молим, учи ни да се молим и се
застъпва за нас. Истинската молитва не е подвластна на времето, волята и на силата на молещият се. Тъкмо
обратното,  това  е  дар  Божии,  който  идва  при  нас  чрез  Светия  Дух.  Той  не  е  наш,  но  ни  е  даден.
Следователно, трябва да чакаме този Дух, да очакваме този Дух да ни раздвижи, да ни вдъхне живот, да ни
даде възможност да се обръщаме към Отца и да ни даде сила да побеждаваме заедно с Отца в името и чрез
живота на Исус.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЙОАН 6:52-59: „52Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: „Как може Този да ни

даде да ядем плътта Му?“ 53Затова Исус им рече: „Истина, истина ви казвам, ако не ядете от плътта

на Човешкия Син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си.  54Който се храни с плътта Ми и пие
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кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.  55Защото Моята плът е истинска

храна и Моята кръв е истинско питие. 56Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в

Мене и Аз в него. 57Както живият Отец Ме е пратил и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с

Мене, ще живее чрез Мене. 58Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с този хляб, ще

живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха.“ 59Това рече Исус в синагогата, като поучаваше в
Капернаум.“

Въпроси за размисъл 
1.  Пенингтън съветва приятеля си да чака указанията на Светия Дух.  Опишете как вие сте били

водени от Светия Дух. Усещали ли сте напоследък влиянието на Светия Дух в живота си? 
2. В части 3 и 4 авторът описва двата вида храна, едната която изяждаме под въздействие на гордостта

и грехът и има за цел да станем умни (подобна на плодовете в Райската градина) и друга, която ядем с цел
да нахраним душата си (Хлябът, Виното и Водата,  за които говореше Исус). Кои са някои от "лошите"
храни, които сте яли вие? Къде ходите да си набавите "добра" храна? 

3. Според Пенингтън, Бог не само усеща нашата болка, но освен това е способен да я използува, за да
ни помогне да израснем. Как Бог е използувал миналите ви борби и болка, за да ви помогне да израснете?
Опишете.

4. От къде идва "истинската молитва" (виж част 7)? Според Пенингтън, можем ли да се научим да се
молим по този начин?

Упражнения 
1. Силата на Бога идва при нас, когато очакваме указанията на Светия Дух във всичко, което правим.

През седмицата се научете на радостта да "чакате". Когато се молите, както и през целият ден, спирайте се
за да изчакате указанията на Духът.

2. Авторът ни съветва да се грижим един за друг. През седмицата дайте възможност на молитвите и
загрижеността ви, насочени към другите, да бъдат до Бога с дух на вяра и търпение.

3.  Ако  имате  затруднения,  спомнете  си  казаното  от  Пенингтън:  "Не  гледай  към  трудностите  на
състоянието, в което се намираш, а напротив, докато бурята ръмжи срещу тебе, насочи погледа си нагоре
към Исус, който може да ти даде търпение и да повдигне главата ти над всичко това и да направи така, че да
пораснеш."

4.  През  седмицата  потърсете  начини,  чрез  които  да  усетите  глад  за  "хляба  на  живота".  Четете
Библията с усещането за глад, молете се и желайте да нахраните с Христовото присъствие и оставайте
верни на Христос чрез молитва и размишления.
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Глава 35

Джон Бъниън (1628 - 1688)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джон Бъниън е роден в църковен приют в Англия. Баща му е бил беден калайджия, но успял да го

изпрати на училище за известно време. След това Джон служил в Парламентарната армия по време на
гражданската война срещу крал  Чарлз  I.  През  1660 год.  Бъниън бил  хвърлен  в  затвора за  12  години,
защото проповядвал без да има разрешение. Докато бил в затвора, той издържал семейството си, като
правел връзки за обувки. По време на престоя си в затвора написал книгата "Изобилната милост към най-
големият грешник", която била публикувана за пръв път през 1666 год. Тя представлява автобиографично
описание на неговото прераждане, на призива, който му бил отправен да разпространява Евангелието и
последвалото го затворничество.  След освобождаването му от затвора през  1672,  Джон Бъниън бил
назначен за пастор в Баптистката църква в Бедфорд, но отново бил затворен за 6 месеца поради същото
обвинение.  По  това  време  написал  най-известната  си  книга  "Напредването  по  пътя",  която  била
публикувана през  1678 год.  Това  е  монументална  класическа книга,  която от времето на първото си
отпечатване отстъпва само на Библията по броя на отпечатаните си екземпляри. Поместеният пасаж
описва как Джон е бил поканен да служи на Бога и разкрива страданията, които е изтърпял като човек,
призован от Бога да проповядва Евангелието. Авторът се докосва до някои  теми, които са важни за
всеки човек, които служи на Бога. Подобно на Апостол Павел, той е познал и болката и славата да бъдеш
инструмент в Божиите ръце.

ОТКЪСИ ОТ  "ИЗОБИЛНАТА МИЛОСТ КЪМ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ГРЕШНИК"
1. Призван да служа на Бога. Искам да кажа няколко думи относно проповядването на Словото и как

Бог ме призова към тази работа. От пет-шест години вече се бях събудил за Бога, бях осъзнал огромната
стойност на нашият Господ Исус Христос, че се нуждая от него и ми беше позволено да повярвам в душата
си в него. Някои от членовете на църквата, които имаха способността да отсъждат правилно и да живеят
свято, струва ми се са осъзнавали, че Бог ме е счел достоен да разбера благословеното Слово и че той ми е
дал известни способности, за да обясня на другите това, което виждам в него. Поради това те ме помолиха
да проповядвам на едно от нашите събирания. Отначало ми изглеждаше невъзможно да направя това, но те
настояваха. Накрая аз се съгласих и говорих два пъти пред малки групи, състоящи се само от християни,
които бяха изпълнени с много слабости и съмнения. Така аз изпробвах дара си пред тях и им проповядвах,
че на тях им е била дадена благословия. След това мнозина ми казаха, пред погледа на великият Бог, че са
получили помощ и утешение. Те благодариха на Бащата на милостите за дара, който ми беше дал. Църквата
считаше, че трябва да продължавам да проповядвам и така, след кратка молитва към Бога, на мене ми беше
възложено да извършвам редовни публични проповеди на Словото Божие между тези, които вярваха, а така
също и между онези, които още не бяха повярвали.

2. Упражняване на дарът.  По това време започнах да усещам голямо желание да проповядвам на
неспасените, не за да се прославям, защото тогава страдах особено много от огнените жила на Дявола,
отнасящи се до вечният ми живот. Не бих могъл да се успокоя, ако не проповядвах и се чувствах принуден
да го правя. Започнах да разбирам, че Светия Дух никога не би желал хората, които притежават дарби и
способности, да ги погребват в земята, а напротив той им нарежда и подбужда такива хора да упражняват
дара си и изпраща да работят  онези от  тях,  които са  способни и готови да  го  направят.  Поради това,
въпреки, че бях най-недостойният от всички вярващи от църквата, аз бях изпратен да върша тази работа.
Въпреки че треперех от неувереност, аз проповядвах благословеното евангелие, пропорционално на вярата
си, така както Бог ми беше показал в святото Слово на истината. Когато стана известно, че проповядвам,
стотици хора от различни места започнаха да се събират , за да слушат проповядваното Слово.

3.  Инструмент на Бог.  От началото едва ли можех да повярвам,  че Бог би говорил чрез мене в
сърцето на който и да е и все още се считах за недостоен. Въпреки това онези, които бяха стимулирани от
проповедите ми ме обичаха и уважаваха. Аз настоявах, че те са получили облекчение не е поради това което
бях казал, но те продължаваха да твърдят обратното. Всъщност те благославяха Бога заради мене, въпреки
че бях нищожен негодник и ме считаха за инструмент на Бога, който им посочва пътя към спасението .
Когато видях, че те започнаха да живеят по различен начин, че сърцата им жадно търсят познанието на
Христос и че  се  радват  защото Бог  ме беше изпратил при тях,  аз  започнах да си  мисля,  че Бог беше
благословил работата си чрез мене. И поради това също се възрадвах. Сълзите на онези, които Бог беше
събудил чрез моите проповеди, бяха утешение и окуражение за мене. 

4. Проповядване във вериги. Докато проповядвах Словото, забелязах че Бог ме принуди да започвам
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от там, където Словото му говори с грешниците, т.е. да отхвърля всичко плътско и казва ясно, че Божието
проклятие е върху всички хора, защото те са дошли на света поради грях. Тази част от работата си изпълних
лесно, защото страхът от Закона и вината от моите грехове лежеше тежко върху съвестта ми. Проповядвах
това което чувствах, даже онова, поради което бедната ми душа стенеше и трепереше. И наистина, аз бях
като някой, дошъл при тях от другия свят. Аз самият отидох при тях във вериги, проповядвах им във вериги
и в съзнанието ми имаше същият огън, от който им проповядвах да се пазят. Честно мога да кажа, че много
пъти когато проповядвах,  бях изпълван с  усещането за  вина и страх преди да застана на катедрата,  но
веднъж застанал там, се чувствах свободен, докато свършех работата си. Веднага след това, преди още да
сляза от катедрата, аз се чувствах толкова лошо както преди. Въпреки това Бог ме движеше напред със
силната си ръка.

5.  Сърцето ми е пълно със загриженост.  Във всичките ми проповеди, благодарение на Господа,
сърцето ми молеше Бога да спасява душите на хората със Словото си, защото се страхувах, че врагът ще
отнеме Словото от съвестта и по този начин то няма да бъде плодоносно. Опитвах се да изговарям Словото,
така че един конкретен човек да може да осъзнае, че е виновен за конкретно извършения от него грях. След
като свършвах проповедта си, сърцето ми се изпълваше със загриженост, че Словото може да е паднало като
дъжд на каменисто място и често плачех в сърцето си: "О, да можеха тези, които ме слушаха днес, да видят
наистина какво представляват грехът, смъртта, адът и Божието проклятие, да могат да разберат милостта и
любовта на Бога, че тя идва при тях чрез Христос, независимо в какво състояние се намират, даже ако те са
негови врагове!" В тези мигове, особено когато бях говорил за живота, който е в Христос, понякога ми се
струваше, като че ли ангел стой зад мене, за да ме окуражава. С помощта на великата сила и с небесното
доказателство  в  душата  си,  аз  работех  да  разкрия  тази  чудесна  доктрина,  да  я  демонстрирам  и  да  я
привържа към съзнанието на моите слушатели. Защото на мене тази доктрина ми изглежда не само вярна,
но тя е нещо повече от истина! Както става понякога, тези които бяха събудени от моите проповеди, след
това пропадаха обратно в греха. Мога да кажа, че тяхната загуба беше за мене по-ужасна, отколкото ако
собствените ми деца бяха умрели. Бих могъл да кажа,  без да обидя Бога,  че  нищо не ме е наранявало
толкова много, колкото ужасът от загубата на собственото ми спасение. 

6.  Пътуване,  за  да  доведа децата  при Бога.  Понякога  забелязвах,  че  някоя  дума,  казана  между
другото, върши повече работа от всичко останало в проповедта. Когато си мислех, че съм се представил
много лошо, впоследствие се оказваше, че резултатите са най-добри. Друг път си мислех, че действително
съм имал успех, а се оказваше, че не съм постигнал нищо. Докато проповядвах, изпитвах истинска болка,
пътувах за да доведа децата при Бога и никога не бях задоволен, ако не се постигнеше нещо полезно. Ако
това не се ставаше, нямаше значение кой ми прави комплимент, а ако имаше полза, не ме интересуваше, кой
ме обвинява. Никога не съм изпитвал задоволство да видя хора, отдадени на пиянство, независимо дали са
пренебрегвали Христос и ценностите на спасението. Когато видех твърдо осъждане на греха, особено на
грехът на неверието и сърца, стремящи се към спасение чрез Христос, аз считах такива души за блажени.

7. Изобилие от изкушения. Но в тази работа, както и във всяка друга, аз имах различни изкушения.
Понякога страдах от обезкуражаване, страхувайки се че няма да съм от каквато и да е полза за някой човек и
дали даже ще съм в състояние да говоря разумно на хората. В такива моменти бях обхващан от странна
слабост. Друг път бях нападан от мисли за богохулство пред църквата. Имаше време, когато бях готов да
проповядвам нещо от Словото и бивах обхващан от следното изкушение: "Какво! Ти ще проповядваш за
това? Това те обвинява. Собствената ти душа е допускала такъв грях. Ти не трябва да проповядваш за това.
Ако го направиш, трябва да си оставиш отворена вратичка, за да избегнеш по този начин вината заради
това, което ще кажеш. Ако проповядваш за това нещо, това ще ти се впише за твой грях и ти никога няма да
можеш да се  измъкнеш от това състояние."  Бях предпазен да се съглася с тези ужасни предложения и
вместо това проповядвах срещу греха и прегрешенията, тогава когато се сблъсквах с тях, независимо, че
това натоварваше съвестта ми с чувство за вина.  Далеч по-добре е да се  подложиш на осъждане,  като
проповядваш  честно  пред  другите,  вместо  да  се  спасяваш,  като  затваряш  истината  в  неправедността .
Блажен да бъде Бог за помощта, която ми оказа даже и за това.

8.  Ковашки  чук  върху  главата  на  гордостта.  Освен  това,  Словото  дойде  при  мене  с  острата,
пробождаща фраза, относно даровете, които Бог ми е дал: "Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов
нямам, аз съм станал мед що звънти или кимвал що дрънка"(1Кор.13:1). Въпреки че дрънкащият кимвал е
музикален инструмент, с който може да се изсвири прекрасна мелодия, в кимвала няма живот. Въпреки че
може да свири прекрасно,  той може да бъде счупен и изхвърлен.  Така е и с всички,  които притежават
дарове,  но нямат милостта  да  спасяват.  Христос  може да  използува  надарените  хора,  за  да  стигнат  до
душите на хората в Църквата, а след като свършат работата си, той може да ги обеси и да не им даде живот.
Такива съображения са като ковашки чук върху главата на гордостта и на самохвалството. Мислех си: "Мога
ли да се гордея, защото съм звънтяща мед? Какво повече от тези инструменти има човекът, който притежава
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най-малкото от Божия живот?"
9. Милостта да бъдеш предвестник на Славата.  Осъзнах, че независимо че даровете са добри за

постигане на задачата, да която са предназначени - за наставляване на другите - те са празни и без сила да
спасяват душите,  освен ако Господ не ги използува.  Наличието на дарба не е знак,  че даден човек има
връзка с Бога.   Това ми помогна да разбера, че дарбите са опасно нещо, не сами по себе си, а поради тези  
злините на гордостта и самохвалството, които се свързват с тях  .   Понесени нагоре от възхвалите на лошо
съветвани християни, бедните същества, които притежават тези дарове могат лесно да паднат под властта
на Дяволът. Даровете са желани, но голямата милост, придружена от малките дарове е по-добра, отколкото
големите дарби, лишени от милост. Библията не казва, че Бог дава дарове и слава, а че той дава милост и
слава. Блажен е всеки, на който Бог дава истинска милост  , защото той сигурно е предвестник на славата  .

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА 

1ТИМОТИ 4:9-16: „9Това слово е вярно и заслужава приемане;  10понеже за това се трудим и се
подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог,  Който е Спасител на всичките човеци,  а най-вече на

вярващите. 11Това заръчай и учи. 12Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в

слово,  в  поведение,  в  любов,  във  вяра,  в  чистота.  13Докато  дойда,  внимавай  на  прочитането,  на

увещанието и на поучаването.  14Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно с

пророчеството, чрез ръкополагането от презвитерите. 15В това постоянствай, на това се предавай, за

да стане явен на всички твоя напредък. 16Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това;
защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.“

Въпроси за размисъл 
1.  В  част  2  Джон  Бъниън  използува  библейската  метафора,  когато  говори  за  погребването  на

талантите. В Библията Исус говори за подарени монети, докато за талантите се счита, че са духовни дарове.
Какви са някои от дарбите, които Бог ви е дал? Дали те са погребани или вие ги използувате за добро?

2. Бъниън изпитал дарбата си, като я упражнявал. Защо е важно изпитването на дарбите ни? Какво е
направила църквата, за да потвърди дарбата на Бъниън да проповядва? По-късно какво доказателство е било
показано, за да се потвърди, че този дар е бил използуван от Бога? 

3.  Авторът пише, че дяволът го е обезкуражавал и настоявал да не използува дарбата си,  като го
обвинявал, че не е достоен. По какъв начин сте били обезкуражавани или сте се чувствали недостоен да
използувате дарбите си?

4. В части 8 и 9 Бъниън говори за опасностите, свързани с духовните дарби. Кое според него е най-
голямата опасност в това отношение? Потвърждава ли се това от вашият опит? 

5.  В 1 Тим.4:14  Павел призовава  Тимоти да  не  пренебрегва  даденият  му дар (да  проповядва,  да
поучава и да ръководи). Как прочитането на този откъс ви помага да разберете защо Тимоти може да е бил
изкушаван да пренебрегне дарбата си? Как се е чувствал Тимоти, когато е чел това писмо от своя наставник
Павел?

Упражнения 
1.  През седмицата изследвайте дарбите си. Попитайте другите с какво сте им бил полезен. Това е

добра отправна точка. Техните отговори могат да ви изненадат. Много дарби са незабележими за онези,
които ги притежават.

2. Ако си мислите, че притежавате някакъв дар, но не сте сигурен, изпитайте го, както е направил и
Бъниън. Приложете го и вижте,  дали другите получават някаква духовна полза от вашите способности.
Подобно на Бъниън, търсете възможност да помогнете на църквата с дарбата си. Обърнете се към другите
да се молят за това.

3.  Онези, които са изпитвали вече духовните си дарби, трябва постоянно да проверяват начина, по
който  ги  използуват.  Бъдете  много  внимателни  и  ще  видите  колко  лесно  към  тях  може  да  се  добави
гордостта,  особено  ако  дарбата  ви  се  проявява  пред  много  хора,  като  например  при  проповядването.
Старайте се да не се поддавате на похвалите, които ще получавате.

4.  Някои от вас може да приличат на Тимоти, които се чувствал обезкуражен и имало опасност да
пренебрегне дарбите си. Прочетете 1Тим. 1 и 2, като се поставите на мястото на Тимоти и си представите,
че Павел е писал тези писма до вас.
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Глава 36

Уилям Темпъл (1881 - 1944)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Бащата на Уилям Темпъл е бил архиепископ на Кентърбъри, Англия. Темпъл получил образованието

си  в  колежа  в  град  Ръгби,  а  след  това  -  в  Оксфордския  университет.  След  това  работил  като
преподавател по философия в Оксфорд от 1904 до 1910 год. По-късно станал свещеник в Кентърбъри
(1910 - 1921), епископ в Манчестър (1921 - 1928), архиепископ на Йорк (1928 - 1942) и архиепископ на
Кентърбъри  от  1942  до  смъртта  си  през  1944  год.  Мнозина  считат  Темпъл  за  виден  водач  на
съвременното Протестантство.  Всички, които са го познавали, го считат за велик и при това скромен
човек. Преждевременната му смърт не му позволила да достигне още по-големи върхове, но той успял да
окаже влияние  върху много хора чрез  лекциите,  проповедите и произведенията си.  Темпъл е  пионер в
движението  за  свикването  на  световен  църковен  събор  и  е  бил  неуморен  реформатор  на  църквата.
Проявил  се  като изключителен водач на  християнското социално движение  и като пророчески глас  в
света.  Веднъж  той  казал:  "Нека  във  взаимоотношенията  помежду  си  да  бъдем    по-ревностни    да  
разбираме   тези, които   се различават   от нас  , вместо   да ги опровергаваме   или да им налагаме   собствената  
си  традиция  .  "  Следващият  откъс  е  посветен  на  една  много  важна  тема:  ролята  на  църквата  в
обществото. В него Темпъл демонстрира дълбокото си познаване на човешката природа и на социалните
взаимоотношения.

ОТКЪСИ ОТ  "ХРИСТИЯНСТВОТО И СОЦИАЛНИЯТ РЕД"
1. Влиянието на църквата върху обществото. Църквата трябва да оказва влияние върху обществото

в  две  направления.  Първо,  тя  трябва  да  обяви  християнските  принципи  и  да  посочи  в  кои  места
съществуващия в обществото порядък е в конфликт с тези принципи.  Второ, тя трябва да се обърне към
членовете си, които са същевременно и граждани на обществото и да им възложи задачата в ежедневният си
живот като граждани да променят съществуващият ред, за да го привеждат в хармония с християнските
принципи.  В  това  отношение  християните  трябва  да  притежават  необходимата  компетентност  и
практически  познания.  Например,  ако  трябва  да  се  построи  един  мост,  църквата  може  да  напомни  на
инженера, че е негово задължение да осигури необходимата безопасност на моста, но тя няма право да му
казва как да го построи или дали неговият проект отговаря на това изискване. Един християнин може да
бъде  по  професия  инженер  и  в  този  случай  може  да  бъде  упълномощен  да  изкаже  съображенията  си
относно  тази  безопасност,  но  той  може  да  направи  това  не  защото  е  християнин.  Християнските  му
познания нямат нищо общо с тази задача.

2. Християнските принципи. Това е тема от първостепенна важност, която често не се разбира. Ако
въобще  Християнството  е  вярно,  то  има  универсално  приложение,   т.е.   всичко  трябва  да  се  върши  в  
християнски дух и в съответствие с християнските принципи. Тези, които искат промени казват: "Дайте ни
вашето християнско решение за безработицата." Но тук няма и не може да се очаква такова нещо. Сама по
себе си християнската вяра не дава възможност на християните да видят как върху огромното множество от
хора, участвуващи в една сложна икономическа система, би се отразила една конкретна икономическа или
политическа идея. Онези, които искат да се запази съществуващото положение казват: "В такъв случай,  не
си  навирайте  носа  в  тази  работа!  Според  собственото  ви  признание,  мястото  ви  не  е  тук."  На  това
християнинът може да отговори: "Не, аз не мога да ви кажа какво е лекарството,  но мога да ви кажа, че
общество в което има хроническа безработица е болно общество. Ако не направите най-доброто, на което
сте способни, за да намерите лекарството, то вие сте виновни пред Бога." Ако изпълнява задълженията си,
църквата ще бъде атакувана и от двете страни. Ще й бъде казано, че се е "политизирала", когато тя просто
отстоява  принципите  си  и  показва,  къде  тези  принципи  не  се  спазват.  Защитниците  на  определена
политическа партия могат да кажат на църквата, че тя е безполезна, защото не защитава тяхната кауза. Ако
църквата е вярна на предназначението си, тя няма да обръща внимание на оплакванията и от двете страни     и  
ще продължи да оказва влияние, дотолкова, доколкото може, върху всички граждани и ще възприема всички
партии.

3. В центъра на собственият ни свят. Тук ние имаме работа с Първороден Грях, най-непопулярната
част от традиционното християнство. Положението може да бъде обяснено накратко по следният начин:
стандартът на собствените ни ценности е в зависимост от начина, по които нещата ни засягат. Всеки от нас
заема мястото си в центъра на собственият си свят. Но аз не съм център на света нито пък стандартът за
връзката между доброто и злото. Аз не съм, но Бог е. С други думи, като правило аз поставям себе си на
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мястото на Бога. Това е моят първороден грях. Аз съм го извършвал преди да мога да говоря, подобно на
всички останали хора. Аз не съм "виновен" в това отношение, защото не съм могъл да направя нищо друго.
Но бидейки по рождение в състояние, при което ще унищожа себе си и всички останали, аз съм длъжен да
се измъкна от него,  ако искам да се  спася.  Образованието може да направи егоцентризма ми по-малко
разрушителен, като разшири хоризонтите ми. Но това е подобно на изкачването на кула, която разширява
хоризонта  ми,  но  аз  си  оставам  в  центъра.  Единственият  начин  да  се  освободя  от  собствената  си
егоцентричност е чрез спечелването на цялата преданост на сърцето си, на цялата ми вярност към Бога и
това може да стане единствено посредством Святата Любов на Бога,  разкрита от живота  и смъртта  на
Христос.

4. Не съществува такова нещо като християнски социален идеал. Често политическите теории се
съобразяват с хората, такива каквито са, а не такива, каквито трябва да бъдат. Една от задачите на църквата
е  да  помогне  на  хората  да  ръководят  живота  си,  с  цел  да  ги  заведе  там,  където  трябва  да  бъдат  .  
Възприемането, че хората са вече там, където трябва да бъдат, винаги води до нещастие. Не вярвам, че
хората са непоправимо лоши, нито даже, че те са повече лоши, отколкото добри. Това което твърдя е, че ние
не сме  изцяло добри и че  даже нашата  доброта  е  инфектирана  от егоцентризма.  Поради това  ние сме
изложени  на  изкушението,  дотолкова,  доколкото  сме  в  състояние  да  се  сдобием  с  власт.  Църковното
разбиране  за  първородния  грях  трябва  да  ни  направи  реалисти  и  да  ни  освободи  от  желанието  да  си
създаваме утопии. Защото не съществува такова нещо като християнски социален идеал, към който да се
опитваме да приспособим обществото, в което живеем. Освен всичко останало, никой не би желал да живее
в "идеалното общество", обрисувано от някой друг. Нещо повече, би било ужасен проблем, ако можехме да
попаднем в такова общество. Въпреки, че християнството не ни дава идеали, то ни дава нещо с далеч по-
голяма  стойност,  а  това  са  принципи,  съобразно  които  можем  да  започнем  да  действуваме  във  всяка
възможна ситуация. Тъкмо към тези принципи бих желал да привлека сега вашето внимание.

5.  Не с  човека,  а  с  Бога.  Цялото християнско мислене трябва  да започва  не с  човека,  а  с  Бога.
Фундаменталната убеденост е, че Бог е създател на света, че този свят не би могъл да се появи или да
продължи да съществува срещу волята на Господа. Бог не се нуждае от света по същият начин, по който
светът се нуждае от Бога. Ако нямаше Бог, не би имало свят; ако нямаше свят, Бог все пак би бил онова,
което е (може би така е било преди сътворението на света). Защото Бог е бил движен от любовта си, за да
направи света.   Светът не е необходим на Бога  ,   светът е резултат от Божията любов  . Създавайки света,  
Бог е дал живот на невъобразимо голям брой неща, като електроните, които се подчиняват на свои закони и
т.н. но той направил и същества - мъже и жени - които можели да не се подчиняват на създадените за тях
закони и често правят това. Бог е направил това, за да има измежду всичко, създадено от него някои, които
да отговарят на любовта му с тяхната любов, като му се подчиняват по своя воля.   Тук се включва риска, че  
те биха погледнали егоцентрично на живота и с нарастваща скорост да закоравяват сърцата си в стремеж
към тази егоцентричност. Точно това е станало  .    За да ги спечели и да ги изведе от това състояние, Бог  
дошъл  на  земята,    изживял  святата  любов  в  човешки  образ  и  след  това  умрял  .   Чрез  така
демонстрираната си любов той ни привлича все повече и повече. Лорд Актон, който познавал историята
повече от всеки друг англичанин от миналото поколение, преднамерено възкликнал: "Деянието на Христос,
който  беше  разпънат  на  кръст  от  човечеството,  което  освободи  от  греховете  му,  не  се  намалява,  а  се
увеличава." Но задачата да привлече хората към себе си няма да бъде изпълнена до края на историята.
Царството на Бога е действително тук и сега, но то може да бъде безпогрешно, само ако се спазва вечният
ред.

6. Нашата истинска ценност. Фундаменталните факти за човешките същества са два: първият е, че
ние сме направени по "Божие подобие"     и вторият е,  че този образ е бил отпечатан върху плътската ни  
природа.   Между тези две неща има постоянен конфликт,  което води до една безкрайна трагедия.   Наше
предимство е, че сме деца на Бога,  които са способни да разговарят с него.  Ние сме обект на Божията
любов, която ни беше демонстрирана на Кръста и предназначението ни е да бъдем във вечно приятелство с
Бога. Нашата истинска ценност е не това което представляваме сами по себе си  ,   а това колко сме скъпи за
Бога и тази ценност ни е дарена от безкрайната му милост. Целият ни живот трябва да се направлява и
ръководи, като се има предвид това наше достойнство. Държавата не трябва да ни третира така, като че ли
имаме стойност само докато й служим, така както правят тоталитарните държави. Държавата съществува
за гражданите си  ,   а не гражданите съществуват заради държавата  . Но това не означава, че ние трябва
да  се  държим така,  като  че  ли  ние  сме  центъра  на  собствената  си  стойност.  Сами  за  себе  си  ние  не
представляваме нищо.  Нашата цена се определя от Бога и нашата цел е да славим Бога и вечно да му се
наслаждаваме.

7. Образът на святост и любов.  Ние сме егоцентристи,  но винаги носим със себе си абсолютното
доказателство, че това не е цялата истина за нашата природа. На нас ни са дадени такива качества и ние

109



110

имаме такива достижения, до които никога не бихме достигнали само чрез егоцентризма си. Образът на
Бога - образ на святост и на любов - е все още в нас, въпреки че няма ясно проявление. Той е изворът на
нашите желания. Той е в състояние да отговаря на Светия Образ и на неговата безпогрешност. Той ни дава
възможност да видим светлината на познаването на славата на Бога в лицето на Исус Христос и така с
открито лице, отразявайки като огледало славата на Бога, ние се трансформираме в същият образ от слава в
слава. Това  е  нашето  предназначение.  Поради  това  социалният  ни  живот,  доколкото  е  преднамерено
планиран,  трябва  да  бъде  ориентиран  към  това  наше  предназначение.  Ние  трябва  да  бъдем  третирани
според това което представляваме  ,   но никога да не забравяме за какво сме създадени от Бога и какви трябва  
да станем. Поради това законът и социалният порядък са само училище, което ни подготвя за Христос.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

РИМЛЯНИ 13:1-7: „1Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма

власт, която да не е от Бога и колкото власти има, те са определени от Бога. 2Затова, който се противи
на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане за себе си.
3Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, да не се боиш

от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея; 4понеже владетелят е Божии служител за твое
добро. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно меча, понеже е Божии служител и

въздава заслуженото с гняв на този, който върши зло.  5Затова е необходимо да се покорявате не само

поради  страх  от гнева,  но  и  заради  съвестта.  6Понеже по  тая  причина  и  данък  плащате.  Защото

владетелите са  Божии служители,  които постоянно се занимават с тая длъжност.  7Отдавайте на
всички дължимото: на когото се дължи данък - данъка; на когото мито - митото; на когото страх -
страха; на когото почит - почитта.“

Въпроси за размисъл 
1. Темпъл казва, че влиянието на църквата върху обществото трябва да е двустранно.? Първо църквата

трябва  да  обяви  на  обществото  християнските  принципи  и  да  подготви  членовете  си  за  промяна  на
съществуващият порядък в обществото. По ваше мнение, как оценявате извършеното от църквата в това
отношение?

2. Темпъл казва, че участието на християните в политиката ще бъде атакувано и от двете страни: едни
ще казват, че мястото на християните не е в политиката; други казват, че техните усилия са безплодни.
Какъв е вашият опит в това отношение? 

3.  Темпъл  със  загриженост  посочва,  че  християните,  които  желаят  да  оказват  влияние  върху
обществения живот, имат не само отговорности, но и ограничени способности. Да бъде човек християнин
не означава да може да даде отговор на всички въпроси. В такъв случай какво може да каже християнинът?

4. Ако започвате всеки път политическите си разсъждения, съобразявайки се с Божията гледна точка,
как бихте погледнали по различен начин към някои от сегашни си становища? 

5. Погледнете към Рим. 12:2. Като четете този стих и си спомняте за написаното в Рим. 13:1-7, можете
ли да кажете кои са някои от нещата, за които сте едновременно отговорен и ограничен да правите.

Упражнения 
1. През седмицата проучете един важен политически въпрос. Прочетете различни мнения, но правете

това от Божията гледна точка.
2. Въпреки, че християните, поради вярата си, не се превръщат в експерти във всяка област, те стоят

върху стабилна основа, когато комбинират вярата с познанията си в една конкретна област. Попитайте се
как вашата вяра и професионалните ви умения могат да работят за общо добро?

3. През седмицата се отнасяйте към хората с уважението, което заслужават като личности, създадени
по Божие подобие.

4.  Павел окуражава римляните да живеят в мир с властта, гледайки на властниците като на Божии
служители. Въпреки, че този съвет не ни пречи да говорим в подкрепа или срещу властта в някои случаи,
той предполага едно поведение, което трябва да спазваме, даже когато протестираме. През седмицата се
стремете  да  намирате  различията  в  заобикалящия  ви  свят,  но  преследвайте  целта  си  с  вежливост  и
уважение.
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Глава 37

Джон Уулман (1720 - 1772)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джон Уулман е бил тих човек, чиято вяра говорела високо във времена на изпитания. Роден в Ню

Джърси в квакерско семейство на фермер, Уулман живял в дълбините на колониална Америка. Това е било
време на наближаващата война за независимост срещу Англия, време на широко разпространена търговия
на роби и на войни срещу индианците, време когато мнозина са изстрадвали трудностите на бедността.
Животът на Уулман е бил обикновен и подчинен на задълженията му. Той самият би бил изненадан, ако
можеше да чуе, че писателите от следващите поколения го наричали "светец" и "пророк", защото просто
се опитвал да следва колкото се може по-отблизо Христос, Истинският Овчар. Уулман започва  своя
"Дневник" с думите: "Често изпитвам желание на напиша за Божията доброта, която съм преживял." За
16-те години, през които бил писан този дневник, ние можем да видим как с течение на времето Уулман
започва да разбира по-добре необятността на Божията любов и как нараства собствената му искреност
и нежност към всички хора. Следващият откъс само илюстрира пълно единение с Божията доброта, с
която е живял.

ОТКЪСИ ОТ  "ДНЕВНИК НА Джон Уулман"
1. Гласът на Истинският Овчар. Под влияние на силата на Истината, разумът ми беше отклонен от

стремежа  към  показност  и  аз  се  научих  да  се  задоволявам  със  съществуващите  удобства,  които  бяха
скромни, така че предпочитах живот лишен от  големи изкушения, а пък и доходът ми беше малък. Имах
няколко предложения за работа, които изглеждаха изгодни, но предпочетох да не ги приема, защото считах,
че работата ще бъде свързана с  повече външни грижи и притеснения,  отколкото бих желал да приема.
Осъзнавах, че един скромен човек, ако е благословен от Бога, може да се задоволява с малкото, което има,
докато ако сърцето е привлечено от голямото и човек не се подчини на Бога, то успехът в работата не
задоволява страстта, че с увеличаването на богатството ще расте и желанието за още по-голямо богатство.
Грижата ми беше така да изживея живота си, че нищо от този свят да не ми попречи да концентрирам
вниманието си върху гласът на Истинският Овчар.

2. Страхът на човека го води към капана. Установих, че да бъдеш глупак според разбиранията на
човешката мъдрост и да се посветиш на Бога, без да се страхуваш, че ще засегнеш хора, които се засягат от
самата простота на Истината,  това е единственият начин да останеш невъвлечен от чувствата на другите
хора.  Страхът на човека го води към капана. Като преставаме да изпълняваме задълженията си и като ги
изоставяме във време на изпитания, ръцете ни стават по-слаби, духът ни се смесва с духът на другите хора
и ушите ни оглушават  за  гласът на Истинския Овчар,  така че когато погледнем  към пътя,  водещ към
праведността, на нас ни изглежда, че той не е за нас. Има любов, която направлява разсъдъкът ми, докато
пиша, което е най-изразителното от всички средства за предаване на впечатленията и намирам, че сърцето
ми е отворено, за да окуражава в святата надпревара към Христос. Дълбоката човечност е здрава крепост и
когато влезем в нея, ние намираме там безопасност и истинска възхита.  Глупостта на Бога е по-умна от
човешката  мъдрост  и слабостта  на  Бога  е  по-силна  от  човека  .   Отхвърляйки собствената  си  мъдрост  и
знаейки подчиненото положение на създанието, ние намираме тази сила, която ни дава здраве и енергия.

3. Бъдете смирени. Скъпи приятели, бъдете смирени и не допускайте да бъдете обхванати от мания
за величие, така че очите ви да бъдат отправени единствено към Бога и да живеете в безопасност . Хората
дават свобода на стремежите си към земните неща и са повече увлечени в преследването на печалби и на
приятелства с този свят, вместо да опознаят пътя към истинския мир, стремят се към безполезните сенки,
вместо  да  вървят  към  истинското  утешение  в  живота.  Техният  пример  често  е  опасен  за  другите  и
натрупаните по този начин богатства се превръщат в опасни капани за децата им. Но там, където хората са
искрено решени да следват Христос и да живеят под влияние на неговият Свети Дух, тяхната стабилност и
твърдост  чрез  святата  благословия  понякога  са  като  росата  върху нежните  растения  и  духът им тайно
работи в умовете на другите хора.

4. Избягвайте противоборствата. Изисква се голямо самоотричане и предоставяне в Божиите ръце,
за да се достигне до състоянието, при което доброволно се отказваме да се бием, когато сме поробени, ако
чрез  нашата  борба  се  окаже възможно да  победим поробителите  си.  Онзи,  които е  достигнал до  това
състояние, до известна степен  чувства този дух, в който нашият Спасител отдаде живота си за нас. Чрез
святата доброта мнозина от нашите предшественици, както и мнозина от нашите съвременници, научиха
този благословен урок. Но много други, които са станали религиозни преди всичко по пътя на образоването
си, но не са осъзнали достатъчно този кръст, който разпъва света, демонстрират, че не се осланят изцяло на
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Бога.
5.  Справедливост без забавяне.   Разумът ми често е подбуждан да разсъждава над чистотата на

Святото Същество и над справедливостта на неговите присъди и когато правя това, душата ми трепери от
благоговеен страх. Много роби от нашия континент са поробени и плачовете им достигат до ушите на Най-
възвишеният!  Такава  е  чистотата  и  несъмненият  факт  на  неговите  присъди,  че  той  не  може  да  бъде
пристрастен в наша полза.  В своята безпределна доброта и любов Бог от време на време ни помага да
разберем задължения към тези хора и сега не е време да се бавим. Дали сега ще се окажем чувствителни
към  това,  което  Бог  иска  от  нас  или  от  уважение  към  частния  интерес  на  някои  хора  или  поради
приятелството,  което  не  почива  върху  здрава  основа,  ние  с  твърдост  и  упорство  ще  пренебрегнем
задължението си, очаквайки някои изключителни средства, които да доведат до освобождаването на тези
хора,  тогава  Бог  в  праведността  си  може  да  ни  отговори  с  ужасни  неща,  за  да  възтържествува
справедливостта.

6. Това скъпоценен дом.  Мястото за молитва е скъпоценен дом, защото сега разбрах, че молитвите
на вярващите са като скъпоценен тамян. Беше ми дадена тръба и аз можех да свиря така, че да ме чуят
децата и да бъдат поканени да се съберат в този скъпоценен дом, където молитвите на вярващите, като
скъпоценен тамян се издигат към трона на Бога и на Агнето. Разбрах, че този дом е безопасен и спокоен,
докато в заобикалящия го свят имаше суматоха и вълнения. Молитвата през този ден в чисто смирение е
едно скъпоценно нещо. Тръбата свири; сигналът й стига до църквата, тя трябва да се събере на мястото за
спокойна молитва и нейният дом е в безопасност. 

7. Проучващи въпроси. Дали ям и пия в такива количества и тъкмо това, което ме е било определено
от онзи, който ми ги осигурява, за да съществувам? Дали не насилвам тялото си, като го карам да работи
прекомерно много, в желанието си да придобия нещо,    което в глупостта си съм пожелал  ? Ако отида да
посетя вдовици или сираци,  дали отивам само заради чистата благотворителност,  не съм ли движен от
някакви егоистични подбуди? Ако отивам на религиозно събрание, дали отивам там искрено и с ясното
съзнание  за  задължението  си  или  го  правя  просто  по  навик,  или  пък  отчасти  поради  чувственото
удоволствие, което изпитват животинските ми чувства в присъствието на други хора, или може би за да
поддържам репутацията си на религиозен човек?

8. Не казвай нито повече, нито по-малко. Ежедневно бях загрижен да не казвам нито повече, нито
по-малко от това, което ми разкриваше духът на Истината, постоянно съм подозрителен към себе си когато
говоря,  за  да  направя  така,  че  доказателството  ми  да  изглежда  възприемчиво  за  хората,  които  не  се
подчиняват напълно на Христовия кръст. 

9. Счупи ярема на робството. В разума си постоянно получавах потвърждения, че Бог (чиято нежна
милост е над всичките му творения и чието ухо е отворено за плачовете и стенанията на поробените) работи
в сърцата на хората, за да ги отклони от стремежът им към богатство и да ги накара да бъдат смирени, да
живеят скромно, за да видят ясно пътя, по който трябва да вървят и да се приспособят към стандарта на
истинската праведност, не само да счупят ярема на робството, но и да осъзнаят, че    Бог   е тяхната сила и  
тяхната опора в трудните времена. 

10. Джон Уулман е мъртъв. (Този откъс е от негово описание на видение, което е имал, докато е
бил тежко болен.) Тогава чух един мек и мелодичен глас, по-чист и хармоничен от всичко, което бях чувал
преди това; убеден бях, че това е глас на ангел, който говореше с други ангели. Думите му бяха: "Джон
Уулман е мъртъв." Много се учудих какво би могъл да означава този небесен глас. След това аз бях отнесен
в дух в мините, където бедни поробени хора копаеха богатства за онези, наречени християни, и ги чувах да
богохулстват срещу името на Христос и аз се натъжих, защото за мене неговото име беше скъпоценно. След
това ми беше казано, че онези, които са ги поробили са били последователи на Христос и робите си казват
помежду си: "Ако Христос им е казал да ни използуват по такъв начин, то тогава Христос е един жесток
тиранин."  През  всичкото  това  време  песента  на  ангела  оставаше  тайна   и  аз  изпитвах  непреодолимо
желание  да  отида  толкова  надълбоко,  колкото е  необходимо,  за  да  разбуля  тази  тайна.  (След  известно
физическо възстановяване)...усетих небесна сила да подготвя устата ми, за да мога да говоря и след това
казах: "Съразпнах се с Христа и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега
живея в тялото,  живея го с вярата, която е  в Божия Син,  Който ме възлюби и предаде Себе Си за
мене."(Гал.2:20). След това тайната се разкри и разбрах, че на небето имаше радост заради един грешник,
който се беше разкаял и че думите: "Джон У  у  лман е мъртъв" не означават нищо повече от това, че е умряла  
собствената му воля.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ПСАЛМ 40:4-8: „4Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонил към

горделивите, нито към ония, които коварно отстъпват, 5Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса; и
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твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Тебе; Ако бях поискал да ги изявя и

разкажа, те превишават всяко преброяване.  6В жертва и приноси Ти нямаш благоволение; Отворил си

ушите си за мене; всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал. 7Тогава рекох: Ето, дойдох; (в свитъка на

книгата е предписано на мене);  8Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е
дълбоко в сърцето ми.“

Въпроси за размисъл 
1.  След  като  в  началото на  живота  си  е  имал успех в  работата  си  като  търговец,  Джон Уулман

преценил,  че  ако  продължи  да  разширява  бизнеса  си,  това  ще  отнеме  твърде  много  от  вниманието  и
енергията му и ще го отдели от Бога. По тази причина той предпочел един по-спокоен начин на живот като
шивач и градинар. Кои дейности от вашата професия могат да ви помогнат да "слушате внимателно гласът
на Истинския Овчар", докато вършите работата си? 

2. По какви начини, очевидни и прикрити, вие считате, че чувствата на другите не ви позволяват да
вървите по Божия път? Как скромността може да стане здравословна и безопасна за вас?

3.  Какво ви съблазнява да загубите ума си  по земните неща? Каталози и реклами? Ежедневните
трудности? Лотарията? Как скромността ви помага да гледате само към Бога?

4. По свое време Уулман е бил дълбоко загрижен за премахване на робството. Днес кои викове на
притеснените според вас стигат до ушите на Бога? Какво може да се изисква от вас в това отношение? 

5. Псалмистът казва, че религиозните ритуали са по-маловажни от изпълнението на Божията воля,
която в Михей 6:8 се описва така: "Той ти е показал, човече, що е доброто; и какво иска Господ от тебе,
освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено с своя Бог  ?  "

Упражнения 
1. Подобно на Джон Уулман, задоволявай се с реални удобства, които не са скъпи. Когато пазарите

през седмицата, ръководете се от това правило.
2. Авторът казва, че материалните ни богатства много лесно се превръщат в опасни капани. През

седмицата изживейте радостта да подарявате. Когато раздавате, старайте се да давате на хората, които са в
нужда. 

3. Уулман казва, че богатствата идват от потта и работата на хората, които са експлоатирани. Като
християни, избягвайте да купувате неща, произведени при експлоатацията на други хора.

4. Подобно на псалмиста, размислете се върху "чудните деяния" и Божието внимание ще ви осени.
Припомнете си специалните случаи, на които сте били свидетели, докато благославяте Бога за чудните му
дела.
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Глава 38

Хана Уитъл Смит (1832 - 1911)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Смит е била квакер, родена във Филаделфия през 1832 год. Книгата й "Християнската тайна за

щастлив живот", от която е взет долу поместеният откъс, се е превърнала в класика. Тази книга била
публикувана през 1870 год.  и  е  като маяк на надеждата не само за онова време,  но и в наши дни,  а
тиражът й доближава 2 милиона екземпляра. Без съмнение Смит е била верен служител на Христос и
животът й е преминал в радостта от пълното отдаване на Бога. Според нея, "тайната" на щастливия
живот е  да  се  вярва  безрезервно  на  обещанията,  дадени  в  Библията. Целта   на  книгата й е  не  да
впечатлява  образованите  читатели,  а  да  извиси  обикновените  хора,  които  търсят  по-свят  живот.
Дълбоко  практична,  книгата се  занимава  с  ежедневните  борби  на  обикновените  хора.  В  подбраният
откъс тя се занимава с проблема да се чувстваш претоварен от служба на Христос. Какво може да се
направи,  когато  работата  ни  за  Бога  загуби  радостта  си?  Хана  Уитъл  Смит  ни  предлага  един
превъзходен съвет. 

ОТКЪСИ ОТ  "ХРИСТИЯНСКАТА ТАЙНА ЗА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ"
1. Принуждението на задължението. След като човек стане християнин, може би няма друга проява

от живота му, която да е подложена на по-големи промени, отколкото службата му на Бога.  Във всички
прояви на християнският живот, службата представлява изкуството да си зависим повече или по-малко от
Христос, т.е. тя е израз преди всичко на задължение, а често е и въпрос на изпитание или кръст, който
трябва да се носи. Някои неща, които от началото може да изглеждат весели и да носят удоволствие, след
време се превръщат в уморителни задачи, може би изпълнявани с вяра, но и със скрито нежелание и с много
признати или скрити пожелания, че те не би трябвало да се изпълняват въобще или поне че не би трябвало
да се правят толкова често. Човек сам открива, че вместо да пожелае да направи нещо, движен от любовта,
започва да се принуждава да го прави, движен от чувството си за дълг. Яремът, който от началото беше лек,
започва да прави мазоли и започваме да усещаме, че вместо да става по-лек, товарът става по-тежък. 

2. Еднообразието на ежедневната християнска работа.  Веднъж една обичана от мене християнка
ми  обясни  това  по  следният  начин:  "Непосредствено  след  кръщението  си  аз  се  чувствах  дотолкова
изпълнена с радост и любов, че аз бях щастлива и благодарна да ми се позволи да направя нещо за моя Бог
и с огромно желание влизах през всяка отворена врата.  Но след време,  когато радостта ми започна да
намалява и любовта ми не гореше толкова силно, започнах да си пожелавам да не съм толкова всеотдайна.
Защото установих, че съм включена в дейности, които се превръщаха в неприятни и обременителни за мене
задачи. Тъй като един път бях започнала да ги върша, аз не можех въобще да ги изоставя, без да ми бъде
направена забележка, но подобни чувства започнаха да ме обхващат все по-често. От мен се очакваше да
посещавам болните, да се моля край леглата им, да посещавам молитвени събрания и да говоря на тях,
накратко казано, да бъда винаги готова за всяко усилие в служба на Христос и усещането за тези очаквания
ме притискаше постоянно надолу.  Най-накрая за мене стана толкова неописуемо тежко да живея по този
начин християнският си живот, който бях започнала и се очакваше така да го живея, че счетох, че всяка
друга тежка физическа работа би била по-лека. Бих предпочела по цял ден да чистя пода на колене, вместо
да извършвам ежедневната християнска работа. Завиждах на слугите в кухнята и на жените в пералнята."

3. Постоянен товар.  На някои хора това може да се стори силно казано, но не представлява ли това
една жива картина на някои от вашите преживявания, скъпи християни? Никога ли не сте отивали като роби
да извършите неговата ежедневната задача, вярвайки че това е ваше задължение и следователно сте длъжни
да го направите, но с нетърпение очаквате нейното завършване, за да се върнете към действителните си
интереси и забавления.  Вие знаете,  че  не е  правилно да се  чувствате така и даже се срамувате,  но не
виждате начин да се справите. Вие не обичате работата си и ако нямахте достатъчно съвест, щяхте да се
чувствате щастливи изобщо да се откажете. Или ако това описание не отговаря на вашият случай, може би
това ще стане със следващата картина. Абстрактно казано, обичате работата си, но докато я изпълнявате,
вие установявате, че тя е свързана с толкова много грижи и отговорности, че изпитвате големи опасения и
съмнения по отношение на способностите и възможностите си да я вършите, поради което тя се превръща
за вас в едно непосилно бреме. Вие пристъпвате приведени към него и сте уморени, преди още работата да
е започнала. Освен това, постоянно се безпокоите за резултатите от работата си и сте много загрижени, ако
те не са такива, каквито бихте искали да бъдат, а това само по себе си е едно постоянно бреме.

4. Нещата, които искаме да правим.  Човек, който изцяло се потопи в този блажен живот, може да
се освободи изцяло от всички форми на подобно бреме. На първо място, за него всяка работа в служба на
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Бога става приятна, защото след като се откаже от собствената си воля, за да следва Божията,   Бог започва  
да работи в него   и човека започва да желае да прави онова, което харесва на Бога.   По такъв начин човек
усеща, че действително желае да направи нещата, които Бог му възлага. Винаги е много приятно да работим
това, което желаем, даже ако работата е трудна или ни изморява. Когато волята ни е насочена към нещо, ние
гледаме на препятствията, лежащи на пътя ни към нея с величествено безразличие и се смеем вътрешно над
всяка съпротива или трудност, която може да ни пречи. Колко много хора са стигали радостно до края на
света,  търсейки  земното  си  щастие  или  в  изпълнение  на  земните  си  амбиции  и  са  отхвърляли
пренебрежително мисълта, че това може да е техния "кръст"! Колко много майки се поздравяват и радват
заради честта, оказана на синовете им, когато ги видят, че са назначени на някое видно място, свързано с
власт и донасящо полза за страната им, въпреки че това може да означава раздяла за години и труден живот
за най-скъпите им същества! Но същите тези мъже и същите тези майки ще чувстват и ще говорят, че са
понесли твърде тежък, почти непоносим кръст, ако службата им към Бога изискваше от тях същата загуба
на дом, приятели и на светски удоволствия.

5. Принуждавайки ни чрез любов.  Ние гледаме на нещата по този начин, независимо дали мислим,
че те са или не са нашият "кръст". Срамувам се да помисля  , че някой християнин може въобще да прояви  
нежелание и да пролее сълзи, докато прави нещо за Христос  ,   което един невярващ би направил с радост, ако  
му си плати  .    Това от което се нуждаем в християнския си живот  ,   е да накараме вярващите да желаят да  
изпълняват Божията воля по същия начин  ,   както другите хора изпълняват собствената си воля  .   Тъкмо това е  
идеята на Евангелието. Това е, което Бог иска от нас; и това ни е обещал. Описвайки Новият Завет в Евр.
8:6-13 Бог казва, че това няма повече да бъде Старият Завет, сключен на Синай, т.е. няма да представлява
закон, даден от някои друг, извън нас, който да контролира човека със сила,  а ще бъде закон, записан в
самите нас,   който ни принуждава чрез любов  .   Той казва: "Ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша
в сърцата им;" Това може само да означава, че ние ще обичаме Неговия закон; защото ние обичаме всичко,
записано в сърцата ни. Поставянето на закона в ума ни сигурно означава, че Бог работи в нас, за да желаем
и  да  правим  това,  което  му  е  приятно;  означава,  че  ние  ще  желаем  това,  което  желае  Бог  и  ще  се
подчиняваме на сладките му заповеди, не защото това е наше задължение, а защото самите ние желаем да
правим това, което Бог иска да правим.

6.  Начинът по  който работи Бог.   Това  е  лесно  разбираемо  за  нас.  Колко  често,  когато  имаме
проблеми с децата си, ние си казваме: "Само ако  можех да проникна в тях и да ги накарам да пожелаят
това, което аз искам, колко лесно щях да се справям с тях!" Колко често в ежедневието, когато имаме работа
с несговорчиви хора, ние най-внимателно избягваме да им предлагаме нашето желание, а по някакъв начин
им внушаваме те самите да предложат същото нещо и сме сигурни, че така няма да срещнем съпротива. По
прир  о  дата си ние сме трудно управляеми и винаги повече или по-малко се бунтуваме срещу един наложен  
ни от вън закон, докато с радост възприемаме същото нещо, ако то произлиза от нас. Следователно Божият
начин на работа е да ни завладее отвътре, да започне да контролира и направлява волята ни и да я накара да
работи в правилна посока. При това положение подчинението е лесно и носи удоволствие, а работата в
служба на Бога се превръща в пълна свобода и християнинът се чувства принуден да възкликне: "Тази
щастлива служба! Кой можеше да сънува, че на земята има такава свобода?"

7. Пълен контрол. Скъпи приятелю, това което трябва да направиш, ако изпълняваш някаква служба
към Бога, е да предоставиш изцяло волята си в ръцете на Бога, предавайки Му пълният контрол над нея.
Кажи: "Да, Боже, ДА!" за да влезе в тебе и му вярвай, за да работи в тебе и ти да поискаш да приспособиш
всичките си желания и стремежи с Неговата сладка и обична воля. Виждала съм това да става в случаи, в
които предварително това е изглеждало напълно невъзможно. В един случай, при който една жена от години
се противеше остро срещу една дребна работа в служба на Бога,  която тя знаеше, че е правилна,  но я
мразеше, аз видях как тази жена, изпаднала в дълбоко отчаяние и без да чувства нищо друго, предостави
волята си в ръцете на Бога и започна да Му казва: "Да бъде волята ти, да стане това, което искаш Ти!" И за
съвсем кратко време същото това нещо, което тя мразеше по-рано, сега започна да й изглежда сладко и
скъпо.

8. Господ носи нашето бреме.  Много християни, както вече казах, обичат божията любов по един
абстрактен начин и поради това се натоварват с едно огромно бреме. В чудният свят на вярата човек се
освобождава и от този товар. Защото при този начин на живот човек не носи никакъв товар и няма никакви
опасения.  Господ носи нашето бреме и на него трябва да възложим всяка наша грижа.  Той казва: "Не се
грижи за нищо, само ме изложи молбите си и аз ще ги изпълня." Бог казва, не се грижи за нищо, даже и за
службата си към мене. Защо? Защото ние сме толкова безнадеждно безпомощни, че независимо от това
колко сме внимателни, службата ни към Бога не струва пукната пара! Какво трябва да направим, когато се
съмняваме,  дали сме  подходящи за  някоя  служба?  Майсторът-занаятчия  има  право  да  използува  всеки
инструмент, според собствената си преценка за работата и е ясно, че не е работа на инструмента да решава,
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дали е правилно да се използува или не. Той знае и ако е избрал да ни използува, ние разбира се сме длъжни
да бъдем подходящи. И наистина, ако само знаехме, че най-главната черта на нашата пригодност е нашата
безпомощност, защото Божията сила е безпогрешна, но се проявява не в нашата сила, а в нашата слабост.
Нашата сила представлява само пречка за това проявление.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЕВРЕИ 8:6-13:  „6но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета,

на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания, 7защото ако

оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори, 8а напротив, когато порицава
израилтяните, казва: "Ето, идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия

дом нов завет; 9не такъв завет, какъвто направих на бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да
ги изведа из Египетската земя; защото те не устояха на завета Ми и Аз ги оставих, каза Господ,
10защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ: Ще положа

законите си в ума им и ще напиша в сърцата им; аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде; 11и
няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брата си, като му казват: Познай Господа; защото

всички ще Ме познават, от малък до голям между тях. 12Защото ще покажа милост към неправдите

им и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. 13А като каза "нов завет" Той обяви първия за
остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване."

Въпроси за размисъл 
1. На сегашния етап от живота си изпитвате ли радост от службата си на Бога? 
2. Какъв е вашият житейски опит в сравнение със жената описана в част 7? 
3. Мнозина ще се съгласят с автора, че когато се чувстват неподходящи за възложената работа, тя се

превръща в бреме. Чувствали ли се неподходящ за някаква служба, която сте бил призван да изпълнявате?
4. Евреи 8:6-13 ни казва, че Исус е донесъл Нов Завет. Съгласно Смит, този нов завет трансформира

службата от задължение в желание. Как се случи това при вас?

Упражнения 
1.  Направете списък на  нещата,  които правите в  служба на  Бога,  като  го  разделите  в  две  групи,

озаглавени "Неща, които съм длъжен да свърша" и "Неща, които искам да свърша." Какво ви говори
броят на нещата от тези две групи?

2. Замислете се над казаното в Евреи 8:6-13 и се обърнете с молитва към Христос, за да го помолите
да ви освободи от чувството за принуденост, когато служите на Бога и да го замени с желание.

3.  Оценете се по 10-балната система по отношение на ангажираността ви да служите на другите
заради Бога. Задайте си въпросите: "Дали правя това преди всичко, защото се чувствам задължен?" и
"Дали се чувствам неподходящ за тази работа?" Ако отговорите положително на някои от въпросите,
прочетете отново написаното от Смит.

4. Позволете си да бъдете "инструмент" в Божиите ръце. Постоянно се стремете да бъдете слаб и
помнете казаното от нея: "Божията сила е безпогрешна, но се проявява не в нашата сила, а в нашата
слабост. Нашата сила представлява само пречка за това проявление."
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Глава 39

Джеръми Тейлър (1613 - 1667)
СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Роден  и получил  образованието си в  Кеймбридж, Англия,  Джеръми Тейлър скоро станал прочут

заради преподавателските си способности. През 1633 год. бил ръкоположен и по-късно станал изповедник
на крал Чарлз I. Тази връзка по-късно станала причина да бъде затворен от Парламентаристите през
1745 год.  През 1658 год.  се преместил в Ирландия,  а след Реставрацията станал епископ.  Той е жив,
образен и плодовит писател.  Автор е на първото, написано на английски език, описание на живота на
Христос, както и на голям брой религиозни книги и учебници. Най-известни са книгите му "Правила и
упражнения за свят живот" и "Свята смърт", които представляват две практични ръководства, даващи
указания на вярващите как да водят по-задълбочен живот на саможертва и смирение. Следващият откъс
разкрива големите познания на автора относно вътрешните мотиви на човешкото поведение. Неговите
"правила" могат да се сторят чужди или оскърбителни на някои съвременни читатели, които по-лесно
възприемат езика на самооценката,  но разбирането на Тейлър за важността на смирението е много
необходимо и в наши дни.

ОТКЪСИ ОТ "ПРАВИЛА И УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЯТ ЖИВОТ"
1. Не си мисли, че поради някаква причина си по-добър от другите.  Въпреки че е възможно,

поради дарбите, които си получил, да си по-добър в нещо от другите (както един кон тича по-бързо от друг),
знай че това ти е дадено, за да допринася полза на другите, а не на тебе. Помни, че ти си просто човек и
нищо от това, което е ценно в тебе  ,   не се дължи на тебе  ,   с изключение на случаите, при които си направил  
правилен избор.

2.  Смиреността не се  състои в това да се  самокритикуваш, да носиш скъсани дрехи или да
вървиш покорно, независимо накъде си тръгнал. Смиреността означава да имаш реално мнение за себе
си и по-точно казано  ,   да осъзнаваш, че си нищожен човек  . Вярвай в това за себе си със същата увереност, с
която вярваш, че си гладен, когато си останал без храна.

3. Когато мислиш така за себе си, бъди доволен, когато и другите мислят същото за тебе.  Ако
осъзнаеш, че не си умен  ,   не се ядосвай, когато някой друг има същото мнение за тебе  !   Ако искрено вярваш
в това за себе си, би трябвало да желаеш и другите да имат същото мнение да тебе. Няма да бъдеш честен,
ако мислиш, че си нищожен човек, но очакваш другите да имат високо мнение за тебе.

4. Подхранвай в себе си любовта да правиш тайно добри неща, скрито от очите на останалите и
не се надценявай поради това, че ги правиш. Бъди доволен да си отидеш, без да получиш благодарност и
никога не се дразни, ако някой те пренебрегва или подценява. Помни, че никой не би могъл да те подцени  ,  
ако знаеш, че си нищожен човек. След като веднъж осъзнаеш това, никакви опити за презрение от някой
друг човек биха могли да те наранят.

5. Никога не се срамувай от раждането си, от родителите си, от професията си, от работата си
или от липсата на престижност на което и да е от тези неща. Когато ти се предостави случай да говориш
за тях пред други хора, не се стеснявай, а говори с готовност, без да се интересуваш какво ще си помислят
другите за тебе. Примислав, първият крал на Бохемия казвал, че пазел старите си работни обувки край
леглото си, за да му напомнят винаги за скромният му произход. 

6 Никога не казвай нещо, пряко или непряко, което може да провокира другите да ти изкажат
похвала или ласкателен комплимент. Не позволявай другите да си помислят, че очакваш похвала заради
това, което им казваш. Ако се случи по време на разговор някой да те похвали, не прекъсвай разговора.
Само помни следното: не позволявай похвалата да бъде предизвикана от това, което си казал.

7. Когато получаваш похвала за нещо, което си направил, приеми я с безразличие и я върни на
Бога.  Отпрати я към Бога, този който дарява, който благославя работата ни и всяко начинание.  Винаги
благодари на Бога заради това, че те е направил инструмент за славата си, за полза на другите.

8. Създавай си добро име, бъди доблестен и смирен човек . Това е от полза на другите, които ако
чуят за тебе, да чуят добри неща. Те могат да използуват смиреността ти като пример за себе си и в своя
изгода.  Но бъди много внимателен с  приятелите си  и не позволявай доброто ти име да се  превърне  в
единствената ти цел. Използувай го като инструмент, за да помогнеш на съседа си, но не и за своя собствена
изгода. Бъди като Моисей, чието лице е светело ярко, за да могат другите да виждат, а не го е направил като
огледало, в което да се оглежда.

9. Не се гордей с никоя получена похвала. Радвай се на Бога, че дава на хората даровете, които
другите могат да видят в тебе, но нека тази радост да бъде придружена от едно свято уважение, да не би
тези добрини да се превърнат в нещо лошо за тебе.  Ако получиш похвала, дай й възможност да принася

117



118

полза на другите  ,   а не на тебе  . Но внимавай да не те обхване гордостта, която ще превърне похвалата ти в
загуба за тебе. 

10. Подобно на 6-то правило, не питай другите за грешките си, очаквайки че вместо това те ще
ти кажат колко си добър. Някои се подценяват при разговор, за да накарат другите да изброяват добрите
им качества. Те просто си изпросват комплименти и онези, които налапат тази въдица, ще свършат живота
си като се опият от суетата и се пръснат. 

11. Когато си пренебрегнат от някого или се чувстваш подценен, не се ядосвай, считайки, че в
същност заслужаваш похвала и че той са пропуснал да забележи добрите ти качества или че той е
пропуснал да те похвали, понеже ти завижда. Не се опитвай да търсиш поддръжници, които да застанат
на твоя страна, в чиито празни приказки ще можеш да запазиш високото мнение за себе си. 

12.  Не се наслаждавай на което и да е  от дяволските нашепвания на гордостта,  подобно на
Навуходоносор който казвал: "Не е ли това великият Вавилон, който построих за прослава на името си, за
моето величие и заради мощта на моето кралство?" Някои хора прекарват времето си в мечти за величие,
представяйки си театри, препълнени с хора, които ги аплодират, виждат се да произнасят важни речи или си
фантазират  как  ще притежават  огромни богатства.  Всичко това  са  само изпарения  на  гордостта,  които
показват истинските им желания. Въпреки, че във всичко това само по себе си няма нищо лошо, тези мисли
представляват изблик на вътрешното зло и нямат нищо общо с желанието ни да станем смирени. 

13.  Вземай  активно  участие  в  изказването  на  похвали  на  другите  и  искрено  се  радвай  на
добрите им дела. Никога не се поддавай на желанието да говориш пренебрежително за други хора, да
слушаш похвали от тях или да се изказваш неодобрително за тях. Никога не трябва да си мислиш, че
слушането на добри неща за другите по някакъв начин намалява собствената ти стойност. 

14. Бъди доволен, когато видиш или чуеш, че някой върши добре работата си и има добър доход,
даже ако ти нямаш такива успехи. По същият начин, бъди доволен, когато работата на някой друг бъде
харесана, а твоята бъде отхвърлена (спомни си за Каин и Авел). 

15. Никога не се сравнявай с другите, освен ако по този начин мнението ти за тях ще се повиши,
а  мнението  ти  за   тебе  самия  ще  се  понижи. Свети  Павел  ни  окуражава  да  бъдем  много  по-
снизходителни към другите, отколкото към себе си. Поради това е полезно да се вглеждаме в силните
страни на хората, които са около нас, за да можем по-ясно да видим слабостите си. Когато се огледам, аз
виждам, че някой е по-образован от мене, друг е по-скромен, друг е по-чист, друг е по-готов да дарява, а
друг пък се гордее по-малко. Ако искам да бъда смирен, аз не трябва да пропускам добрите им качества или
да ги подценявам, а напротив, да ги забележа и да ги посоча. Искрено смиреният човек ще погледне не само
с възхита на силните страни на другите, но и със силно желание за прошка към слабостите им.  Искрено
смиреният човек ще се опита да разбере, че направените прегрешения от другите се дължат на тяхната
необразованост или заблуденост и да осъзнае, че ако човекът е притежавал неговите дарби и е получил
същата помощ, тези слабости не биха били допуснати, а вместо това биха правили толкова добри неща  .  
Свети Павел казва за себе си: "Аз съм главният от всички грешници." Всички ние трябва да гледаме по този
начин на себе си. Но това правило трябва да се използува внимателно: не го казвай на другите, а го пази за
себе си.  Защо? Защото причината,  поради които се чувстваш така (познанието за твоите грехове),  не е
известна на другите по същия начин, по който ти е известна на тебе и те могат да се усъмнят, че възхвалите,
които отправяш към Бога от името на всички, ти правиш заради себе си. Ако пазиш това правило само за
себе  си,  ще  бъдеш  в  състояние  в  много  по-голяма  степен  да  възхваляваш  Бога  и  публично  да  му
благодариш.

16. Не се опитвай постоянно да оправдаваш всичките си грешки. Ако сгрешиш или направиш
пропуск или проявиш невежливост,  признай си открито, защото добродетелта презира лъжата. Ако не си
виновен (и ако случаят не е скандален), не се опитвай да промениш мнението на всеки един по конкретния
въпрос. Научи се да понасяш критика, като знаеш, че язвителните думи на врага могат да бъдат по-голяма
движеща сила     от любезните думи, изказани от един приятел  . 

17.  Благодари  на  Бога  за  всяка  твоя  слабост,  пропуск  или  грешка.  Приеми  я  като  Божия
благодат, като инструмент който се бори с гордостта ти и подхранва твоята смиреност. Помни, че ако
Бог е избрал да се разделиш с твоята раздуващата се гордост,  то е за да ти бъде много по-лесно да
минеш по тясната пътека! 

18.  Не излагай на  показ  слабостите  на  другите,  за  да  ги  накараш да се  чувстват  по-малко
способни от тебе. Нито пък трябва да мислиш със задоволство за превъзходните си умения или пък да ги
използуваш, за да се поставиш над някой друг човек. На цар Кир му било казано, че никога няма да победи
в който и да е спорт някои от приятелите си, в който се счита по-добър от тях. Обратно, щял винаги да
побеждава  в  спортове,  в  които  е  по-слаб  от  противниците  си.  Поради  това  той  не  желаел  да  дава
доказателства за превъзходството си като побеждава, а вместо това желаел повече да се учи от тези, които са
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по-опитни от него и същевременно с това се радвал на всеки техен успех. 
19.  Помни,  че най-важното нещо за Бога е да му се отдадем изцяло,  заедно с  всичко,  което

притежаваме. Това означава да сме готови да издържим на всичко, на което той пожелае да ни подложи, да
бъдем доволни от всяко положение, в което сме поставени и да сме готови за всяка промяна. 

20.  Смирението  започва  като  дар  от  Бога,  но  се  превръща  в  навик,  който  ние  развиваме.
Смиреността се увеличава чрез упражняването й. Взети заедно, всички тези правила представляват добра
помощ и добри инструменти за установяване и увеличаване на милостта на смиреността и за намаляване на
гордостта. 

21.  Често признавай греховете си пред Бога и не мисли за  тях като за разсеяни грешки по
дългият път на живота -  едно гневно избухване на едно място, една проява на нетърпение на друго .
Вместо това ги обобщавай като една непрекъсната поредица, изобразяваща живота ти.  Помни, че човек
може да изглежда доста добър, ако грешките му са разсеяни по целият му жизнен път  ;   но ако грешките му  
са  разположени  близо  една  до  друга,  той  би  изглеждал  порочен  и  нещастен  човек  .   За  щастие  това
упражнение, когато бъде приложено с готовност към душата, ще ти бъде много полезно, защото ще увеличи
смирението ти.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 14:7-11:   „7И като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им притча,

думайки: 8Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него

по-почтен от тебе, 9и дойде този, който е поканил и тебе и него и ти рече: Отстъпи това място на този

човек; и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място. 10Но когато те поканят, иди и седни
на последното място и когато дойде този, който те е поканил, да ти рече: Приятелю, мини по-горе.

Тогава  ще имаш почит пред  всички  тия,  които седят с  тебе  на  трапезата.  11Защото всеки,  който
възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си ще се възвиси.“

Въпроси за размисъл 
1. Тейлър пише, че смирението започва с реалистичното възприемане на факта, че сме нищожни. Как

това контрастира със съвременното подчертаване на стремежа към висока самоувереност и към високо
мнение за себе си?

2.  Тейлър пише: "Някои хора прекарват времето си в мечти за  величие" и след това продължава:
"Въпреки  че  във  всичко  това  само  по  себе  си  няма  нищо  лошо,  тези  мисли  представляват  изблик  на
вътрешното зло". Как мечтите ви за величие са били пречка в духовният ви живот? 

3.  Тейлър  ни  окуражава  да  не  се  срамуваме  от  раждането,  финансовото  си  състояние  или  от
професията си. Имало ли е случай да се чувствате засрамени от някой от тези неща?

4.  Разгледайте внимателно списъка с правилата на Тейлър. Кое ви изглежда най-леко и кое е най-
трудно? 

5.  В Лука 14:7-11 Исус разказва една притча пред група хора, защото забелязал, как те избират по-
видно място за себе си. Какво е общото между този откъс и казаното от Тейлър за смиреността?

Упражнения 
1. Правило 4 ни казва да подхранваме в себе си любов да правим тайно добри неща. Нека добрите

неща, които вършите да остават незабелязани. Просто ги правете заради другите, а не заради похвалата,
която ще получите.

2. Избягвайте да манипулирате разговорите си по такъв начин, че другите да ви хвалят или да правят
комплименти (правило 6), а когато получите похвала, отпратете я към Бога. 

3.  В правило 12 се казва, че чистосърдечното признаване на грешката е най-добрият помощник за
достигане на смиреността. Когато през седмицата признавате греховете си, внимавайте да не гледате на тях
като на изолирани и случайни действия в един иначе добър живот, а вместо това гледайте на тях като на
една обобщена и непрекъсната верига от събития,  характеризираща живота ви.  Според автора,  това ще
увеличи милостта на смиреността в сърцето ви.

4. Както ни нарежда Исус, когато отидете някъде на гости, не се старайте да заемате видно място, а се
задоволете с едно по-скромно място. Смирете се и дайте възможност на другите да ви издигат.
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Глава 40

Елизабет О'Конър (1921- 1998)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
През  1947 год.  едно духовно  движение  основало  Църквата на Спасителя  във  Вашингтон,  САЩ,

която демонстрирала много силна вяра в Бога. Елизабет О'Конър е една от първите членове на тази
църква. Произведенията й представляват описание на историята на тази църква и дават възможност на
другите хора да се запознаят с извършената между тях изумителна работа на Бога. О'Конър е надарена
писателка и нейното задълбочено разбиране на духовното пътуване е помогнало на безброй мъже и жени
да навлязат по-дълбоко в същността на пътуването си с Бога.  Написаното от нея  се противопоставя,
предизвиква, окуражава и подтиква към размисъл. Следващият откъс е от една книга, съдържаща няколко
нейни писма до новосъздадени църкви на Спасителя. Въпреки, че тези писма са писани, за да възбуждат и
да подхранват вярата и привързаността на тези млади църкви, техният език е свеж и са посветени на
много важният проблем за парите.

ОТКЪСИ ОТ  "ПИСМА ДО РАЗПРЪСНАТИТЕ СТРАННИЦИ"
1.  Какво да правим с парите.  Парите бяха един от най-честите теми за разговор в ранните дни на

Църквата на Спасителя. Ние говорехме за тях може би толкова много, колкото е говорил за тях и Исус.
Когато основателите, млади и бедни, се организирахме в една напълно независима духовна организация,
ние се борехме да въвеждане на правила за работа с парите, което би помогнало на членовете на църквата.
Първото писано правило в това отношение гласеше: "Ние потвърждаваме желанието си да отделяме 10% от
общия си доход за работата на църквата." Въпреки, че в библейската история се споменава на някои места
цифрата 10%, основателите на нашата църква чувстваха, че такива пожертвувания ще им дадат възможност
да започнат да решават някои от неправдите в обществото и то по начин, който бе бил разбираем както за
тях, така и за другите. Създаденият от тях правилник беше представен на Рейнхолд Нейбър, виден теолог от
миналото поколение,  който се съгласи да се запознае и да каже мнението си за  него.  Единственото му
предложение беше следното: "Предполагам, че не желаете да се придържате стриктно към 10%, а желаете
да  се  събира  известен  процент  от  дохода  като  пожертвувание,  като  10%  да  представляват  базовият
минимум, освен ако няма някои принудителни причини." Правилото беше редактирано в този дух и сега
гласи следното: "Ние сключваме договор с Христос и помежду си и се задължаваме да даряваме част от
нашия доход, като минималната част е 10%."

2.  Даряване  на  част  от  дохода.  Не е  необходимо човек  да  бъде  счетоводител,  за  да  знае  какво
представлява 10% от дохода, но всеки от нас трябва да коленичи пред Бога, ако наистина разбираме нашата
решимост да даряваме част от дохода си. Но колко голяма да бъде тази част? Дали това да бъде част от
натрупаното богатство на едно семейство? Да се дава част от дохода след плащане на отдръжките, които са
различни за всяко семейство? Да се дава част от онова, което човек оценява като безопасно и съобразено с
безпокойствата, с които живее? Да се дава съобразно дълбочината на състраданието ни към страданията на
другите?  Да  се  дава  съобразно  собственото  ни  чувство  за  справедливост,  имайки  предвид,  че  Бог  е
действителният собственик на всичко, което притежаваме? Да даваме съобразно чувството си за дълг към
тия, които ни следват? И т.н. и т.н. Отговорът е да се намери мярката на всичките тези неща. Даряването на
част  от  дохода  ни предпазва  от  погрешната  представа,  че  християнството се  изчерпва  с  посещение  на
църква и от необходимостта да оглеждаме какво правят другите църкви около нас, за да разберем какво
трябва да правим ние. Искахме членовете на църквата да работят под ръководството на Светия Дух, за да се
определи каква да е частта на дарението за всеки конкретен християнин. Разбира се, надяваме се, че както
ние самите, така и другите, ще увеличават даренията си в полза на нуждаещите се и ще се научим още по-
добре да вярваме на Бога, което е от полза лично на всеки един от нас.

3.  Оградата е разрушена. Най-общо казано, членовете на църквата свършиха добра работа.  През
годините ние запазихме 10% база за даренията. Много хора се опитваха да намалят тази база и някои от тях
ни напуснаха, като предпочетоха светският живот и неговите богатства. Оградата, която отделяше църквата
ни от обществото беше разрушена и животът в нашият град беше облекчен, макар и с малко. Понякога
даренията бяха извънредно щедри и екзалтирани, понякога бяха импулсивни - годежен пръстен с диамант
беше  пуснат  в  дискоса,  на  вратата  на  църквата  беше  оставен  сребърен  комплект  прибори  за  хранене,
получихме  чек  за  няколко  хиляди  долара,  който  представляваше  всичко,  което  едно  младо  семейство
притежаваше.

4.  Да  бъде  блажен  десятъка.  За  пръв  път  чух  за  десятъка  в  класа  на  Кристиян  Гроут,  който
посещавах,  когато бях новодошла в Църквата на Спасителя и в Христовата вяра. По това време ние се
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срещнахме със слушателите от други класове,  докато се  молехме заедно.  В малкият параклис звънеше
камбана и се чуха думите: "Блажена да бъде връзката, който обвързва сърцата ни с Христовата любов."
Нетренираното  ми  ухо  чу  следното:  "Блажен  да  бъде  десятъка...."  Върнах  се  в  къщи  и  споделих  с
нерелигиозната си икономка: "Те даже пееха за това." Следващата неделя всички отидохме да видим тези
странни хора  и да  чуем за  нещата,  които искаха  да  направят.  Известният  лектор Гордон Козби  изнесе
годишната си лекция, посветена на парите, която както винаги беше очарователна. След по-малко от година
моята икономка даряваше вече 10% от дохода си и когато дойде време да се пенсионера и да си купи ферма,
ние всички положихме усилия да съберем пари за нея и да й помогнем да си намери подходяща ферма на
много изгодна цена. Това не означаваше, че сърцата ни бяха преобразени толкова бързо, но ние чувствахме,
че става нещо важно и искахме да бъдем част от него. Бяхме обхванати от човешката представа за това,
какво може да направи обществото, ако действително се грижи за нуждаещите се и за страдащите.

5. Превъзпитавайки себе си. Да даряваме пари означава да удържим победа над тъмните сили, които
ни поробват. Парите са бесилото за мнозина от нас. Ние няма да можем да напреднем във вярата си към
Христос, ако се отнасяме по друг начин с материалните блага. Въпрос на разбиране е да се осъзнае какво
означава да си верен на Исус Христос. Бедните страдат, защото нямат възможност да дават. Без съмнение,
това учение има влияние върху цялостното отношение на новите църкви към материалните богатства. Всяка
от тези църкви е започнала на здрава материална база, а основателите им представляваха малка група хора,
които се придържаха към принципа на десятъка.  Всички събрани финансови средства се използуват за
разширяване на благотворителната дейност на църквата. Нищо не се оставя настрани за тежки времена. Ние
стриктно си придържаме към указанието, дадено от Моисей на евреите, когато са събирали падналата от
небето мана  (Изход 16:19): "Никой да не оставя от него до сутринта."

6.  Стабилизиране  на  собствен  стандарт  на  живот.  Докато  напредвахме  по  посока  на
стабилизирането на наш собствен стандарт на живот, мнозина от нас останаха верни на старото, което ни
беше познато от  по-рано.  Въпреки,  че  бюджета  на  нашата  църква  беше голям съгласно традиционните
стандарти, ние бяхме напълно наясно, че това представлява само малка част от потенциалната възможност
на църквата да събира дарения от членовете си. Ние все още се борим със страховете, когато разсъждаваме
над даряването. Нашите завещания, с малки изключения, са подобни на завещанията на онези, които никога
не са желали да изграждат общество на вярващи или никога не са си помисляли как живеят бедните хора.
Това показва, че когато решаваме какво да стане с имота ни след нашата смърт, ние се връщаме обратно към
старите  определения  за  семейството и  към по-стеснените  сфери на  принадлежност.  Във  всеки  случай,
повечето от нас биха казали, че по отношение на материалните неща ние не сме толкова свободни, колкото
бихме желали да бъдем.  Това което ни изглеждаше подобно на крайно подчинение на Бога преди 25 год.,
сега вече не ни изглежда крайно.

7. Лица, които познаваме. След като се запознах със страдащите ни сестри и братя от Третият Свят и
от гетата на Вашингтон, започнах да осъзнавам разликата в гледната ни точка към света. Статистиката за
безработните ни показва лица, които познаваме. Ние гледаме към ужасното състояние на бедните не само с
нови очи, но и с убедеността, че нашата вяра към Бога в миналото му предостави един начин, чрез който да
извърши истинските си чудеса. В новите ни общности на вярата има хора, които се питат с нарастващо
затруднение, какъв е смисълът човек да бъде верен в наше време, когато всеки върви по свой собствен път.
В индивидуален и в общ план ние още веднъж се питаме какво трябва да правим с парите си. Някои от нас
изпитват вътрешно раздвоение, защото сърцето толкова често ни казва едно нещо,  а главата ни - друго.
Когато започнем да гледаме сериозно към Библията , ние възприемаме като отправен лично към нас съвета,
даден в Мат.6:24: "  Не можете да слугувате на Бога и на Мамона  ."    Човек очаква Бог да ни похвали за  
малките ни усилия във вярата  ,    но вместо това Духът идва и ни повежда натам  ,    накъдето все още не сме  
подготвени да вървим.

8. Боготворене на идоли. Когато се запознаем с бедните и с техните нужди, историята от Библията за
богатия младеж и за  бедната вдовица,  която дарила всичко,  което притежавала,  загубва отвлеченият  си
литературен образ и се превръща в образ от една коренно противоположна литература,  писана от един
революционен водач - единственият, който наричаме Спасителят. Първата Божия Заповед и всички забрани
в Библията относно боготворенето на идоли, започва да излага на показ примитивната ни същност. Някои от
нас  погледнаха идолите в лицата и установиха, че един от тях са парите.  Въпреки, че заедно с милиони
посетители на църквите по света казваме, че Исус спасява  ,   ние се питаме, не постъпваме ли и ние така  ,   като  
че ли не Той  ,    а парите спасяват.   Ние казваме, че парите дават сила, че парите развращават и че парите
говорят.  Подобно  на  древните  евреи  с  техният  златен  телец,  ние  придаваме  на  парите  собствената  си
психическа енергия, даваме им ръце и крака и си казваме, че те могат да работят вместо нас. Нещо повече,
ние ги съхраняваме на тайни места, даваме им сърце, ум и сила, за да ни дарят със мир и милост.

9. Лични въпроси.  Вярвате ли, че парите и собствеността може да се настанят между хора, които
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искат да живеят заедно в една общност? Наистина ли вярвате, че в живота има нещо по-скъпо от златото и
че сърцата, умовете и работата ни са способни да се справят с всяка задача? Какво ще стане, ако светът е
прав  и  има  неща,  които могат  да  се  купят  само с  пари,  дарове  на  духът,  които само парите  могат  да
отключат и канари, които само парите могат да избутат встрани от пътя ни? Продължават да се задават
въпроси и ние продължаваме да се борим да получим отговори, които в края на краищата са индивидуални,
защото  всички ние  сме  на  различно  място  по духовният  си  път  и  имаме  различно  разбиране  относно
изискването на Евангелието какво да правим с парите си.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

МАТЕЙ 6:19-24:  „19Недей си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда и гдето

подкопават и крадат. 20Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда и

гдето крадци не подкопават нито крадат; 21защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето

ти. 22Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; 23но
ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее,  ако светлината в тебе е

тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината! 24Никой не може да слугува на двама господари, защото
или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не
може да слугувате на Бога и на мамона.“

Въпроси за размисъл 
1.  След като прочетохте този откъс,  какво е  впечатлението ви относно суровите думи,  осъждащи

начина, по който изразходваме парите си? 
2.  Авторката ни приканва да си спомним енергията, с която надаряваме парите. По какъв начин вие

предоставяте енергия на парите? Какво ще спечелим, ако си върнем обратно тази енергия?
3.  О'Конър  казва:  "Да  даряваме  пари  означава  да  удържим  победа  над  тъмните  сили,  които  ни

поробват." Считали ли сте някога, че парите са подобни на "тъмни сили", които ви поробват?
4.  Като знаем за пагубното влияние на парите, как е възможно да събираме пари в църквата и да ги

използуваме за по-голяма полза на другите и за достигане на Божието царство? 
5. Исус казва, че не можем да служим едновременно на Бога и на Мамона (Мат. 6:24), защото Мамона

(бога на богатството) е фалшив бог за мнозина. Как парите се опитват да спечелят вашата вярност? Какви
борби сте водили в себе си, опитвайки се да "служите и на двамата господари".

Упражнения 
1. Ако все още не правите това, за един месец се опитайте да дарявате 10% от дохода си. Търсете

начини да обуздаете стремежа си към излишна спестовност, за да можете да давате на бедните с по-голяма
готовност.

2. Започнете да се оприличавате с бедните. О'Конър казва, че тяхната Църква на Спасителя е била в
състояние  да  дарява  толкова  много  на  бедните,  защото  са  ги  считали  за  част  от  "тяхното"  общество.
Вглеждайте се внимателно в лицата на хората, които срещате и се вслушвайте в гласовете им.

3.  Направете си лична финансова ревизия. Погледнете дали спестяванията ви не са нараснали през
последната година, вижте за какво харчите парите си. В молитва отправете към Бога тази информация и го
помолете да ви помогне да победите силата на парите.

4.  Исус  ни  съветва:  "Недей  си  събира  съкровища на  земята"  (Мат.  6:19).  Като  един  опит  да  се
отървете от това, което сте натрупали, раздайте на бедните част от имуществото си.

122



123

Глава 41

Джон Уесли (1703 - 1791)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джон Уесли е бил едно от 19-те деца на Самуел и Сузана Уесли. Баща му бил англикански пастор, а

майка му посветила живота си на Бога и на децата си. Посещавал е Християнският Колеж в Оксфорд и
бил ръкоположен за англикански пастор, а по-късно завършил Линкълн Колеж. Докато бил в Оксфорд,
заедно с група приятели създали братство за окуражаване по пътя на светия живот. Методичният им
подход към светостта накарал другите да започнат да ги наричат "Методисти". Въпреки, че израснал
като дълбоко религиозен човек, понякога усещал празнота в сърцето си.  На 24 Май 1738 год.  посетил
молитвено събрание, където лекторът прочел предговорът на Мартин Лутер  към книгата "Послание
към Галатяните".  По-късно Уесли писал, че именно тогава за пръв път осъзнал, че Бог го обича - даже
него - и евангелието се вкоренило дълбоко в сърцето му. Със сърце, затопляно от вярата, Уесли развил
активна  проповедническа  дейност  в  провинциалната  част  на  Англия.  Историците  казват,  че  чрез
евангелизацията на обикновените англичани от 18-ти век Уесли спасил страната от кървава революция.
Докато бил жив, влиянието му в Англия  било много голямо, а след смъртта му - още по-голямо в Америка,
защото многобройни методистки мисионери донесли от Англия идеите му. Следващият откъс е от най-
известната му книга "Християнската безпогрешност". В тази книга Уесли дава практически съвети на
онези, които искат да се променят по посока на безпогрешността, което за Уесли не означава състояние
на безпогрешност, а желание да се обича Бога с цялото сърце, душа, разум и сила.

ОТКЪСИ ОТ  "ХРИСТИЯНСКАТА БЕЗПОГРЕШНОСТ"
1. Опасността от гордостта.  Първият съвет, който бих дал към онези,  които са спасени от греха

поради Божията милост, е да бъдат нащрек и да се молят постоянно срещу гордостта. Защото гордост е не
само това,  което приписваме на  себе  си,  а  и  самата  мисъл,  че  притежаваме нещо,  което  всъщност  не
притежаваме. Например, човек приписва знанията си на Бога и поради това е смирен. Но след това, ако си
помисли, че е направил повече от някой друг, това вече е опасна гордост. Ние често си мислим, че не се
нуждаем от  съвет  или потвърждение  от  друг  човек.  Винаги помни,  че  наличието на повече  милост  не
означава наличие на голяма просветеност. Ние можем да сме умни, но да имаме малка любов или да имаме
голяма любов с ограничена мъдрост. Бог ни е събрал заедно по такъв мъдър начин, както е съединил и
отделните  части на  тялото,  така  че  ние  не  можем да  кажем:  "Нямам нужда от  тебе."  Много голяма и
сериозна грешка е даже да се предположи, че онези, които са невярващи, не биха могли да те научат на
нещо. В милостта няма да намерите желание за власт  .   Не спазването на това правило е довело мнозина до
многобройни грешки и без съмнение причината за това е гордостта. Пази се даже от появата на гордостта  !  
Нека  в  тебе  да  пребъдва  онази смиреност,  която беше демонстрирана от  Исус Христос.  Бъди загърнат
отвсякъде със смиреност. Дай възможност на скромността ти да се демонстрира във всичките ти думи и
действия. Един начин да направиш това, е да си признаваш грешките, които си направил. Ако някога си
мислил, говорил или действувал погрешно, не се старай да избегнеш признанието. Никога не си мисли, че
това ще нанесе вреда на делото на Бога,  обратно,  признаването на грешката само ще го подсили.  Бъди
открит и  честен,  когато бъдеш упрекван и не  се  стреми да  избегнеш или да мразиш самия  процес  на
упрекваното. Обратно,  дай възможност всичко да бъде такова,  каквото е и ти няма да бъдеш пречка,  а
украшение на евангелието.

2.  Опасността  от  ентусиазма.  Освен  това,  пази  се  от  дъщерята  на  гордостта:  ентусиазма.  Под
ентусиазъм аз разбирам стремежът прибързано да приписваш всичко на Бога: въображаеми сънища, гласове
и видения и да ги считаш за специални откровения, които Бог ти е направил. Защото те могат да са от Бога,
но могат да са и от дявола. Следователно, "не вярвай във всеки дух, а го изпитвай, за да видиш дали е от
Бога". Изпитвай всички неща чрез писаното слово на Бога и нека всичко да се прекланя пред него. Ти си в
опасност от ентусиазъм винаги, когато даже и за малко се отклониш от Писанията. Никога не трябва да се
отделяме от ясното значение на Библията и винаги трябва да я възприемаме в контекста, в който е написана.
Но помни, че не трябва да презираме разума, познанието или човешките учения, всяко от които е дар Божии
и ни е даден, за да служи на Божията промисъл  . Общият резултат от ентусиазма е очакванията за бързи  
крайни резултати без влагането на продължителни усилия и без преодоляването на големи трудности, като
например:   очакване  за  познания  без  задълбочено  проучване  на  Библията  и  без  консултации  с  други
вярващи хора или очакването за духовна сила без да се молим постоянно и да сме постоянно нащрек, или
очакването  Бог  да  ни  благослови,  без  да  се  стараем  винаги  да  чуваме  словото  му  .   Друг  резултат  от
ентусиазма може да бъде самото желание за "израстване в милостта". При някои хора това ще ги принуди
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постоянно да търсят "нова" милост и така ще ги накара да търсят нещо друго освен заповедта да обичаме
Бога и ближният си. Някои ще си помислят, че са получили нова милост, когато разберат значението на "да
бъдеш насаме с Христос" или да "умреш с Христос". Когато поемаме от Библията свежо учение в сърцето
си, не трябва да си мислим, че това е "нов" дар. Всички тези неща ние сме получили, когато сме били
оправдани; но когато станем опитни, ние ги изживяваме на едно по-високо ниво. Винаги трябва да помним,
че любовта е най-големият дар на Бога.  Всичките ни откровения и дарби са несравними с любовта.  В
религията  няма нищо по-голямо.  Ако търсите  нещо повече,  вие  излизате  извън определените  граници.
Запомни в сърцето си, че от тук нататък няма да се стремиш към друго, освен към любовта, описана в 1
Кор.13. Не можеш да постигнеш нещо повече от това.

3. Опасността от беззаконие.  Предупреждавам те да се пазиш от беззаконието, което представлява
убеденост, че живота на вярващия не се нуждае от закони. Великата истина, че "Христос е краят на закона"
може да ни изостави, ако не спазваме законите, защото трябва да си спомним, че Христос е автор на всичко,
написано в моралния закон! Пази се да не си помислиш: "Понеже имам любовта на Бога, аз не се нуждая от
святост", или пък "След като се моля през цялото време, аз не се нуждая от лично време за молитва" или
"Защото съм духовен, аз нямам нужда от самоанализиране." Напротив, нека да мислиш така: "Оценявам
твоите заповеди по-високо от златото или скъпоценните камъни. О, каква любов намерих в законите ти! Ще
ги уча през целия ден." Трябва да се пазим от самоизмами или от лъжливо себеотричане, от нарушаване на
обещанието си или от пиянство. Не можем да викаме: "Аз вярвам, аз вярвам!" и същевременно да наричаме
"буквоядци" онези, които се опитват да живеят така, както ни учи Библията.  Трябва да помним, че "чрез
работата ни нашата вяра става безпогрешна".

4.  Опасността  от  греховете  на  пропуските.  Греховете  на  пропуските  се  проявяват,  когато  се
отклоняваме или избягваме да правим добро от всякакъв вид, когато ни се отдаде подходящ случай. Трябва
да се пазим от тези грехове и вместо това,  да се стремим да вършим добрини.  Прави на ближните си
всичкото добро, на което си способен. Бъди активен. Не се отдавай на мързел. Винаги бъди зает, не си губи
времето. До каквото и да се допрат ръцете ти, прави го с най-голямо желание. Освен това говори бавно.
Казано е:  "Грехът се  прикрива  в  многословието".  Старай се  да не говориш много или продължително.
Особено се пази да не разнасяш религиозни клюки. 

5. Опасността да не желаеш нищо друго освен Бога. Пази се да не желаеш нищо друго освен Бога.
Исус казва: "Ако окото ти е здраво, цялото ти тяло е пълно със светлина". Не си позволявай да те обхваща
желание за вкусна храна или за някакво друго чувствено удоволствие, желание за наслада на окото или на
въображението, желание за пари или за власт. Докато си в състояние да изпитваш тези желания, ти все още
контролираш положението.  Дръж се здраво за свободата, защото Христос те е направил свободен! Бъди
пример за всички, като се самоограничаваш и ежедневно нарамваш кръста си. Нека другите да видят, че ти
не  се  интересуваш  от  никакви  удоволствия,  които  не  те  отвеждат  близо  до  Бога,  без  значение  колко
болезнено е това за тебе  .   Дай им възможност да разберат, че ти желаеш да правиш само онова, което е
приятно на Бога. Нека езикът на сърцето ти да пее, когато изпитваш удоволствие или болка, богатство или
бедност, чест или позор: "Всичко за мене е едно и също, за да мога да живея и умра в моя Бог."

6. Опасността от разкол.  Пази се от разкол, от разцепление на Христовата църква.  Изчезването на
любовта и на грижата един за друг (1 Кор.12:25) е признак за вътрешно разединение, което е причината за
външно  видимото  разделение.  Пази  се  от  всичко,  което  води  до  разцепление.  Пази  се  от  духът  на
разцеплението. Следователно не казвай: "Аз съм Павлов" или "Аз съм Аполосов". Точно това е причината за
разкола в църквата. Не казвай: "Това е моят пастор, най-добрият пастор в нашата страна. Дайте ми него, и не
се грижете за останалото." Всичко това води до бързо разцепление, до разединяване на онова, което Бог е
съединил. Не презирай и не се бори срещу който и да е пастор  . Не издигай който и да е над другите, защото  
по този начин навреждаш както на него, така и на Божието дело. Не се бори срещу който и да е пастор,
поради това, че е проявил непостоянство или неточност в изразите си; нито пък за някоя негова грешка,
даже да си прав. Не позволявай даже за миг да те обзема мисълта да се отделиш от братята си, независимо
дали тяхното мнение съвпада с твоето или не.    Само защото някой друг не се съгласява със всичко, което  
казваш, това не означава, че той греши  .   Нито пък за работата на Бога е съществено това или онова мнение.
Бъди търпелив с тези, които не са съгласни с тебе. Не обвинявай онези, които не гледат на нещата по същия
начин, по който гледаш ти или пък мислят, че е тяхно задължение да ти се противопоставят, независимо
дали това се отнася за голямо или за малко нещо. Пази се от прекомерната чувствителност   и от нежеланието  
да бъдеш поправян от някой друг.   Пази се да не бъдеш провокиран да се ядосаш от най-малката критика,  
която ти е отправена и да не се опитваш да избягваш онези, които не възприемат казаното от тебе.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

1КОР. 13:1-8: „1Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямям, аз съм станал мед що звънти
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или кимвал що дрънка.  2И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание и ако имам

пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. 3И ако раздам всичкия си
имот за прехрана на сиромасите и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме

ползува. 4Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се

гордее, 5не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, 6не се радва на

неправдата, а се радва заедно с истината,  7всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се

надява, всичко търпи.  8Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се
прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.“

Въпроси за размисъл 
1. Джон Уесли започва този откъс, като си спира на опасностите от гордостта. Той изброява някои от

тях: да приписваме на себе си нещо, което принадлежи на Бога; да надценяваме твърде много собствените
си качества; да мислим, че не се нуждаем от корекции; да вярваме, че нямаме нужда от другите хора от
църквата; да си мислим, че невярващите не са способни да ни научат на нещо; да не желаем да си признаем
грешките. С кои от тези опасности имате най-големи трудности? 

2.  В част 2 Уесли пише за склонността някои хора да очакват да получат духовните благословии
(напр.  познание  или  духовна  сила),  без  да  се  налага  да  вършат  духовна  работа  (молитви,  четене  на
Библията, слушане на проповеди, приятелство с християни). Като погледнете към живота си, кои духовни
благословии предпочитате да получите от Бога? Какви са духовните средства, които могат да ви помогнат
да получите тези благословии?

3.  В част 4 Уесли  обсъжда опасността от грях поради пропускане да направим неща, които сме
длъжни да направи. Кой е най-големият ви подобен грях?

4. В част 6 Уесли засяга проблема на разкола. Имали ли сте подобен проблем във вашата църква, във
вашата група  или в семейството си? Според Уесли, как би трябвало да се справим с този проблем? 

5. В 1 Кор. 13:1-8 Павел приканва вярващите от Коринт да се стремят към взаимна любов и това да
бъде поставено над всичко останало. Изглежда коринтяните са подчертавали твърде много индивидуалните
си дарби, но не са обръщали достатъчно внимание на правилната употреба на тези дарби, която се състои
във взаимната помощ за израстване във вярата. По какъв начин сте се справяли с подобен проблем?

Упражнения 
1.  Уесли ни приканва  да  бъдем активни.  През  седмицата  се  старайте  да  правите  колкото можете

повече добри неща.
2. Уесли строго ни препоръча да не злословим срещу който и да е пастор. Избягвайте да улеснявате

условията за разцепление в църквата, като имате предпочитания съм един пастор или лектор за сметка на
останалите. Научете се да казвате: "Аз харесвам както Павел, така и Аполос." 

3. Разкол в църквата се получава не само когато желаем да следваме някой популярен водач, който ни
харесва, но и когато се отделяме от другите членове на църквата, защото имаме различия в мненията по
несъществени въпроси. През седмицата се старайте да успокоявате положението, ако станете свидетел на
такива отношения, като имате предвид съвета на автора: "Бъди търпелив с онези, които не са съгласни с
тебе." 

4.  Павел  и  Уесли  подканват  слушателите  си  да  ценят  любовта  повече  от  всичко  останало.  През
седмицата проучете живота си, като си задавате въпроса: "Колко много любов съм демонстрирал в живота
си?"  Направете  списък  на  нещата,  които  трябва  да  промените  в  поведението  си,  за  да  демонстрирате
любовта си.
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Глава 42

Дитрих Бонхьофер (1906 - 1945)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Бонхьофер е роден в Германия в благородническо семейство, (баба му е била баронеса), което имало

7 деца. Израсъл е в Берлин, където баща му е бил професор и прочут лекар-психиатър. На 16-год. възраст
започнал да изучава теология и на 21-год. възраст защитил докторат. След това живял една година в Ню
Йорк, където се запознал с Американското християнство. Популярността му на преподавател и писател
пораснала, когато се върнал обратно в Германия. През 1933 год. в радиопредаване по германското радио
Бонхьофер обвинил германският народ за сляпото му подчинение на "вожда" Хитлер, който считал за
опасен. Когато Хитлер дошъл на власт, Бонхьофер заминал за Англия и работел като пастор в две църкви.
Докато се подготвял за пътуване до Индия за среща с Махатма Ганди, Дитрих получил покана да се върне
обратно в Германия и да работи като ръководител на семинария за обучение на млади пастори, която
приел.  По  време  на  престоя  си  в  тази семинария  Бонхьофер  осъзнал  ясно смисъла  на  християнското
общество. През Април 1943 бил арестуван и затворен, а след това бил обвинен в заговор за убийството на
Хитлер. На 8.04.1945 бил обесен във Флоссенбург,Германия.  Написаното от него е живо и днес и вълнува
хората  със  задълбоченото  разбиране  за  Божията  милост  и  за  цената  на  последователството.
Следващият откъс засяга проблема за Християнската общност и по-специално ролята на Исус Христос в
живота на църквата.

ОТКЪСИ ОТ  "СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ"
1.  В  и  чрез  Исус  Христос.  Християнството  представлява  общност    в   и    чрез   Исус  Христос  .  

Християнството не е нищо повече или по-малко от това. Дали това ще бъде кратка, единствена среща или
многогодишно ежедневно приятелство, християнската общност е само това. Ние принадлежим един на друг
само в и чрез Исус Христос. Какво означава това?  Първо, това означава, че християнинът се нуждае от
другите заради Исус Христос. Второ,  това означава, че християнинът идва при другите само чрез Исус
Христос. Трето, това означава, че ние сме избрани от вечността в Исус Христос, своевременно сме били
приети и сме обединени завинаги. Първо, християнинът е човек, който не търси в себе си собственото си
спасение, освобождение и оправдание, а единствено в Исус Христос.  Той знае, че Божието Слово в Исус
Христос го обявява за виновен, даже когато самият човек не се счита за виновен и че Божието Слово го
обявява за праведен, даже когато той не се счита за праведен. Християнинът повече не зависи от себе си, от
собствените си твърдения и оправдания,  а от Божиите твърдения и оправдания.  Той изцяло живее чрез
Божието Слово, което го обявява за виновен или за невинен. 

2.  Чужда  праведност.  Животът и смъртта  на  християнинът  не  се  определят  от  собствените  му
възможности. Той ги намира само в Божието Слово, което идва при него отвън. Реформаторите са изразили
това по следният начин: "Нашата праведност е 'чужда праведност', праведност която идва при нас отвън
(extra nos). Те казват, че християнинът е зависим от Божието Слово, което му е казано. Той е насочен навън,
към Словото, което идва при него.  Християнинът живее изцяло от Божието Слово в Исус Христос. Ако
някой го попита къде е неговото спасение и неговата праведност, той никога няма да посочи към себе си.
Той ще посочи към Божието Слово в Исус Христос, който му осигурява спасение и праведност. Той прави
всичко, на което е способен, за да слуша внимателно това Слово, защото ежедневно гладува и жадува за
праведност, ежедневно бленува за опрощаващото Слово. А то може да дойде само отвън, защото сам той е
нуждаещ  се  и  смъртен.  Помощта  задължително  трябва  да  дойде  отвън  и  действително  идва  нова и
ежедневно в Словото на Исус Христос, носейки опрощение, праведност, невинност и благословия.

3. Христос в Словото на други хора. Но Бог е поставил това Слово в устата на други хора, с цел то
да достигне до нас. Когато човек е впечатлен от Словото, той го споделя с други хора. Бог желае да търсим
и да намерим живителното му Слово чрез свидетелството на брат, чрез устата на друг човек. Следователно,
християнинът има нужда от друг християнин, който да му говори Божието Слово. Той се нуждае от него
отново и отново, когато се чувства неуверен и обезкуражен, защото той сам не може да си помогне, без да
получи и да повярва на истината. Той се нуждае от свой брат, който да бъде преносител и пропагандатор на
светото слово за спасение. Той се нуждае от брата си, просто поради Исус Христос. В собственото му сърце
Христос е по-слаб отколкото Христос в словото на брат му - собственото му сърце е неуверено, а сърцето на
брат му е уверено. Това изяснява целта на всички християнски общества: вярващите се срещат помежду си
като преносители на съобщението за  спасение.  Поради това Бог  им позволява  да се  срещат и им дава
общество. Приятелството им се основава на Христос и на тази, дошла "отвън" праведност. Следователно,
всичко  което  можем  да  кажем  е  следното:  обществото  на  християните  извира  от  Библейското  и  от
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Реформаторското съобщение  за  оправдаване  на  човека  единствено поради милостта;  единствено това  е
основата на взаимното привличане на християните.

4. Христос отваря пътя.  Второ, християнинът идва при другите само чрез Христос. Между хората
има борба и съперничество. Павел казва следното за Исус: "Той е нашият мир" (Еф. 2:14).  Без Христос
между Бога и човеците и между самите хора има разногласия. Христос става Посредник и установява мир
между човека и Бога и между хората. Без Христос не бихме могли да познаем Бога, не бихме могли да се
обръщаме към него, нито да отидем до него. Но без Христос ние не бихме могли да опознаем  и ближния
си, нито да отидем при него, защото пътят е блокиран от собственият ни егоизъм. Христос отваря пътя към
Бога и към другите хора. Сега християните могат да живеят в мир помежду си, могат да се обичат и да си
помагат, могат да станат едно цяло. Но те могат да продължат да правят това само чрез Исус Христос. Само
в  Исус  Христос  ние  сме  едно,  само  чрез  него  ние  сме  обвързани заедно.  До вечността  той  си  остава
единственият Посредник.

5.  Ние сме в Него.  Трето,  когато Божият Син се превърнал в плът,  той е  направил това  съвсем
искрено, ставайки един от нас, приемайки нашата природа. Това била вечната защита на триединният Бог.
Сега  ние  сме  в  него.  Там  където  е  той,  там  сме  и  ние,  в  превъплъщението,  на  Кръста  и  в  неговото
възкресение. Ние му принадлежим, защото сме в него. Поради това в Писанията се казва, че ние сме Тялото
на Христос. Но ако разбираме и желаем това, то ние сме избрани и приети с цялата църква на Исус Христос
и му принадлежим във вечността. Ние, които живеем тук в приятелство с него, един ден ще бъдем негови
вечни приятели. Този, който счита ближният си за брат, трябва да знае, че ще бъде вечно съединен с него в
Исус Христос.  Християнската общност означава общество в и чрез Исус Христос. Върху това твърдение
почива всичко, което ни дават Писанията като указания и предписания за общ живот на християните.

6. Бъди готов да простиш.  "А за братолюбието няма нужда да ти пиша; защото сами вие сте
научени от Бога да се любите един друг; понеже и правите това на всички братя по цяла Македония. Но
молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече"( 1Сол.4:9,10). Сам Бог е започнал да преподава
братската  любов;  всичко,  което  хората  могат  да  направят, е  да  помнят  тези  свети  указания  и
предупреждението да се изявява в тях все повече и повече. Бог беше милостив,  когато ни разкри Исус
Христос като наш Брат,  когато спечели сърцата ни чрез неговата любов, това беше началото на нашето
обучение в святата любов.  Когато Бог беше милостив към нас,  ние се научихме да бъдем милостиви с
братята си. След като получаваме опрощение от Бога вместо осъждане  ,    ние също трябва да сме готови да  
простим  на  братята  си  .    Ние  дължим  на  другите  това,  което  Бог  е  направил  за  нас  .  Колкото  повече  
получаваме,  толкова  повече  ние сме в състояние да даваме.  Колкото по-оскъдна е  братската ни любов,
толкова по-малко живеем чрез Божията милост и любов. Така самият Бог ни учи да се срещаме помежду си,
както Бог ни е срещнал в Христос. "Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божия
слава" (Рим.15:7).

7. Основата на нашето общество.  В тази мъдрост човек, който Бог е поставил да живее общо с
други християни, научава какво означава да имаш братя. Павел използувал обръщението "Братя в Христа"
(Фил.1:14). Човек е брат на друг човек само чрез Исус Христос. Аз съм брат на друг човек само чрез това,
което Исус Христос е направил за мене и на мене.  Другият човек ми става брат чрез това,  което Исус
Христос е направил за него. Фактът, че сме братя само чрез Исус Христос има неизмерима важност. Аз съм
длъжен да се държа приятелски не само с този човек, който е честен и религиозен и който идва при мене за
да търси братски чувства.   Вместо това аз трябва да считам за брат всеки човек  , защото той е опростен от  
Христос, освободен е от робството на греха и е призван към вяра и вечен живот. Основата на християнското
общество не се състои в това, какво представлява сам по себе си християнинът, каква е неговата духовност
и благочестие. Нашето братство се определя от това, което Христос е направил за мене и за моят ближен.
Това е вярно не просто от самото начало на нашите общи взаимоотношения, защото в процеса на времето
може да бъде добавено още нещо към нашето общество,  но остава в бъдещето до вечността.  Аз имам
взаимоотношения с другите и ще продължа да ги имам само чрез Исус Христос. Колкото по-истински и по-
дълбоки стават нашите отношения, толкова повече всичко останало ще премине на заден план, толкова по-
ясно и по-чисто Исус Христос и работата му ще се превръщат в единственото нещо, което е жизнено важно
между нас. Ние се притежаваме един друг само чрез Христос, но чрез него ние се притежаваме изцяло и
вечно. Това веднъж завинаги заменя всички земни желания за нещо повече. Онзи, който иска нещо повече
от направеното от Христос, не желае  християнско братство. Той търси някакво необикновено социално
изживяване,  което не е  намерил на друго място и внася в  християнското братство объркани и нечисти
желания. Християнското братство не е идеал, който ние трябва да реализираме, а е реалност, създадена от
Бога в Христос, в което можем да вземем участие.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА
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ЕФЕСЯНИ 2:11-22: „11Затова запомнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от

тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, 12в онова време бяхте
отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на общението, без

да имате надежда и без Бог на света.  13А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте

поставени близо чрез кръвта на Христа. 14Защото Той е нашият мир, Който прави двата отдела едно и

развали средната стена, която ги разделяше, 15като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със
заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи

мир, 16и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 17И като дойде,

благовествува мир на вас,  които бяхте далеч и мир на тия,  които бяха близо;  18защото чрез Него и

едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух. 19Затова вие не сте вече странни и пришълци,

но  сте съграждани на  светиите и  членове  на  Божието семейство:  20понеже бяхте съградени върху

основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък сам Исус Христос, 21върху когото всяко

здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа; 22в който и вие се вграждате заедно в Духа на
Божието обиталище.“

Въпроси за размисъл 
1. Според Бонхофер, защо се нуждаем от други християни? В този смисъл, как би трябвало да се

отнасяме към другите християни?
2.  Как ще отговорите,  ако  някой ви попита  от  къде  идва  вашата  праведност и  спасение?  Как ни

съветва в това отношение Бонхофер?
3. Авторът вярва, че Бог ни избрал да използува хората като средство, чрез което Словото идва до нас.

Опишете случай, когато Бог е използувал някой друг, за да ви говори.
4. Бонхофер казва, че след като сме опростени, ние също трябва да прощаваме с готовност. Опишете

способностите си да прощавате. Дали това съвпада с разбирането ви, колко много ви е простил Господ?
Обяснете. 

5.  Според  написаното  от  Павел  в  Ефесяни  2:11-22,  дали  кръвта  на  Исус  е  направила  възможно
обединяването между юдеи и неюдеи? Какви са някои от практическите начини,  чрез които можете да
започнете да демонстрирате общността си във вашата църква?

Упражнения 
1.  През  седмицата  започнете  да  гледате  на  другите  християни  по  начинът,  описан  от  Бонхофер.

Концентрирайте се върху факта, че Исус е в тях и че можете да се опитате да им станете брат или сестра.
2. Когато посещавате църквата, престанете да очаквате това да бъде някакво необикновено социално

събитие, а гледайте на другите като приносители на спасение. Фокусирайте се върху Христос, а не върху
уменията на онези, които водят службата в църквата.

3. Всички ние, пише Бонхофер, ще бъдем изцяло обединени с Христос и един с друг. Поради това
направете усилие да разкъсате преградите, които ви отделят от другите. Дайте възможност на Христос да
бъде Посредник, докато се помирявате с другите членове от църквата.

4. Павел окуражава ефесяните да помнят миналото, когато са били отделени от Христос и един от
друг.  Помислете  си  какво  представляваше  живота  ви,  преди  да  повярвате  в  Христос.  Въз  основа  на
направените заключения, създайте си отношение на благодарност.
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Глава 43

Е. Стенли Джоунс (1884 - 1973)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Е. Стенли Джоунс посветил целият си живот на проблема на обръщането към Бога. Той е бил един

от най-известните мисионери и религиозни писатели от първата половина на 20 век. Започвайки от 1908,
Джоунс работил между хиндуистите и мюсюлманите в Индия. След това е работил като мисионер на
други места в  Индия и като евангелист в САЩ. Едно от неговите най-големите постижения  е  било
организирането на движение за създаване на християнски приюти. Това движение се разпространило в
САЩ в средата на този век и има известно разпространение даже в наши дни.  Е.  Стенли Джоунс е
проявявал задълбочено разбиране за духовния живот и значението на духовното обновление. Следващият
откъс се занимава с деликатният баланс между активността на Бога и отговорът на неговите деца по
отношение обръщането им към Бога.

ОТКЪСИ ОТ  "ПРЕВРЪЩАНЕТО"
1. Приемане и отговор. Обръщането е дар и достижение. То е част от едно движение и една работа,

които продължават цял живот. Не можете да получите спасение чрез дисциплина, спасението е дар Божий.
Но  без  дисциплина  не  можете  да  задържите  този  дар.  Ако  се  опитате  да  получите  спасение  чрез
дисциплина, вие ще се опитвате да тренирате и дисциплинирате личност, която не се е отрекла от себе си. В
резултат от това ще постигнете напрежение, а не доверие и ще се борите, вместо да намерите убежище.
Спасението не може да се получи чрез дисциплинирането на човек, който не се е отрекъл от себе си,  но
когато той се отдаде на Христос и в него се оформи един нов център, тогава човекът може да дисциплинира
живота си съобразно този нов център - Христос. Дисциплинирането и тренирането е плод, а не корен на
обръщането.  Двустранността  на  обръщането се  обяснява  в  Колосяни  2:6,7:  "И тъй,  както сте  приели
Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във
вярата  си,  както  бяхте  научени  и  изобилстващи  в   нея  с  благодарение."  Забележете:  "приели"  -
възприемчивост; "така и се обхождайте" - активност. И отново се повтаря: "вкоренени" - възприемчивост;
"назидавани в Него" - активност. Вкоренени означава, че ние вземаме от Бога така, както корените вземат от
почвата;  "назидавани"  означава  че  се  изграждаме  така,  както  се  изгражда  къща,  характер  и  живот,
посредством едно дисциплинирано  усилие.  По  този  начин  ние  вземаме  и  се  опитваме,  придобиваме  и
достигаме, вярвайки че всичко зависи от Бога и същевременно работейки така, като че ли всичко зависи от
нас. Редуващите се удари на християнското сърце са приемане и отговор - получаваме от Бога и работим в
отговор на полученото.

2.  Прости  навици.  Най-добрият  Човек,  живял  на  нашата  планета,  демонстрира  този  ритъм  на
получаване  и  отговор.  Никой  друг  не  е  бил  толкова  зависим  от  Бога  и  никой  друг  не  е  бил  по-
дисциплиниран в навиците си. По навик Исус е правил три неща: (1) четял е Божието Слово; (2) молел се е;
(3) предавал  е на другите онова,  което е научил. Тези три навици представляват основата на неговият
живот. Те са постоянно актуални и за нас. Никой, които е станал вярващ, не може да живее, без тези навици
за работа да станат съдбоносни за неговият живот.

3.  Господ  сам  се  тълкува.  Първо,  ежедневно  четене  на  Божието  Слово,  за  предпочитане  рано
сутринта. Новият Завет представлява внушено документиране на Откровението, а откровението е личността
на Исус Христос.  Той излиза от страниците на тази Книга и се среща с нас, като с личността си оказва
влияние върху нашите личности. Това влияние е очистващо. "Сега вие сте очистени чрез словото, което ви
казах",  казва  Исус.  Когато  му  разкриете  същността  си,  вие  подлагате  на  ежедневно  почистване  ума,
чувствата и стремежите си. Познавам двама брилянтни християни, които всяка сутрин идват да се молят без
Библиите си. Те казват, че можели да съзерцават, но всъщност са повърхностни. Защото чрез собственото си
мислене те съзерцават Бога за себе си - те се превръщат в посредници. Те не отиват директно при Бога,
както си въобразяват, тези хора отиват чрез собственото си мислене и така стават посредници. Ето защо
трябва да получим откровение на Бога чрез Словото. Господ сам ни се разяснява чрез  Исус Христос. Когато
му разкриете мислите си, вие се разкривате пред Бога. Тези думи от Новият Завет са в такава пряка връзка
със Словото, че са препълнени от живот. Д-р Хауърд Атууд Кели, професор по гинекологична хирургия в
университета Джон Хопкинс, казва за четенето на Библията: "Ако това четене се извършва с честно сърце,
то преобразява природата, като дава възможност на проститутката да изпита свята любов и да се превърне в
ангел на милостта и повдига просяка и пияницата, за да седнат между земните принцове." Освен това той
казва:  "Библията утвърждава себе си,  защото е едно превъзходно лекарство.  Тя никога не претърпявала
неуспех при излекуването на който и да е пациент, стига той да приеме искрено нейните предписания."
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Ежедневно вземайте предписаното от Божието Слово. Нито един християнин не може да бъде здрав, ако се
отдели от Библията.

4. Неувяхващо свеж заедно с Бога.  Второ, моли се насаме по навик. Бог ни говори, когато четем
Библията, а ние му говорим, когато се молим. След това Бог ни говори повторно, но вече не само чрез
Библията, а като се обръща директно към нас. Карлил казва: "Молитвата е и си остава естественият и най-
дълбок  импулс  на  човешката  душа."  Линкълн  казва:  "Много  пъти  бях  принуждаван  да  коленича  от
преливащата убеденост, че няма къде другаде да отида. Собствената ми убеденост и убедеността на хората
около мене ми изглеждаше недостатъчна по онова време." Линкълн се е молил. Един посетител, който имал
определена среща с него в 5 часа сутринта, пристигнал 15 минути по-рано. В съседната стая той чул глас и
попитал секретаря:  "Има ли някой в  съседната  стая?  Има ли някой при Президента?"  "Не",  отговорил
секретаря,  "той чете  Библията   и се  моли."  "Да  не би това  да  му е  навик толкова  рано сутрин?" "Да,
господине, всяка сутрин от 4 до 5 сутринта той чете Библията и се моли" Не е чудно, че не можем да
забравим Линкълн. Той е неувяхващо свеж заедно с Бога. Не съществува такова превръщане, при които да
бъдете  имунизирани  срещу  недостатъчното  четене  на  Божието  Слово  и  молитвата.  Когато  молитвата
избледнява, изтощава се и силата. Ние сме толкова духовни, колкото духовно се молим, нито повече, нито
по-малко  .   

5. Обърнатите хора на свой ред обръщат другите хора.  Трето, споделяйте с другите онова, което
сте намерили. Третият навик е да предаваме на другите това, което сме получили чрез четене на Словото и
чрез молитва. Закон на умът е, че онова, което не се споделя - умира.   Ако не го споделите, няма да го имате.  
Павел казва: "А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене
и ще прави да изобилствуват плодовете на вашата правда" (2 Кор.9:10).  Той дава семе само на онези,
които сеят  .   Ако не го сеете, няма да има какво да сеете  .   Тези, които не го предават на другите, самите те са  
празни  .   Обърнатите хора обръщат други хора, иначе и самите те не могат да останат обърнати  .   Ако не сте  
евангелисти  ,    вие не принадлежите на евангелието  . Тези три неща са основни за израстването в духовния
живот.  Без  тях  обърнатият  живот  ще  увехне.  В  допълнение  към  тях  трябва  да  се  направят  някои
допълнителни предложения.

6.  Поддържай огънят да гори.  Първо,  привиквай към новия живот чрез ежедневна дисциплина.
Мисионерът Бренгл от Армията на Спасението предлага три неща, които помагат да се запази горящ огъня:
"Осигурявайте приток на въздух, изчиствайте пепелта и добавяйте гориво." На всяка цена запазете честта
си.  Едно Южноафриканско момче  спечелило състезание  по плуване,  но  било с  6  месеца  по-голямо от
горната граница на определената възраст. След това станало християнин и след размисъл върнало любимият
си трофей на организаторите на състезанието, признавайки вината си. Трето, след като повярвате в Бога,
продължавайте да признавате греховете си. Не се страхувайте да кажете: "Съжалявам, сбърках." Правилото
за признаване на греховете ви трябва да бъде, че трябва да се признава пред онези, които са засегнати от
греха.  Ако  грехът  е  срещу  определена  личност,  изповядай  се  пред  тази  личност;  ако  грехът  е  срещу
семейството - пред семейството; ако е срещу група хора - пред тази група; ако е срещу църквата - пред
църквата.

7. Неограничени обръщания. Четвърто, молете се за онези, които са се отнесли несправедливо с вас.
Това  ще бъде противоотрова срещу обидите и горчивината  .   Един професор по теология си е  направил
списък на обидните писма, които е получил и се моли за техните автори всеки ден. Не е чудно, че духът му
притежава необикновена сладост. Младеж стреля по един мой приятел и беше осъден на 12 год. затвор.
Приятелят ми продължи да поддържа връзка с него през всичките тези 12 год. на затворничество и сега,
когато  този  срок  изтече  и  младежът  е  отново  на  свобода,  той  го  прибра  в  дома  си.  Пето,  постоянно
увеличавайте  зоната  на  вашето  обръщане.  Направете  така,  че  обръщането  ви  да  обхваща  все  по-нови
области  от  живота  ви.  В  приюта  в  Индия  ние  давахме на  слугите,  включително  на  чистача,  един ден
седмично за почивка, а през това време на доброволни начала изпълнявахме работата им. В задълженията
на чистача влизаше и почистването на обществените тоалетни. Тази работа беше толкова непривлекателна,
че се изпълняваше само от отхвърлени от обществото хора, но ние доброволно е извършвахме. Един ден
казах на един покръстен брамин, който се срамуваше да стане доброволец: "Брате, кога ще пожелаеш да
станеш доброволец?" Той поклати  бавно глава и каза: "Брате, аз съм обърнат, но не чак до там." Някои от
нашите обръщания са "ограничени обръщания", а други са "неограничени". Някои обхващат личният ни
живот, но не и обществените и икономическите му прояви. Някои позволяват на обръщането им да работи
само в границите на тяхната класа или раса, а не между всички класи и раси. Едно малко момиченце беше
коленичило на коленете на баща си и му говореше на ухото колко много го обича,  но в същото време
надничаше през рамото му и правеше гримаси на по-малкото си братче.  Майка му видя това и му каза:
"Малка преструвано, казваш на баща си колко го обичаш и след това правиш гримаси и се плезиш на по-
малкото си братче."  Християните,  които се придържат към расовите предразсъдъци,  правят същото.  Те
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казват Отче на Бога и колко го обичат и след това поглеждат през рамото му и казват на другите му деца, че
ги презират. Как можем да обичаме Бога, който не сме видели  ,   ако не обичаме децата му, които виждаме  ?

8. Навици, които не могат да бъдат християнизирани. Шесто, изоставете навиците, които не могат
да бъдат християнизирани. В Африка един християнски учител бил свикнал да пие през почивните дни.
Веднъж се напил и отишъл в една барака да спи. Когато се събудил, видял че край него седи един старец и
да  гледа. Старецът го попитал кой е и учителят му казал, че е християнин. След това учителят попитал
старецът кой е  и той му отговорил: "Аз не съм християнин, но ако бях, не бих живял така, както живееш ти
- аз наистина ще живея като християнин." Това събудило учителя; той действително се обърнал и след този
случай заживял истински християнски живот, защото бил обърнат към Бога от един неповярвал човек! Защо
би трябвало децата на Бога да съкращават живота си, като пушат? Това е научно доказано. Защо се опитват
да направят от себе си едно изключение? Защо ускоряват процеса на стареене чрез пушенето?

9.  Седем  жизнено  важни  добродетели.  След  като  сте  част  от  божествената  природа,  спазвайте
следните  правила  от  2  Петър  1:5:  "...и  прибавете  към вярата си  добродетел,  към благоразумието си
благоразумие, към благоразумието си твърдост, към твърдостта си благочестие, към благочестието си
братолюбие и към братолюбието си любов". Всеки ден прочитайте тези правила и се питайте, дали сте ги
добавили към вярата си - добродетел, познание, самоконтрол, твърдост, благочестие, братолюбие и любов.
Проверявайте  се,  за  да  видите  дали  отивате  нагоре  или надолу във  всяко  от  тези  качества,  особено  в
любовта. Цялото израстване в Христос е израстване в любовта. Можете да добавите към вярата си първите
6 качества, но ако не напредвате в любовта, вие пропадате надолу като християнин.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

КОЛОСЯНИ 2:6-7: „6И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в
Него,  вкоренени  и  назидавани  в  Него,  утвърждавани  във  вярата  си,  както  бяхте  научени  и
изобилстващи в нея с благодарение.“ 

Въпроси за размисъл 
1. Е. Стенли Джоунс пише, че обръщането представлява както приемането на възложената ни от Бога

работата, така и отговарянето на този дар чрез едно дисциплинирано усилие. Как се научихте да спазвате и
двете неща? Имало ли е време, когато сте давали предпочитание на едно от тях? Опишете.

2. Библията е основното средство за комуникация между Бога и хората му, особено по отношение на
тяхната  лична  трансформация.  Джонс  даже  сравнява  ежедневното  четене  на  Библията  с  вземането  на
лекарство. Как Библията формира мисленето, действията и вярата ви? 

3. Джоунс пише: "В молитвата си ние говорим на Бога, а след това Бог ни говори." Говори ли ви Бог
по време на молитва? Опишете.

4. Съгласно Джоунс, какво ще се случи с нас, ако не предадем на другите това, което чувстваме и сме
научили, че Бог ни е дал? Имате ли опит с чудото "снабдяване със семе за посев"? 

5.  Съгласно  Колосяни  2:6-7,  нашият  живот  с  Христос  наподобява  на  дърво.  Използувайки  тази
метафора, как бихте описали дървото на духовния си живот. Къде са неговите корени, клони и плодове? 

Упражнения 
1. Създайте си навик, ако вече не сте го направили, да четете ежедневно Библията. Определете си

едно постоянно време, място и начин на четене. Придържайте се стриктно към този навик.
2. По същият начин, ако вече не сте го направили, създайте си навика да се молите насаме. Вие може

да  ставате  рано  сутринта,  за  да  спечелите  време,  но  помнете:  "Когато молитвата  отслабва,  отслабва  и
силата."

3.  През седмицата споделете с другите някои от нещата, на които ви е научил Бога. Този начин на
персонално  споделяне  са  винаги  в  полза  на  другите.  Не  се  грижете  дали  сте  достатъчно  мъдър  или
интелигентен, просто споделете какво е направил Бог в живота ви и се старайте другите да се стоплят от
добрите новини.

4. Използувайте списъкът на добродетели от 2 Петър 1:6-7, прочитайте го ежедневно и проверявайте,
дали се движите нагоре или надолу.
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Глава 44

Садху Сундар Сигх (1889 – 1933)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Садху  Сундар  Сигх  бил  наричан  Свети  Павел  на  Индия.  Неговото  обръщане  към  Христос

представлява една от най-великите истории на вярата. Сундар бил отгледан като сигх и поради това
изучавал "Великият Сахиб", свещената книга на Сигхската религия, както и "Гита", свещената книга на
Хиндуизма. Религиозността му била толкова дълбока, че го направила известен още като дете. Майка му
умряла, докато бил юноша, което го потопило в дълбока скръб. Той ругаел Бога и даже публично изгарял
Библии,  принадлежащи  на  християнски  мисионери  в  този  район.  Най-накрая,  изпаднал  в  най-дълбоко
отчаяние, той планирал смъртта си. Прекарал 3 денонощия в стаята си като си казал: "Ако Бог желае да
живея, нека да ми каже" и възклицавал: "О Боже, ако съществуваш, открий ми се тази нощ." Планът му
бил  прост  и  грижливо  обмислен:  ако  Бог  не  му  проговори  до  сутринта,  той  щял  да  отиде  до
железопътната линия, да постави главата си на релсата и да чака в сумрака минаването на влак в 5 часа
сутринта, който да сложи край на нещастията му.  Чакал седем часа в тишина и съзерцание.  В 4.45
сутринта, свидетелствува Сундар,  в стаята му се изпълнила от светъл облак и от сред светлината
излязло лицето и фигурата на Исус. Сундар очаквал да му се появи Кришна или някой друг от боговете му,
но не и Исус. Той му казал на езика на хиндустан: "Колко време ще ме преследваш? Аз умрях заради тебе.
Заради тебе аз дадох живота си. Ти се молеше да узнаеш правият път; защо не вървиш по този път? Аз
съм Пътят." В резултат от това видение, животът на Сундар драматично и безвъзвратно се променил и
той бил отведен да изпълни една от най-забележителните мисии на 20 век.

ОТКЪСИ ОТ  "ВЪТРЕ И ВЪН ОТ ХРИСТОС" 
1. Скрита и неизтощима мина.  Много трудно е да се обясни дълбокото изживяване на вътрешния

живот. Както е казал Гьоте: "Най-възвишеното не може да бъде обяснено с думи." Но човек може да му се
наслади и да го приведе в действие. Ето какво имам предвид. Един ден, докато съзерцавах и се молех, аз
усетих осезателно чуждо присъствие. Сърцето ми преливаше от небесна радост. Видях, че в този свят на
мъка и страдания съществува една скрита и неизтощима мина на велика радост,  която е неизвестна за
хората, защото даже хората, които черпят от нея, не са в състояние да я опишат точно и убедително. Искаше
ми се да сляза до съседното село, за да споделя радостта си с другите, но тъй като бях телесно болен, между
душата и тялото ми възникна конфликт. Душата ми искаше да отида, но тялото изоставаше назад. Най-
накрая аз се наложих, повлякох болното си тяло и разказах на хората от селото какво направи Божието
присъствие за мене и какво ще направи за тях.  Те знаеха,  че съм болен и че имаше някаква вътрешна
принуда, която ме караше да им говоря. По този начин, въпреки, че не бях в състояние да им обясня всичко,
което означаваше за мене присъствието на Христос, това дълбоко преживяване им беше предадено като
действие и на хората беше помогнато.  Там, където думите са слаби, животът, чрез проявите си, разкрива
реалността. Както казва Свети Павел: "...защото буквата убива, а духът оживотворява" (2 Кор.3:6).

2.  Сладкото  и  даващо  живот  присъствие.  Така  както  някои  насекоми  усещат  с  антените  си
обкръжаващата ги среда и правят разлика между опасните и полезните неща, така и духовните хора, чрез
вътрешното си усещане,  избягват опасните и разрушителни влияния и се  радват на сладкото и даващо
живот Божие присъствие. Но тези хора са принудени от блажените си изживявания да свидетелствуват пред
другите  за  Бога.  Както е  казал  Тертулиан:  "Когато  душата  се  върне  към себе  си  и  придобие  нещо от
естествената си здравина, тя говори на Бога." Почти всеки човек има някаква вътрешна способност - някой
по-голяма, други по-малка - да усещат духовните неща, без даже да знае как е получил тази способност.
Или както се казва: "Те знаят, без да знаят откъде знаят." Например, когато Колбърн бил на 6 години, бил
попитан колко секунди има в 11 години. За 4 секунди той дал верният отговор. Когато го попитали, как е
стигнал до него, той казал, че това му хрумнало изведнъж. Точно по този начин Бог разкрива духовните
реалности на онези, които желаят да живеят съобразно волята му.

3. Онези, които нямат изпълненият с радост вътрешен живот на Бога.  Волята да живеем, която
присъствува във всеки човек, е един импулс, който ни принуждава да се стремим да живеем по най-добрият
начин и ни довежда до такова състояние, при което ще се изпълни Божието предопределение за всеки човек
и така  вечно да бъдем щастливи в Него.  От друга страна, за онези хора, които не са опитали радостния
живот в Бога, животът е едно бреме. Шопенхауер е един от тези хора и поради това казва: "Животът е ад."
Няма нищо странно, че такива хора искат да се самоубият. В резултат от учението на гръцкият философ
Хегесиас, много млади хора се самоубиват. Така са постъпили и някои философи като Зено, Емредокълс и
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Сенека. Но странното е, че тяхната философия не им е показала как да отстранят от живота си онова, което
ги прави нещастни, вместо да разрушават живота си. Такава е философията на света (Яков 3:15). Някои
хора, които са изморени от този живот, изпълнен с борби и безпокойства, могат да подтиснат волята си за
живот, но не могат да подтиснат волята си да вярват. Даже ако не вярват в Бога или в някоя друга духовна
реалност, те поне притежават увереност, че не вярват в нищо, защото Платон е казал: "Ние не можем даже
да сме убедени, че не сме убедени."

4.  Задоволяване  на  вътрешното  желание.  Вътрешният  живот  не  може  да  бъде  освободен  чрез
убиване  на  тялото,  а  само чрез  преустановяване  на  "старата  личност"  и  поставянето началото на  нова
личност, която по този начин да премине от смърт към живот. Тези, които се отклонят встрани, вместо да
задоволят вътрешното си желание за връщане към Създателят, се опитват да задоволяват това желание по
собствен изкривен начин. Резултатът от това е, че вместо да бъдат щастливи и доволни, те стават нещастни.
Например, един крадец, който краде и трупа тайно богатство, като средство за постигане на щастие, не само
пропуска собственото си щастие,  но чрез  самият акт на кражбата  унищожава  способността си да бъде
щастлив. Тази способност бива умъртвявана от греховното му поведение и ако той загуби чувството си за
греховността  на  кражбата  и  не  почувства  угризение  на  съвестта,  той  вече  е  извършил  духовно
самоубийство. Той не само е убил способността си да бъде щастлив, но и душата, която притежава тази
способност.

5.  Задоволяването  на  това  малко  сърце.  Истинската  радост  и  мир  не  зависят  от  сила,  царско
богатство или други материални притежания. Ако това беше така, всички богати хора по света щяха да
бъдат щастливи и доволни и някои от царете нямаше да се отказват от трона си.  Истинската и постоянна
радост може да се намери само в Божието Царство, което се намира в сърцето, когато човек бъде роден
отново. Тайната и реалността на този блажен живот в Бога не може да бъде разбран, без човек да го получи,
да го живее и да го опита. Ако се опитаме да го разберем само с разума си, усилията ни ще бъдат напразни.
Един учен има птичка в ръката си. Той вижда, че тя е жива и в желанието си да разбере в коя част на тялото
й се намира живота й, той започва да я реже на парчета. В резултат на това изчезва мистериозно тъкмо
животът, който ученият желае да изследва. Тези, които се опитват да разберат вътрешния живот само с
помощта на разума си, ще претърпят същият неуспех. По време на търсенията им ще изчезне животът,
който търсят.  В сравнение с този голям свят, човешкото сърце е много малко. Но независимо, че светът е
толкова голям, той не е в състояние да задоволи това малко сърце. Вечно растящата ни душа и нейните
способности могат да бъдат задоволени само от неограниченият Бог. Както водата е неспокойна, докато не
достигне равновесното си ниво, така и душата не намира покой, докато не се отпусне в ръцете на Бога.

6. Вечно растящата душа. Материалното тяло не може вечно да бъде в една компания с духът. След
като изпълни предназначението си да бъде инструмент на душата за извършване на работа в този свят през
определен период от време, поради слабост и старост, тялото започва да отказва повече да върви с душата.
Това е така, защото тялото не може да върви постоянно с вечно растящата душа. Въпреки, че душата и
тялото не могат вечно да живеят заедно,  плодовете от работата,  която са свършили заедно,  ще останат
вечно. Поради това е необходимо грижливо да положим фундамента на вечния си живот. Жалко е, че поради
неправилното  използуване  на  дадената  ни  свобода,  можем  завинаги  да  пропуснем  тази  възможност.
Свободата означава възможност да се прави добро или зло. Избирайки постоянно да вършим лоши неща,
ние се превръщаме в роби на греха и унищожаваме свободата и живота си (Йоан 8:21,34). От друга страна,
като се отказваме от греховете си и се придържаме към истината, ние ставаме свободни завинаги (Йоан
8:32). Деянията на тези, които са станали свободни по този начин и прекарват живота си в служба на Бога,
ще ги последват след смъртта им (Откр. 14:13). Да се умре в Бога не означава просто смърт, защото Господ
е "Бог на живите, а не на умрелите", да се умре в Бога означава да се загуби собствената идентичност в
работата му.  Както казва Бог: "Защото който иска да спаси живота си,  ще го изгуби; а който изгуби
живота си заради Мене, той ще го спаси" (Лука 9:24).

7. Новосъздаден навик.  Трябва да използуваме дадените ни от Бога възможности по най-добрият
начин  и  поради небрежност  или безгрижност  не  трябва  да  губим скъпоценното си  време.  Много хора
казват: има толкова много време, за да направя това или онова, не се притеснявайте. Те не разбират, че ако
не използуват добре малкото предоставено им време, новосъздаденият в това време навик ще бъде толкова
дълбоко вкоренен, че когато ни се даде повече време, този навик се превръща в наша втора природа и ние
ще пропилеем и това време. "Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в
многото е неверен" (Лука 16:10) 

8.  Един дух,  различни резултати.  Сега  е  време  всеки  от  нас  да  изпълни в  сегашния си  живот
задачата,  която му е поставена от нашият Създател и да изразходваме живота си за слава на Бога и за
доброто на другите. Всеки от нас трябва да следва призива си и да изпълни работата си, съобразно дадените
ни от Бога способности и дарби. "Дарбите са различни, но Духът е същият" (1 Кор.12:4,11). Един и същи
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въздух се вдухва във флейтата, тромпета и в гайдата, но от тях се произвежда различна музика. По същият
начин в нас, Божийте чеда, работи един и същ Дух, но се получават различни резултати и Бог е прославян
чрез тях съобразно темперамента и личността на всеки човек.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ДЕЯНИЯ 9:1-19: „1А Савел, който още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици,

отиде при първосвещеника 2и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от тоя

Път,  мъже или жени,  да  ги  докара вързани в  Ерусалим.  3И на отиване,  като наближаваше Дамаск,

внезапно блесна около него светлина от небето. 4И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле,

Савле, защо Ме гониш? 5А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш.
6Но остани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да направиш. 7А мъжете, които го придружаваха,

стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. 8И Савел стана от земята и когато отвори

очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск. 9И прекара три дни без да види,

и не яде, нито пи. 10А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А

той рече:  Ето ме,  Господи.  11И Господ му рече:  Стани и  иди на улицата,  която се  нарича Права и

попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото ето, той се моли;  12и е видял един

човек Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. 13Но Анания отговори: Господи, чул съм от

мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим. 14И тука имал власт от главните

свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. 15А Господ му рече: Иди, защото той Ми е съд

избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните; 16защото Аз ще му покажа,

колко много той трябва да пострада за Името ми.  17И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като
положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме прати, - същият Исус Който ти се яви на пътя, по

който ти идеше - за да прогледнеш и да се изпълниш със Светия Дух.  18И начаса паднаха от очите му

люспи и той прогледна; и стана та се кръсти.  19А като похапна,  доби сила и преседя няколко дни д
учениците в Дамаск.“

Въпроси за размисъл 
1. Садху Сундар Сигх пише, че думите ни не могат да предадат впечатленията ни за Бога, но делата

ни могат. Ако някой погледне към живота ви (а не само на това което казвате), какво ще си каже? 
2. В част 5 авторът разказва история за един учен, който разрязва една птичка, за да открие източника

на живота й. Какво става? За какво сравнение използува Сигх тази история?
3.  За Сигх е важно да използуваме времето си и да избягваме отлагането.  Бихте ли започнали да

употребявате по-рационално времето си?
4.  Авторът пише,  че всеки от нас е вдъхновяван от един и същи Дух,  но това води до различни

резултати, така както духането в различни музикални инструменти произвежда различни звуци. Какъв е
вашият принос към християнското общество? Какъв звук "произвежда" Бог в живота ви? 

5. Господ спрял Савел по пътя за Дамаск и променил живота му. Дали някога Бог ви е спрял, докато
сте вървели по пътя си и е променил живота ви? Опишете.

Упражнения 
1. Садху Сундар Сигх по собствено желание споделил със съседите си радостта, която изпитвал. През

седмицата  потърсете  начини  да  споделите  радостта  си.  Не  се  безпокойте  много  за  думите,  които  ще
използувате, просто споделете радостта в сърцето си.

2. Увеличете способността си да получавате Божията благословия, като преустановите греховното си
поведение, така както ви окуражава да правите авторът. Преустановете "старата личност" както ни приканва
Библията, като не обръщате внимание на нещата, които ще се опитват да ви попречат.

3.  Както казва Исус, научете се да бъдете верни в малките неща (Лука 16:10). Използувайте добре
времето си и предоставените ви възможности да споделяте вярата си, да се молите или да четете Библията.

4.  През следващата седмица помислете върху начинът си на живот. Подобно на Савел, който станал
Павел, бъдете отворени към призивът и бъдете готови да се промените, ако е необходимо.
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Глава 45

Франциск от Асизи (1182 - 1226)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Роден като Джовани Франческо ди Пиетро ди Бернардоне,  за легендарният Свети Франциск от

Асизи се говори, че е първият от италианските мистици. Семейството му било високопоставено и богато
и младият Франциск бил продукт на средата си,  но след като станал вярващ, животът му коренно се
променил. Той чул призив от Бога да възстанови отново църквата и по-конкретно, малката църква в Сан
Дамяно. (След  време той започнал да разбира този призив като по-дълбок и мащабен и отнасящ се до
цялата църква.) През 1209 той изпитал силно желание да подражава на Христос, като живее в бедност,
целомъдрие и послушание. Той в буквалният смисъл съблякъл от себе си модерните си и скъпи дрехи, и ги
дал  на  баща  си,  като  с  това  демонстрирал  новият  си  начин  на  живот.  Започнал  да  се  грижи  за
прокажените и болните до смъртта си през 1226 год. От неговият дълбоко религиозен живот израснал
Орденът на Францисканците, който и до днес се опитва да следва неговият начин на живот. Той е бил
най-почитан  от  вярващите  през  средните  векове  и  пленявал  всеки,  който  прочитал  нещо  за  него.
Франциск  притежавал  чудният талант да  гледа  на  целият свят,  на  всяко  живо  същество,  като  на
прекрасен дар от Бога. Наричал слънцето, луната и всички същества по земята свои братя и сестри.
Въпреки, че е писал малко, неговите приятели и последователи записали много от живота и мислите му.
Следващият откъс е от класическата му биография "Малките цветя на Свети Франциск", една колекция
от предания за Св. Франциск и неговият "Абат Минор" и на тяхната служба в името на Исус.

ОТКЪСИ ОТ  "МАЛКИТЕ ЦВЕТЯ НА Св. Франциск"
1.  Великата агония на съмнението.  Скромният слуга  на Христос,  Св.  Франциск,  в  началото на

своето обръщане, когато вече беше събрал много последователи, попадна в голямата агония на съмнението
относно  това,  което  трябва  да  направи:  дали  да  се  отдаде  на  непрекъсната  молитва  или  понякога  да
проповядва. Той много искаше да знае кое от двете е по-приятно за нашият Господ Исус Христос. Но тъй
като святата скромност, която беше в него, не му позволяваше да вярва в себе си или в собствената си
молитва, той смирено се обърна към другите, за да узнае Божията воля по този въпрос.

2. Покажи ми кое е най-добро.  И така той повика брат Масео и му каза: "Скъпи брате, иди при
сестра  Клара  и  й  кажи  от  мое  име  да  се  моли  страстно  на  Бога,  заедно  с  някоя  от  най-духовните  й
приятелки, за да благоволи той да ми покаже, кое е най-добро: дали понякога да проповядвам или изцяло да
се посветя на молитвата. Освен това иди и при брат Силвестър, който живее на планината Субасио и му
кажи  същото  нещо."  Това  бил  този  Силвестър,  който  видял  златен  кръст  да  излиза  от  устата  на  Св.
Франциск и имал височина до небето,  а ширината му била до края на света.  Този брат Силвестър бил
толкова религиозен и свят, че Бог незабавно го удостоявал и му разкривал това, за което той се молел в
молитвата си. Светият Дух го бил направил забележително достоен за небесни разговори и той многократно
разговарял с Бога. Поради това Св. Франциск бил много привързан към него и много му вярвал.

3. Жътва на души. Брат Масео отишъл и както му бил наредил Св. Франциск, предал съобщението
първо на Св. Клара и след това на брат Силвестър. Когато последният го получил, незабавно се настроил за
молитва  и докато се  молел,  бързо  получил отговор от  Бога.  Веднага  отишъл при брат  Масео и  казал:
"Господ каза да предадеш на брат Франциск следното:  Бог не го е призовал да изпадне в това състояние
само за своя изгода, а да може да жъне жътва на души и мнозина да се спасят чрез него ." След това брат
Масео се върнал при Св. Клара, за да узнае какъв отговор е получила тя от Бога. Тя му казала, че двете с
приятелката си са получили същият отговор от Бога, както и брат Силвестър.

4.  Разпалван от свята сила.  брат Масео се върнал при Св.  Франциск,  който го приел с голяма
милост,  измил му краката и му приготвил ядене.  След като брат Масео се нахранил,  Св.  Франциск го
поканил да отидат в гората. Там той паднал на колене пред брат Масео, разголил главата си, кръстосал
ръцете си и го попитал: "Какво ми заповяда да направя моят Бог Исус Христос?" брат Масео повторил това,
което Господ отговорил на брат Силвестър, на сестра Клара и на нейната приятелка и разкрил че "Той иска
от тебе да тръгнеш по света и да проповядваш, защото Бог те е призовал не само заради тебе самият, а и за
спасението на другите." След това ръката на Бога дошла върху Св. Франциск. Веднага след като чул този
отговор и научил волята на Христос, той станал, разпален от свята сила и казал на брат Масео с голяма жар:
"И така, в името на Бога, нека да вървим!"

5. Като светкавица.  Той взел със себе си брат Масео и брат Анжело, свети мъже и се отправил,
подобно  на  светкавица  с  тази  духовна  жар,  без  да  обръща  внимание  на  пътя  или  пътеката,  по  които
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минавали. Пристигнали в едно село, наречено Канара. Св. Франциск започнал да проповядва, като първо
заповядал на ластовичките, които чуруликали наблизо, да пазят тишина, докато свърши проповедта си. И
ластовичките му се подчинили. Той проповядвал толкова разпалено, че всички мъже и жени от селото, в
резултат  от  проповедта  и  чудото с  ластовичките  изпаднали в  екстаз  и  пожелали да  го  последват  и  да
напуснат селото. Но Св. Франциск не им позволил, като им казал: "Не бързайте и не напускайте, защото аз
ще ви кажа какво да направите за спасение на душите си." От този момент той намислил да организира
Третият Орден на континента за спасение на хората навсякъде по света.

6. Множеството на птиците.  Оставяйки ги утешени и склонни да приемат наказание, той отишъл
между Канара и Бевагна. Докато проповядвал със същата жар в този район заедно със спътниците си, той
погледнал и видял близо до пътя няколко дървета, върху които имало толкова много и различни птици,
каквито до тогава не бил виждал по тези места. Видял, че в близкото поле също имало извънредно голям
брой птици. Докато се вглеждал и се чудел на това множество от птици, върху него дошъл Божият Дух и той
казал на спътниците си: "Почакайте ме тук на пътя, аз отивам да проповядвам на нашите сестри, птиците."
След това отишъл в полето към птиците,  които били на земята.  Веднага щом започнал да проповядва,
всички птици, които били по дърветата слезли  и отишли при него.  Всички птици стояли неподвижно,
въпреки че той ходел между тях и по навик докосвал много от тях. Но нито една от тях не помръдвала и
след това не напуснали, докато не ги благословил, като  разказва брат Джеймс от Маса, един свят човек,
който научил всичко казано до сега от брат Масео, който е бил спътник на Св. Франциск по това време.

7. Старайте се винаги да хвалите Бога.  Откъс от проповедта на Св. Франциск пред тези птици:
"Мои малки птици и сестрици, вие дължите толкова много на вашият Създател Бога и винаги  и на всяко
място трябва да го възхвалявате, защото той ви е дал двойна и тройна защита, прекрасно оцветена одежда,
намирате храната си без да сте работили за нея, научили сте песните си от Създателя и вашият брой се
умножава с помощта на Божията благословя, той ви запази място в Ноевият ковчег, за да не изчезнете от
лицето на земята. Вие освен това му дължите въздушното царство, което ви е предоставил. Нещо повече,
вие нито сеете нито жънете, но Бог ви храни и ви дава реки и извори да пиете от тях. Той ви дава високи
планини, хълмове и скали като скривалища и високи дървета, на които да поставите гнездата си. Въпреки,
че не знаете как да предете и шиете, Бог ви дава, на вас и на децата ви, облеклото от което се нуждаете.
Следователно Създателят ви обича толкова много, след като ви дава толкова много добри неща. Затова, мои
малки птици и сестрици, внимавайте да не бъдете неблагодарни и се старайте винаги да хвалите Бога.

8. Те пееха чудни песни.  След тези думи на Св. Франциск птиците започнали да отварят човките си,
да изпъват шиите и краката си, да разперват крилата си и да навеждат глави към земята, показвайки чрез
движенията и песните си, че казаното от Св. Франциск им е доставило голямо удоволствие. Когато видял
това, той също се зарадвал много в духът си заедно с тях и се чудел на това огромно множество от птици, на
тяхното  чудно  разнообразие,  на  тяхното  внимание,  близост  и  на  техните  вълнения.  След  това  той
признателно възхвалил чудният Създател в тях и нежно ги приканил и те да похвалят Бога. Най-накрая,
когато свършил проповедта си и ги поканил да похвалят Бога, Св. Франциск направил кръстен знак над
птиците и им позволил да се разотидат. Тогава всички птици се издигнали във въздуха едновременно и
запели чудна песен. Когато престанали да пеят, съобразно кръста, който Св. Франциск направил над тях, те
се разделили в четири подредени групи. Всяка група се издигнала високо във въздуха и полетели в различни
посоки: една на изток, друга на запад, трета на юг и четвърта на север. Докато отлитала, всяка група пеела
прекрасна песен. 

9. Към четирите краища на света. По такъв начин те демонстрирали, че както Св. Франциск, който
по-късно понесъл белезите на Христовият Кръст, който им проповядвал и направил кръстен знак над тях, те
се разделили във формата на кръст и  пеейки отлетели към четирите краища на света.  Те показали,  че
проповядването на Христовият Кръст, което било подновено от Св. Франциск, щяло да бъде разнесено по
целият свят от него и от неговите монаси, които подобно на птици, не правят нищо в своя полза на тоя свят
и са се посветили изцяло на Божието Провидение. И така те били наречени орли от Христос, когато казал:
"Където и да бъде тялото, там ще се съберат орлите." Защото светиите, които възлагат надеждата си на Бога
ще получат криле,  подобно на орли и ще отлетят нависоко при Бога и никога няма да умрат.  Слава на
Христос. Амин.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА 

ЛУКА 12:13-21: „13И някой от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с

мене наследството  14А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил съдия или далеч над вас?  15И каза им:
Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието

на имота му.  16И каза им притча, като рече:  Нивите на един богаташ родиха много плод.  17И той
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размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам къде да събера плодовете си. 18И рече:
Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичките си

жита и благата си.  19И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години;

успокой се, яж, пий, весели се. 20А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си

приготвил, чие ще бъде? 21Това става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.“

Въпроси за размисъл 
1. Франциск "попаднал в голямата агония на съмнението относно това, което трябва да направи." На

кой етап от живота си вие сте се чудили по кой път да тръгне живота ви? Какво направихте? Какво или кой
ви помогна да вземете решение?

2.  Франциск се страхувал,  че собствените му желания ще му попречат да чуе отговора на Бога и
затова помолил приятелите си да се молят и да слушат вместо него. Ако попаднете пред трудна дилема, кои
приятели бихте помолили да слушат вместо вас? Защо?

3.  Кое е първото нещо, което направил Франциск, след като получил потвърждение за това, което
трябвало да направи? Борили ли сте се със скромността си, считайки че не сте подготвен да служите на
Бога?

4. В резултат от проповедта на Франциск, хората били дълбоко развълнувани и решени да задълбочат
посветеността си на Бога. Присъствували ли сте на проповед, семинар или лекция, която Бог е използувал,
за да ви внуши едно по-дълбоко посвещение? 

5.  В притчата на  Исус,  един богат човек трупал богатства,  но  скоро умрял и  установил,  че  това
богатство няма стойност. Исус ни нарежда вместо да трупаме богатство, "да богатеем в Бога" тук на земята.
Кои са някои от начините човек да "богатее в Бога"?

Упражнения
1.  Ако  през  седмицата  се  наложи  да  решавате  някаква  важна  дилема,  обърнете  се  смирено  към

няколко приятели, за да ви помогнат при вземането на решението. Помолете ги да се молят и да слушат и
подобно на Франциск, възприемете думите им като думи на Исус.

2. Научете се да се радвате на Божиите създания. Подобно на Франциск, отделяйте време да бъдете с
птиците и животните и гледайте на тях не като на неми животни, а като на създания, които са важна част от
Божието творение. 

3.  Докато през седмицата слушате проповедта,  старайте се  да бъдете добър слушател.  Не просто
слушайте думите, но и си мислете как те се отнасят към някои принципи в живота ви. Молете Духът да ви
даде "уши да слушате". 

4.  И Исус  и Франциск ни предупреждават  да не  трупаме земни богатства,  а  да  богатеем в  Бога.
Старайте се да увеличавате божественото си богатство.
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Глава 46

Мадам Гийом (1648 – 1717)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Мадам Гийом е родена в Монтаргис, Франция. Когато била на 15 год, тя се омъжила за 28 годишен

инвалид. Тъй като била нещастна в брака си, Мадам Гийом започнала да търси щастие в религиозния
живот.  За  една година била  в  затвора  заради религиозните си  прояви.  Прекарала почти 25 години в
усамотение и през този период написала повечето от книгите си. Най-големият принос на Мадам Гийом
към религиозната литература е талантът й да принуждава читателя да се опита да живее като Исус
Христос. Следващите откъси са от книгата й "Изживяването на дълбочината на Исус Христос". Тази
книга имала широко влияние,  преведена е  даже на китайски и  била  препоръчвана на  читателите  от
редица известни религиозни мислители и писатели.

ОТКЪСИ ОТ  "ИЗЖИВЯВАНЕТО НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ИСУС ХРИСТОС"
1.  Два начина да се срещне Христос.  Бих желала да се  обърна към тебе,  тъй като ти си нов в

Христос и искаш да го опознаеш. За да направя това, позволи ми да ти предложа два пътя, по които можеш
да отидеш до Бога. Първият ще нарека "изричане на Библията в молитви"; вторият ще нарека "гледане към
Бога" или "чакане в неговото присъствие".

2. Изричане на Библията в молитви. "Изричане на Библията в молитви" е уникален метод за работа
с Писанието и включва четене и молитва. Вземете Библията и изберете някой откъс от нея, който е прост и
наистина практически приложим. След това се обърнете към Бога, подхождайки тихо и смирено. Там, пред
него, прочетете малка част от откъса от Библията, който сте избрали. Внимавайте докато четете. Правете го
с разбиране, спокойно и внимателно. Вниквайте и усвоявайте това, което четете. В миналото може би ви е
било навик,  докато четете,  да  се придвижвате бързо от един стих на Библията към следващият,  докато
прочетете целият откъс. Сега се стремете да намерите най-важното в прочетеното. 

3. Четете бавно. Не четете бързо, когато се обръщате към Бога по метода "изричане на Библията в
молитви",  напротив четете много бавно.  Не преминавайте от един откъс към друг, преди да си разбрали
същността на това, което четете. След това може би ще решите да използувате в молитвите си тази част от
Библията, която ви е развълнувала. След като сте разбрали значението на прочетената част и сте извлекли
съответната поука, когато дълбокото ви вълнение от прочетеното вече е преминало, много бавно и спокойно
започнете да четете следващата част от избрания откъс. Ще бъдете изненадани, когато установите, че след
като сте свършили молитвата си, вие сте прочели много малко, не повече от половин страница от Библията.

4.  Проникване  в  дълбочината.  "Изричане  на  Библията  в  молитви"  не  се  оценява  по  обема  на
прочетеното, а по начина, по който е прочетено. Ако четете бързо, ще имате малка полза. Вие ще приличате
на пчела, която просто пропълзява по повърхността на цветето. Обратно, при този нов начин на четене, вие
приличате на пчела, която прониква в дълбочината на цветето. Вие се гмурвате дълбоко във вътрешността,
за  да  вземете  от  там  дълбоко  разположеният  нектар.  Разбира  се,  съществува  един  начин  за  четене  на
Библията, който се използува при обучението, но той не е приложим в този случай. Този обучаващ начин на
четене няма да ви помогне,  когато става въпрос за свети неща! За да се получи задълбочаване и да се
спечели от четенето на Библията, трябва да четете по описаният от мене начин. Гмурнете се в най-големите
дълбочини на значението на думите, които четете, докато не получите откровение за смисълът, подобно на
сладък аромат. Убедена съм, че ако спазвате тези указания, малко по малко ще започнете да усещате най-
обогатената молитва, която се излива от вас.

5. Гледане към Бога. Нека сега да преминем към вторият метод за молитва, който беше споменат по-
рано. Аз го нарекох "гледане към Бога" или "чакане в неговото присъствие" и при него също се използува
Библията, но в този случай не се чете. Помнете, отнасям се към вас като към новопокръстен. Това е вторият
метод, чрез който може да се отиде при Христос. При него, въпреки че се използува Библията, начина на
работа е съвършено различен в сравнение с "изричане на Библията в молитви".  Поради това трябва да си
отделите време през деня, когато можете да седите спокойно и да чакате Христос да дойде при вас. При
"изричане  на  Библията  в  молитви"  търсите  да  намерите  Бога  в  това,  което  четете,  в  смисълът  на
прочетените  думи.  Следователно,  в  този  случай  вниманието  се  концентрира  върху  съдържанието  на
Библията. Целта е да вземете всичко от откъса, който  Бог разкрива пред вас.

6. Успокояване на ума. При "гледане към Бога" вие отивате при Бога по съвършено различен път. На
този етап трябва ви обясня най-големите трудности, които ще имате, докато чакате Бога. Те имат отношение
към ума ви.  Умът има много силно проявена склонност да се отклонява от Бога. Следователно, тъй като
идвате пред Бога, за да застанете в неговото присъствие и да го гледате, използувайте Библията, за да се
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успокои ума ви. Начинът да се направи това е много лесен. Първо, прочетете откъс от Библията. След като
усетите Божието присъствие, съдържанието на прочетеното от вас повече не е важно. Библията е изпълнила
задачата си, тя е успокоила ума ви и ви е завела при Бога.

7. Вглъбени от вярата. За да можете да го разберете по-ясно, позволете ми да ви опиша метода, по
който идвате при Бога, единствено като гледате към него и го чакате. Започвате с определяне на време, през
което ще бъдете с Бога. Когато пристъпвате към него, идвайте тихо. Настроите сърцето си към Божието
присъствие. Как се прави това?  Това става много лесно. Обърнете се към него с вяра. С вяра се убеждавате,
че сте дошли в Божието присъствие. Докато сте при Бога, започнете да четете някой откъс от Библията. По
време на четенето правете паузи,  които трябва да са доста умерени. Целта на тези паузи е да ви дадат
възможност да настроите разумът си в хармония с Духа и да се вглъбите върху Христос. Винаги трябва да
помните, че не правите това, за да получите някакво разбиране за прочетеното. Напротив, вие четете за да
откъснете разума си от земните неща и да го насочите към дълбините на душата си. Вие не отивате там, за
да се научите или за да четете, вие отивате там, за да бъдете в Божието присъствие! Докато сте пред Бога,
сдържайте сърцето си. Как? Това също става чрез вяра. Да, чрез вяра вие задържате сърцето си в Божието
присъствие. Сега, чакайки пред него, съсредоточете цялото си внимание върху вашия дух. Не позволявайте
на мислите си да блуждаят. Ако те започнат да се отклоняват, върнете обратно вниманието си към скритите
кътчета на душата си. Вие ще се освободите от това блуждаене, както и от което и да е друго външно
дразнение и ще бъдете отведен пред Бога. Господ се намира само във вашият дух, в потайностите на душата
ви, в Най-святото от Светите места, там е мястото, обитавано от него.

8. Господ ще се срещне с вас. Господ вече е обещал, че ще дойде и ще обитава във вас (Йоан 14:23).
Той е обещал да се среща с онези, които го боготворят и изпълняват волята му. Бог ще се срещне с вас в
духа ви. Свети Августин веднъж казал, че когато бил новопокръстен, губел много време да търси Бога
извън себе си, вместо да го потърси в себе си. След като веднъж сърцето ви се вглъби върху Христос, вие
ще почувствате неговото присъствие. Ще бъдете в състояние да усетите по-осезателно присъствието му,
защото външните ви усещания са тихи и спокойни. Вниманието ви не е привлечено от външни неща или от
повърхностни мисли, напротив, разумът ви е обзет от това, което сте прочели и от докосването на Божието
присъствие. Но тук не става дума за онова, което ще си мислите за прочетеното, тук става дума, че ще се
храните от това, което сте прочели. Освен любовта към Бога, която ще изпитвате, вие трябва да сдържате
спокойно разума си пред него. Когато се озовете в това състояние, вие сте длъжни да дадете почивка на
разума си. В това толкова спокойно състояние преглътнете това, което сте прочели. Отначало това може да
ви  се  стори  трудно,  но  може  би  аз  ще  ви  покажа  един  лесен  начин.  Не  сте  ли  изпитвали  някога
удоволствието от вкусът на някоя много хубава храна? Но ако не желаете да преглътнете храната, вие няма
да се нахраните. Същото става и с душата ви. В това мирно, тихо и спокойно състояние просто приемайте,
че това което намирате тук е храна.

9. Странични дразнители. Какво представляват страничните дразнители? Нека да предположим, че
мислите ви започнат да блуждаят. След като веднъж сте били дълбоко развълнувани от Божият Дух и сте
били обезпокоени, бъдете прилежни да върнете обратно блуждаещият си ум при Бога. Това е най-лесният
начин на света, за да преодолеете страничните дразнители. Когато мислите ви блуждаят, не се опитвайте да
се справите с този проблем, като сменяте обекта, за който мислите. Разбирате ли, ако обръщате внимание на
това, за което мислите, вие само безпокоите мозъка си и го вълнувате още повече. Обратно, изключете го от
вниманието си!  Продължавайте да си мислите само за  Божието присъствие.  Като правите това,  вие ще
спечелите войната с блуждаещият си разум и при това никога няма да бъдете въвлечен в битката! 

10. Дисциплиниране на ума. Като започнете това ново занимание, вие ще поискате и ще откриете, че
е трудно да контролирате ума си. Защо става така? Защото през годините, по навик,  мозъкът ви е придобил
способността да се лута безцелно, да прави онова, което си иска, така че това, за което говоря тук, ще ви
помогне да дисциплинирате умът си.  Бъдете сигурен,  че когато душата ви свикне да се  придържа към
вътрешните неща, този процес ще стане по-лесен. Има две причини, поради които ще установите, че е по-
лесно всеки път да подчинявате ума си на Бога. Първата е, че мозъкът, след продължителна практика, ще си
създаде нов навик да се насочва към дълбочините. Втората е, че имате един милостив Бог! 

11. Основното желание на Бога. Основното желание на Бога е да ви се разкрие и за да направи това,
той ви дарява с изобилна милост. Господ ви дава възможност да се радвате на неговото присъствие . Той ви
докосва и докосването му е толкова нежно, че повече от всякога, вие сте привлечен вътрешно към него.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

БИТИЕ 28:10-19: „10Яков, прочее, излезе от Вирсавее и отиде към Харан. 11И като стигна на едно
място,  пренощува там, защото слънцето беше залязло;  и взе от мястото един камък та го тури за

възглавница, и легна да спи на това място.  12И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх
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стигаше на небето; и Божиите ангели се изкачваха и слизаха по нея. 13И Господ стоеше над нея, и каза:
Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака; земята на която лежиш ще дам на тебе и на

потомството ти.  14Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш
към запад и към изток, към север и към юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благословят

всички племена на земята. 15Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш и ще те върна пак в тая

земя; защото няма да те оставя, докле не свърши това, за което ти говорих. 16А като се събуди Яков от

съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. 17И убоя се и рече: Колко е страшно

това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна.  18На сутринта, като стана Яков

рано, взе камъка, който си беше турил за възглавница, изправи го за стълб и изля масло на върха му. 19И
наименува онова място Ветил; а преди името на града беше Луз.“

Въпроси за размисъл 
1.  Мадам  Гийом  използува  образът  на  пчела,  която  или  пълзи  по  повърхността  на  цветето  или

прониква дълбоко в него,  за да илюстрира разликата между обичайния начин на четене на Библията и
начинът, който тя ни препоръчва. Кой от двата начина е по-близо до вашият начин на четене на Библията? 

2.  Кой от двата описани от авторката метода на приближаване към Христос е по-подходящ за вас?
Защо? 

3.  Мадам Гийом подчертава особено нивото на нашият стремеж към Бога. Какво от последните 2
години ви е помогнало да усилите стремежа си към Бога?

4. Ако Мадам Гийом дойде в дома ви на чаша кафе и да си поговорите, кой въпрос бихте желали да й
зададете? 

5.  В  откъсът от  Библията,  мястото наречено Харан станало свято за  Яков,  защото там той имал
проникновена среща с Бога. Кои са някои от светите места в живота ви, където вие сте срещнали Бога?

Упражнения 
1.  През седмицата се отделете 15 минути за да "изговаряте Библията при молитва". Използувайки

методът на Мадам Гийом помнете, че трябва да направите следното: 
а) да изберете един откъс; 
б) да го прочетете бавно; 
в) да се опитате да разберете същността на всеки стих, преди да продължите; 
г) когато нещо ви се стори особено важно, включете го в молитвата си.

2. През седмицата си отделете 15 минути, за да "гледате към Бога". Следвайте следният ред: 
а) използувайте откъс от Библията, за да ви помогне да се фокусирате върху Божието присъствие; 
б) четете докато сте в състояние да се фокусирате върху Божието присъствие; 
в) поддържайте сърцето и мозъкът ви да бъдат насочени към Божието присъствие; 
г) когато мислите ви блуждаят, върнете се обратно към откъсът от Библията, за да ви помогне да ги

фокусирате отново.
3. Мадам Гийом пише: "Основното желание на Бога е да ви се разкрие". През седмицата обръщайте

особено внимание на начините, чрез които Бог ви се разкрива.
4. Така както Яков издигнал стълб в чест на мястото, където е срещнал Бога, направете си списък на

хората и местата, които са оказали влияние върху живота ви и благодарете на Бога, когато поглеждате към
този списък. Ако е възможно, напишете благодарствено писмо на онези, които са помогнали животът ви да
стане духовен.
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Глава 47

Джон Крайсистън (345 - 407)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джон бил  роден  в  семейството  на  богат римски  генерал,  но  съдбата  го  предопределила  да  се

превърне  в  един  от  най-добрите  проповедници  в  ранната  Църква,  който  получил  прозвището
"златоустият". На 20 год. възраст изучавал риторика в Антиохия. Първоначалното му намерение било да
използува уменията си, като работи в правосъдието, но след това се отказал от него, защото то имало
светски  характер.  Насочил  вниманието си  към изучаване  на  Библията и  през  368 год.  бил  кръстен в
Църквата. Скоро след това се оттеглил в уединение заедно с един сирийски монах и 4 години живял в една
пещера  близо  до  Антиохия.  Практикуваният от него  извънреден   аскетизъм  му  създал  проблеми  със
здравето и той бил принуден да се върне в Антиохия и да успокои религиозната си страст. През 386 год.
бил назначен за свещеник,  а след 12 год. станал патриарх в Константинопол. В последните години от
живота си Крайсистън бил подложен на злостни нападки заради придържането му към по-голямата
част  от  теологията  на  Ордена  си  и  за  постоянната  му  критика  към  апатията,  която  виждал  в
духовенството.  Откритият му  начин  на  изразяване  и  твърдите  правила  за  живот бързо  му  създали
неприятели  сред  богатите  духовници  и  сред  развратните  царедворци.  Бил  заточен  в  Армения  от
Императрица Евдокия и по това време продължил да пише до приятелите си писма, изпълнени със сила и
влияние, тъй като станал прочут със способността си да понася трудности за прослава на Бога. Умрял
по  време  на  пътуване  към  един  отдалечен  район  през  407  год.  Подобно  на  Августин,  на  когото
подражавал, Крайсистън притежавал ораторска дарба, която била школувана преди да се покръсти и тя
го направила един от най-добрите проповедници в историята на Християнството. Това е причината да
изберем откъс от една негова проповед.

ОТКЪСИ ОТ  ПРОПОВЕДТА "МЪРТЪВ ЗА ГРЕХА"
1. Кръстен в Неговата смърт. "Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в

Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с
Него да  участвуваме в  смърт"  (Рим.6:3-4).  Какво означава  да  бъдем кръстени в  неговата  смърт? Това
означава да умрем, както и Христос е умрял. Ние правим товаq като се кръщаваме, защото кръщението е
кръст. Това,  което е бил кръстът за Христос,  това е кръщението за нас. Христос умря в плътта си,  ние
умираме за греха. И двете са смърт и двете са реални. Но ако нашата смърт при кръщението е реална, каква
е  нашата  част,  какъв  е  нашият  принос?  Павел  продължава  и  казва:  "тъй  щото,  както  Христос  биде
възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот" (Рим. 6:4). Тук Павел ни
говори  за  важността  на  възкресението.  Вярвате  ли,  че  Христос  е  бил  възкресен  от  смъртта? Вярвайте
същото  и  за  себе  си.  Така  както  неговата  смърт  е  и  ваша  смърт,  така  неговото  възкресение  е  и  ваше
възкресение. Ако сте взели участие в едното,  ще вземете участие и в другото. Защото сега грехът си е
отишъл от нас. Павел ни поставя следното изискване: да ходим в нов живот, като променим навиците си.
Защото когато прелюбодеецът стане целомъдрен, когато завистливият и алчен стане милостив и готов да
дарява,  когато  жестокият  се  покори,  налице  е  възкресение,  едно  встъпление  към  окончателното
възкресение,  което ще дойде.  Защо това е възкресение? Защото грехът е умъртвен и на негово място е
възстановена праведността; старият живот е отминал, сега се живее ангелски живот.

2. Старата ера на греха. Очите ми се изпълват със сълзи, когато си помисля колко   много   ни е молил  
Павел и колко   малко   сме се променили ние след кръщението си, отстъпвайки пред граха, връщайки се към  
старото, което сме имали по-рано, връщайки се в Египет и спомняйки си за лукът, който сме яли (Числа
11:4-5), след като имаме мана небесна  .   След кръщението си ние изтърпяваме промяната за 10-20 дни и
отново започваме да вършим старите неща. Но трябва да разберем, че от нас се изисква да се променим не
за няколко дни,  а за целия си живот. Младостта на милостта не трябва да ни отвежда към старата ера на
греха. Любовта към парите, робуването на лоши желания или на който и да е грях, ни прави да стареем в
душата и тялото си. Душите ни стават ревматични, деформирани, загнили и загиват от многото грехове,
които  продължаваме  да  извършваме.  Такива  са  душите  на  грешниците.  Но  не  такива  са  душите  на
праведните, защото те са млади и здрави, в разцвета на живота си, готови за всяка битка. Не е така при
грешниците, защото те са готови да паднат при най-малката съпротива. Грешниците губят способността си
да виждат, да чуват и да говорят, защото те изплюват думи, които са отвратителни.

3. Внезапно подмладен. Подобно на блудния син, грешниците свършват в мръсотията на помията за
свинете, унизени до най-голяма степен и са в по-лошо положение, отколкото всеки безправен човек. Но
когато блудният прояви желание, внезапно той става млад поради решението си. Веднага след като каже:
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"Ще се върна при Баща си", тези думи отпращат към него всички благословии. Или по-точно, не самите
думи правят това, а действията му, които той добавя към тези думи. Той не казва: "Ще се върна", а след това
да остане там където е. Следователно, нека да направим това, независимо колко далече  встрани ни е отвело
нашето бягство от дома. Нека да се върнем в Бащината си къща, без да се смущаваме от дължината на пътя,
който трябва да извървим. Защото ще открием, ако пожелаем, че връщането е много лесно и много бързо.
Нека само да напуснем тази чужда страна на греха, където бяхме отвлечени далеч от Баща си. Защото Баща
ни тъгува силно за нас и ще ни приеме с радост, ако сме се променили. Той изпитва голямо удоволствие,
когато децата му се връщат при него.

4. Ще бъде най-лесно. А как да се върнем обратно? Тръгнете обратно, като избягвате злото и порока
и не го вършите повече и вече сте си в къщи. Когато положението на един болен не се влошава, това е
признак за подобрение, така е и в случая с порока. Не продължавайте повече в тази посока и порочните ви
постъпки ще престанат. Ако постъпвате така два дни, на третият ден ще ви бъде по-лесно, а към трите дни
след това ще прибавите десет, след това двадесет, след това сто и накрая - целият си живот. Защото колкото
повече продължавате да се връщате обратно, толкова по-лесно ще ви бъде да разберете какво трябва да
правите и наградите, които ви очакват, ще ви изглеждат по-ценни. А когато блудният син се завърнал, той
бил посрещнат с плодове, арфи, танци и веселие. Баща му, който преди може би го е упреквал за лошото му
поведение, сега е напълно променен.  Бащата даже не споменава за старите грешки, а напротив, гледа на
сина си като на неопетнен, хвърля се към него и го целува  .   

5. Преливащото желание на Бога.  След като имаме такъв пример пред себе си, нека да бъдем в
добро настроение и да не се поддаваме на отчаяние.  Защото Бог , който едновременно е наш Господар и
Баща, няма да е много доволен, ако сме негови роби  ,   защото Той предпочита да му бъдем деца  . Това е, което
Бог наистина иска. Това е причината той да направи всичко, което е направил, като не пожали единственият
си любящ Син, за да можем ние, като осиновени синове и дъщери, да го обичаме като Баща. Преливащото
желание на Бога да бъде обичан идва от преливащата му любов. Поради това Исус казва: "Всеки, който
обича  майка  си  и  баща  си  повече  от  Мене,    не  ме  интересува  ."  Той  ни  призовава  да  оценяваме  като
второстепенно даже това, което ние считаме за най-скъпо за нас - душата си - и да поставим по-високо от
нея любовта към Бога, защото нашият Отец желае да бъде обичан вечно. Когато не обичаме някой човек,
ние не желаем да бъдем с него, независимо колко велик или благороден е той. Но когато обичаме някой, ние
желаем да бъдем с него и ценим високо любовта му,  независимо че той може да не е високопоставен.
Защото това е причината, а не нашата висококачественост, поради която Бог оценява високо любовта ни към
него. Цени я толкова високо, че на практика задоволява желанията ни, когато те са за наше добро. 

6. От какво има да се страхуваме. При това положение, нека да се подложим на опасности заради
него и да се състезаваме, за да получим най-голямата награда. Нека да не се страхуваме от бедност или
болест, от трудни времена или даже от самата смърт. Защото от какво има да се страхувате? Да загубите
всичките си пари? Ако приемете това достойно, то ще бъде като награда за вас, като че ли сте дали всичко
на бедните, доколкото вие доброволно сте се лишили от тях, защото знаете, че на небето имате по-голяма
награда. Тогава от какво повече да се страхувате? От това, че хората ще ви ругаят и ще ви преследват? Ако е
така, тези хора ви поставят велика корона, ако понесете всичко със смирение и покорство.  Радвайте се и
бъдете щастливи, казва Исус, когато хората неоснователно говорят лоши неща против вас, защото е голяма
наградата ви на небето. И даже ако те ви обвиняват основателно, от наша полза е да се държим смирено,
така както фарисеят справедливо обвини бирника в молитвата си, но бирникът си отиде в къщи оправдан,
защото понесе смирено това. Защо търсим изгода? Каква е била изгодата на Юда да бъде с Христос? Или
каква е изгодата на евреите от закона? Или каква е изгодата на Адам от рая? Или каква е изгодата, получена
от евреите заради Обетованата земя?  Ние сме длъжни да се концентрираме само към една цел:  как да
направим най-доброто с възможностите, които ни са предоставени.

7. Змия, загнездила в леглото ни. Ако правим това, даже дяволът не би могъл да ни победи. Длъжни
сме да помним, че имаме работа с изкусен противник. Ако изведнъж осъзнаем, че в леглото ни има змия,
ние ще направим всичко възможно да я убием. Но когато в душите ни се загнезди дяволът, ние си казваме,
че това не е опасно и така много лесно се излъгваме. Защо? Защото очите на нашия морал не виждат нито
него, нито неговите намерения. Поради това сме длъжни да се стреснем и да бъдем трезви. Ние разбираме,
че борбата ни с противника ще бъде по-лека, ако сме нащрек, но не е лесно да се отървеш от противник,
който е невидим. Освен това знаем, че дявала не желае открита и честна борба, защото така сигурно ще
изгуби. Обратно, представяйки се за наш приятел, той иска да ни внуши да приемем отровата на злобата му.
Така например, той използувал жената на  Йов, под предлог, че обича мъжът й. Същото беше и с Адам,
когато дяволът му казваше, че се грижи за него и че "очите му ще се отворят", ако яде от забраненият плод.
Бъдете нащрек и се въоръжете с оръжията на Духа. Запознайте се с дяволските планове , за да се предпазите
да не паднете в капаните му и заради това го изобличавайте. Павел е успял да се справи, защото не го е
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пренебрегвал - него и плановете му. Да се научим и ние да избягваме уловките на дявола, за да можем след
това да го победим, дали в настоящият или в бъдещият живот, да бъдем обявени за победители и да получим
онези недостъпни благословии.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЛУКА 15:11-32: „11Каза още: Някой си човек имаше двама сина.  12И по-младият от тях рече на

баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той му раздели имота. 13И не след много дни
по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си

живот. 14И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна; и той остана в лишение. 15И отиде

да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полето си да пасе свини. 16И

желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. 17А като дойде на

себе си рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! 18Ще стана да

ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; 19не съм вече достоен да се

наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. 20И стана и дойде при баща си. А когато бе

още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. 21Рече му

синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм достоен да се наричам твой син. 22Но бащата
рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и

обуща на нозете му; 23докарайте угоеното теле и го заколете и нека да ядем и се веселим; 24защото този

мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. 25А по-старият му син беше

на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри.  26И повика един от слугите и

попита, що е това. 27А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие

здрав. 28И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. 29А той в отговор рече на
баща си: Ето, толкова години ти работя и никого не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито

яре си дал някога да се повеселя с приятелите си; 30а щом си дойде този твой син, който изпояде имота

ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. 31А той му каза: Синко, ти си винаги с мене и всичко

мое твое е. 32Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат бе мъртъв и
оживя, и изгубен бе, и се намери.“

Въпроси за размисъл 
1. Спомнете си за кръщението си. Какво означаваше то за вас (ако сте били кръстен като бебе, какво

означава това за вас сега)? Съгласно тази проповед, какво означава това кръщение за Бога?
2.  Борили ли сте се с някакъв грях след кръщението си? Съгласно Крайсистън, коя е причината и

какво е лекарството срещу този проблем?
3. Авторът казва, че тялото и душата  стареят поради грехът. Дали тази метафора описва влиянието на

грехът върху живота ви? Имайки това предвид, как "изведнъж" станахте млад? Как го почувствахте?
4. Съгласно тази проповед, практически е трудно са се справим с дявола, защото той не желае да влезе

в "открита" борба, а вместо това ни измамва под по-добри предлози (приятелство, религия, възможност за
печалба и т.н.). Как бяхте измамени? Как според Крайсистън можем да спечелим? 

5. Авторът използува притчата за блудният син, за да илюстрира как ние се отклоняваме от Бога и как
можем да се върнем обратно при него. Как в миналото се отклонихте от Бога? Кое ви накара да се върнете в
къщи?

Упражнения.
1. Замислете се за библейският образ, използуван от Павел, за да се обрисува новият живот в Христос:

възкресение заедно с Христос. При това помнете думите на автора: "Вярвате ли, че Христос е бил възкресен
от смъртта? Вярвайте същото и за себе си."

2. Крайсистън пише, че можем да се върнем в бащината си къща, като избегнем измамата. През тази
седмица  прекратете  една  от  измамите,  които  ви  "състаряват".  Знайте,  че  за  всеки  успешен  ден  прави
следващият да бъде по-лесен.

3. Авторът ни казва: "Ние сме длъжни да се концентрираме само към една цел: как да направим най-
доброто с възможностите, които ни са предоставени." През седмицата се постарайте да преследвате тази
цел.

4. Вземете решение да напуснете далечната страна на греха и да се върнете при Небесният Отец.
Ознаменувайте връщането си в къщи с тържество. Ангелите се радват, когато ние се връщаме при Бога, така
че защо да не се присъединим към техните радостни възхвали към Бога?
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Глава 48

Чарлз Спържън (1834 - 1892)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Описван като "горяща светлина, която внезапно избухна в моралният свят", Чарлз Спържън бил

едно от най-забележителните явления на времето си и привличал общественото внимание (а понякога и
яростта му) с могъщите и убедителните си проповеди. Спържън е роден и е отрасъл в Есекс, Англия и е
наследник на няколко поколения независими мисионери. Станал баптист през 1850 год. и през същата
година произнесъл първата си проповед. През 1852 год. бил назначен за пастор в баптистката църква в
Уотърбийч. През 1854 отишъл в Сауту  ъ  рк, Лондон, където популярността му пораснала толкова много,  
че  се наложило да построят нова пристройка към църквата, за да се  даде възможност да го чуят
всички,  които отивали на проповедите му.  В допълнение към проповедите си,  той основал колеж за
пастори, дом  за сираци и една организация за разпространение на религиозна литература. Бил е убеден
Калвинист и склонността му да се придържа към някои доктрини била причина да бъде в противоречие с
други вярващи. Славата му продължавала да расте, което се дължало на изключителните му ораторски
способности, на образната му реч, на чувството му за хумор и на здравият му разум. Следващият откъс
е от една от многото му проповеди. Проповедите му винаги се придържали към Библията и този откъс е
достатъчно доказателство за способността му да убеждава, да вълнува и да окуражава слушателите
си да направят промени в живота си.

ОТКЪСИ ОТ  "ЖЕЛАНОТО ОТ ЦЪРКВАТА ДУХОВНО ОЖИВЛЕНИЕ"
1. Изцяло работа на Бога.  В Ав. 3:2 се казва: "Господи, оживявай делото Си". Цялата истинска

религия е работа на Бога.  Само Бог е наистина автор на спасението на света и религията е творение на
неговата милост.    Ако в църквата има нещо добро или прекрасно, то също изцяло се дължи на Бога, от  
началото до края  . Бог е, който оживява една душа, която е мъртва и Бог поддържа живота в тази душа.   Бог  
е този, който подхранва и усъвършенствува живота в църквата.  Ние не приписваме нищо на себе си и
признаваме, че всичко е от Бога. Даже за миг да не се осмеляваме да си мислим, че нашето преобръщане
и освещаване се дължи на собствените ни усилия или на усилията на някой друг. Наистина, има начини,
чрез който ние се преобръщаме и се освещаваме, но те са изцяло работа на Бога.

2. Оживяване на благочестието. Следователно, ако вярвам, че тъкмо Духът на Бога ми помага, аз
съм длъжен да приложа този принцип първо към собствената си душа и след това към цялата църква.
Следователно,  да  го  приложим  първо  към  себе  си.  Твърде  често  ние  порицаваме  църквата  ,    докато  
всъщност  бичът  на  порицанието би трябвало да  падне  върху собственият  ни гръб  .    Трябва  винаги  да  
помним, че ние сме част от църквата и липсата на оживяване в самите нас до известна степен е причината
за  липсата  на  оживление  в  църквата  като  цяло.  Аз  ще  отправя  това  обвинение  към  самите  нас:  като
християни  ние  се  нуждаем  от  оживяване  на  благочестието  в  живота  ни  и  аз  разполагам  с  изобилни
доказателства за това.

3. Няма гаранция. На първо място, погледнете как се държат и какво говорят много от онези, които
признават, че са деца на Бога. В наше време стана много популярно човек да стане член на църквата.
Напоследък в нашата страна  мнозина се присъединиха към църквата. Но дали това доведе до намаление
на   измамите,  както  би  трябвало  да  се  очаква?  Намаляха  ли  мошеничествата?  Откриваме  ли,  че
моралността  се  повишава?  Вижда  ли  се  краят  на  порока?  Не,  определено  се  вижда.  Епохата  в  която
живеем е толкова неморална, колкото всяка от предидущите. Все още има толкова много грехове, но може
би те  са  по-замаскирани и  прикрити.  Добре  известно е,  че   ако  човек  е  член на  църквата,  това  не  е
гаранция за неговата честност  .   Начинът по който живеят толкова много мъже и жени, които са членове на  
църквата  ,    кара хората да се чудят дали въобще съществува набожност в някой от нас  .  Ние търчим към
парите, ние жадуваме и се домогваме, вървим по измамните пътища на този свят, притесняваме бедните и
отказваме, че работническата класа има права - и след всичко това признаваме, че сме хора на Бога! На
църквата й липсва оживление в живота на членовете й.

4. За какво ще говорят те. Второ, нека да видим какво говорят много от онези, които казват, че са
християни. Обърнете внимание на обичайният разговор, който се води от тези хора. Можем да чакаме от
началото до края на годината и никога няма да ги чуем да говорят за  вярата си.  Те даже едва ли ще
споменат името на Исус Христос. За какво си говорят тези хора, докато обядват в неделя? Няма да е за
проповедта, която са чули, освен ако не искат да посочат някой грешки в нея. Дали въобще говорят за това,
което е казал или направил Исус? За това, което той е изстрадал заради нас? Като отидем някъде на гости,
за какво си говорим? Аз стигнах до следното заключение:  няма да знаете как да идете на небето,  ако
подслушате разговорите на членовете на църквата!  Ние твърде малко говорим за нашият Бог.  Не е ли
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истина това? Много от нас имат нужда да се молят: "О Боже, оживи делото си в душата ми, така че когато
говоря да приличам повече на Христос, да бъда осолен против загниване и да бъда поддържан от Светият
Дух."

5. Свещено приятелство с Исус. Но даже ако поведението и разговорите ни са изпълнени повече с
вяра,  аз имам още едно,  трето обвинение срещу нас:  съществува твърде ограничено общуване с Исус
Христос. Ако, поради Божията милост, нашето поведение и разговорите ни са съдържателни и не можем
да бъдем обвинени за начина си на живот, в мнозина от нас просто нямат това, което наричаме свещено
приятелство с Исус. Мъже и жени, позволете ми да ви попитам, откога не сте разговаряли насаме с Исус
Христос? Някои от вас може би са в състояние да кажат: "Тази сутрин разговарях с него, забелязах че
лицето му е радостно." Опасявам се, обаче, че голямото мнозинство от вас ще трябва да отговори: "От
месеци не съм бил с Господа." Какво правите с живота си? Възможно ли е Христос да живее в дома ви и
вие от месеци да не сте разговаряли с него? Не ми позволявайте да ви обвинявам или да ви съдя, само
позволете на съвестта ви да заговори:  "Не живеем ли всички ние твърде много без Исус?  Не сме ли
надрасли задоволяването от света, че да пренебрегваме Христос?”

6. Израснали за вашето оживяване. До известна степен придадох основания за твърдението си, че
се нуждаем от оживление, а сега трябва да се обърна към решението на следващият голям проблем, стоящ
пред нас. Авакум се молел: "Господи, оживявай делото Си". Чувате ли стоновете му за оживление? Ние
имаме следният проблем:  мнозина казват, че искат оживление, но не въздишат и ни стенат за това, не се
стремят към това оживление. Истински вярващият, когато се сблъска с необходимостта от оживление, ще
се стреми към него. Той няма да бъде щастлив, а веднага ще започне да преследва тази цел  . Истински  
вярващият ще се моли ден и нощ: "Господи, оживявай делото Си!" И кое е това, което кара този истински
християнин да стене за оживление? Когато се замисли за това, което Христос е направил за него, той ще
започне да стене са  собственото си оживление.  Когато чуе някой друг да разказва  история за  вярващ
приятел, който е изживял голяма радост в Бога, той ще стене за собственото си оживление. Когато стане
свидетел  на  едно  живо  приятелство  и  не  открива   повече  страст  в  сърцето  си,  той  ще  въздиша  за
оживление. Искам да попитам онези от вас, които чувстват, че се нуждаят от оживление: "Можете ли да
стенете за собственото си оживление? Ако можете - направете го! Може би Бог ще бъде доволен и ще ви
даде милостта да продължите да правите това и да превърнете стоновете си в молитви.

7.  Не  вземайте  решения.  Убеждавайте  се,  че  стоновете  ви  за  оживление  са  се  превърнали  в
молитви. Не казвайте: "Господине, имам нужда от оживление; мисля да поработя по този проблем по-
късно този следобед и тогава ще започна да оживявам душата си." Не вземайте решения за това, което ще
направите.  Решенията ви сигурно няма да  се  изпълнят.  Молете  се,  вместо да  се  опитвате  сами да се
оживявате. Не казвайте: "Аз ще се оживя", а плачете и се молете: "Господи, оживявай делото Си". Ако
кажете: "Аз ще се оживя", това разкрива,че вие нямате представа за действителното състояние, в което се
намирате. Ако знаете истината за собственото си положение и очаквате да се оживите сам, без помощта на
Бога, това е равносилно да очаквате един ранен в сражението воин да се излекува сам на бойното поле без
медицинска  помощ  или  да  отиде  сам  до  болницата,  когато  ръцете  и  краката  му  са  простреляни.
Призовавам ви: не правете нищо, докато не се помолите на Бога, плачейки: "Господи, оживявай делото
Си". Следователно, почнете със смирение, но незабавно, с молитва и искрено желание към Бога: "О Боже,
направи заради мене това, което не мога да направя. Господи, оживявай делото Си!"

8. Липсата на искреност. А сега стигам до втората част на темата, за която ще говоря много кратко.
Към Христос трябва да отправяме тази непрестанна молитва : "Господи, оживявай делото Си!" В наше
време е налице една тъжно отклонение от жизненоважното значение на набожността.  Нашето време се
превърна  твърде  много  във  време  на  формата,  на  външността  ,   вместо  да  бъде  време  за  живот  .  Има  
проповедници, които проповядват, без да се придържат към Библията - едно чиста обида към всевишният
Бог! Сегашните проповеди може да звучат красиво и изразително, но защо няма такива жарки проповеди,
като  проповедите  на  Джордж  Уайтфийлд.  Неговите  проповеди  не  бяха  изразителни,  те  бяха  груби  и
несвързани. Но при него смисълът се предаваше не чрез думите, а чрез начинът, по който говореше, с
искреността с която ги произнасяше, как изливаше пред всички душата си.  Когато чуете проповедта му,
имате усещането че слушате човек, който ще умре, ако не проповядва. Къде, къде може да се намери сега
такава  честност? Едно  тъжно  доказателство,  че  църквата  се  нуждае  от  оживление,  е  липсата  на
искреността, която някога можеше да се види в проповядващият. 

9. "Теология", която изхвърля Бога навън.  Второ, убеден съм, че липсата на здрава доктрина е
друго  доказателство,  че  църквата  се  нуждае  от  оживление.  Здравата  доктрина  до  голяма  степен  е
отхвърлена. Това се получава, когато проповядващият престава да проповядва здравата доктрина, защото
се страхува  как тя  ще бъде възприета от слушателите.  Проповедниците спират да говорят за  "избор",
"обезправяване" и "безплатна милост" защото си мислят,  че хората могат да престанат да идват да ги
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слушат. След това те започват да си мислят, че след като не е подходящо да се каже в проповед, това може
и да не е вярно. Често те предлагат една "нова теология", но това е всичко друго, но не и теология. Това е
само  "теология",  която  изхвърля  Бога  навън  и  на  неговият  трон  поставя  човека.  По  подобен  начин,
членовете на църквата стават слаби в доктрината си. Днешните членове на църквата променят доктрината
си толкова често  ,   колкото често променят фирмите, в които работят  .   Те едва ли са хора, които биха умрели
заради вярата си. Погледнете към лукса, в който са потопени! Те имат това, което наричат "молитвени
събрания" или "резервирани срещи", защото посещението им е резервирано. Всичко това ми показва, че
църквата се е отклонила от пътя си. Защо знам това? Защото тя започна да се почита от невярващите.
Църквата трябва задължително да бъде презирана и преследвана от неповярвалите,    докато Господ дойде  
отново и в неговите очи ние ще намерим истинската почит. 

10. Запалете огън. Някои ще се съгласят с мене, че църквата се нуждае от оживление. Но нека да ви
помоля, вместо да се оплаквате от проповедника си, вместо да намирате грешки в някои от дейностите на
църквата, извикайте към Бога: "Господи, оживявай делото Си!"  Човек  си казва: "О, ако имахме друг
проповедник. О, ако се молехме по друг начин. О, ако проповедите ни бяха други." Вие не се нуждаете от
нови пътища или от нови хора, вие се нуждаете от нов начин на живот  .   Ако искате да задвижите един
влак,  вие не се нуждаете от нов двигател или от десет двигателя - вие трябва да запалите огъня и да
повишите налягането на парата в двигателят, който притежавате! Църквата се нуждае не от нов човек или
от нов план, а от това в членовете й да има живот на Бога. Нека да попитаме Бога за това! Може би той е
готов да разтърси света от самите му основи. Може би тъкмо сега той ще излее божественото си влияние
върху  хората  си,  които  ще  направят  църквата  от  нашето  време  толкова  жизнена,  каквато  е  била  в
отминалите години.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

АВАКУМ 3:1-6: „1Молитва на пророк Авакума, по оплакванията. 2Господи, чух вестта от Тебе и
се убоях. Господи, оживявай делото Си всред годините, всред годините го изявявай. В гнева си помни

милостта.  3Бог  дойде от Теман и Светият от хълма Фаран. Славата Му покри небето, и земята бе

пълна с хваление към Него. 4Сиянието Му бе като светлината; Лъчи се издаваха из страната Му; и там

беше скривалището на силата Му.  5Пред него вървеше морът и мълнии излизаха под нозете Му.  6Той
застана и разклати земята, погледна и направи народите да треперят; и вечните планини се разпаднаха,
безконечните гори се наведоха; Постъпките Му бяха като в древността.“

Въпроси за размисъл 
1. Спържън пише, че оживлението трябва да започне с осъзнаването, че Бог, а не ние, е отговорен за

всеки духовен напредък,  даже за  средствата,  чрез  които израстваме.  Какви средства на милостта като
четене на Библията, молитва, постене, последователство на Христос или религиозна литература, беше така
добър да ви даде Бог, за да ги ползувате в духовното си пътуване? 

2. Спържън пише: "Твърде често ние порицаваме църквата, докато всъщност бичът на порицанието
би трябвало да падне върху собственият ни гръб." Защо е толкова лесно да се порицава "църквата" заради
липсата й на набожност и не обвиняваме себе си, независимо, че на практика ние сме църквата? 

3. Спържън задава въпрос, който прониква дълбоко в същността на проблема. Как ще отговорите на
следният му въпрос: "От кога не сте разговаряли насаме с Исус Христос?"

4.  Авторът пише, че истински вярващият, когато разбере че се нуждае от оживление, ще се стреми
към него. Дали тази проповед ви убеди, че се нуждаете от оживление? Как реагирахте? 

Упражнения 
1. През седмицата внимавайте как се държите и какво говорите. Помнете, че другите ни наблюдават,

за да видят, дали вярата ни прави свободни.
2. През седмицата си отделете време за разговор насаме с Исус Христос. Стремете се регулярно да

провеждате тези благословени разговори.
3.  Авторът пише, че отговорът на нашият проблем не е да се опитваме сами да се променяме, а да

плачем към Бога в молитва, молейки го подобно на Авакум: "Господи, оживявай делото Си". Нека това да
бъде молитвата ви през седмицата.

4.  Престанете  да  критикувате  църквата  и  най-вече  духовенството.  Всеки  път,  когато  искате  да
порицаете  църквата,  помислете  си  дали  и  вие  не  сте  носители  на  същият  проблем.  Станете  част  от
решението, като се концентрирате върху собственото си оживяване в набожността.
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Глава 49

Уотчман Нии (1903 – 1972)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Уотчман  Нии  (Ни-Ту-шенг)  е  един  от най-големите  християнски  водачи  на  20  век.  Подобно  на

Джордж Мюлер и Хъдсън Тейлър преди него, Нии е живял такъв живот на самоотричане и вяра, какъвто
малцина са могли да живеят. По стечение на обстоятелствата той застанал начело на едно динамично
движение на Духа, наречено "Малкото стадо," което било един от ранните опити да се създаде  китайска
християнска  църква, независима  от  чуждите  мисионери  и  от  традиционните  китайски  религии.  То
процъфтявало в периода 1930 - 1950, като организирало многолюдни събрания на хиляди хора в Шанхай и
на други места. То се е развивало твърде добре, защото е било сурово критикувано от по-закостенелите
мисионерски  църкви.  През  1952  Уотчман  Нии  бил  арестуван  от  китайското  комунистическо
правителство, били му отправени широко пропагандирани обвинения и бил осъден на 15 год. затвор. След
това този период бил удължен до 20 год., но през всичките тези дълги години той не изоставил вярата си.
На 1.06.1972, докато все още бил в затвора, той преминал в очакващото го с отворени обятия Божие
присъствие. Като всички нас, Нии също е правил грешки. Най-известната му грешка е защитаваното от
него правило, че в едно населено място трябва да има само една църква, което го направило сепаратист,
отхвърлящ  всички  църкви  освен  своята,  което  неизбежно  предизвикало  дълбоко  разделение  в
християнското  общество.  От  друга  страна,  неговата  идея,  която  приложил  на  практика,  да  се
използуват като доброволни  и неплатени евангелисти онези християни, които поради миграцията сменят
местоживеенето  си,  така  че  новият  им  дом  да  се  превърне  в  място  за  молитва  и  нов  център  на
свидетелство за Христос, се оказала наистина гениална. За него Лесли Лийл писал следното: "Когато
дойде  време  да  се  пише  историята  на  китайската  църква,  ще  бъде  невъзможно  да  се  пренебрегне
животът и дейността на един изключителен водач, чието влияние ще продължава да се чувства и чието
наследство  ("Малкото  стадо")  ще  надживее  преследванията  и  опитите  да  бъде  унищожена
Християнската църква в Китай.

"ОТКЪСИ ОТ  "КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ТОЗИ ЧОВЕК?"
1.  Отвеждане  на  човешката  душа  при  Бога.  Как  хората  преминават  в  Божието  Царство?  От

известно  време  ние  разсъждаваме  над  проблема:  как  лично  трябва  да  бъде  подготвен  духът  на  един
проповедник на Евангелието,  за да им помогнем в това отношение.  А какво да кажем за слушателите?
Какви са минималните изисквания за допускане на един грешен човек  в това царство, където той трябва да
намери Бога и да бъде спасен? Тези въпроси привличат вниманието ни, защото за нас е важно да знаем
какво се  опитваме да  направим,  защото е  в  наш интерес  да  бъдем духовно подготвени.  В следващото
обсъждане ще се спрем само на един проблем от проповядването на Евангелието. Приемам, че вие знаете
фактите за изкуплението чрез жертвената смърт на Христос и че освен това сте роден в Духът. Освен това
считам, че знаете как да изложите тези факти ясно и със сила. Тук аз съм загрижен не за съдържанието на
вашата проповед, а за принципите, които трябва да си следват при практическата задача за отвеждане на
човешката душа при Христос. От какво се нуждае един човек, за да бъде спасен? Как може човек да победи,
да дойде до вратата на Царството и да влезе? Как отвеждаме хората, които имат само абсолютно минимални
познания или желание за Бога, за да влязат в жив допир с Него? Това са нашите въпроси и искам да ви
изложа четири принципа, които се надявам че ще ни помогнат да намерим търсените от нас отговори.

2. Трябва да се отговори на три условия и на едно изискване  . От своя страна, пред всеки човек
Бог е поставил три условия: първо, Исус е дошъл като приятел на грешните; второ, ние сме призовани да се
срещнем лично с Него, а не с някой друг посредник; трето, Светият Дух е излян върху всички хора, за да
проникне в нас и да започне първоначалната си работа да ни убеждава относно греха, разкаянието, вярата и
за всичко останало. Към грешният човек се поставят само  едно изискване. От нас не се изисква - на първо
място - да вярваме или да се разкайваме, или да сме наясно с проблема за греха, или даже да знаем, че
Христос е умрял. От нас се изисква само да приближим към Бога с честно сърце. Отначало това изискване
може да ви изплаши, но когато продължим нататък, аз мисля, че вие ще разберете колко полезно е то. Ние
ще разгледаме едно по едно тези неща, започвайки от условията на Бога. 

3. Приятелят на грешните.  В Евангелието Исус Христос е представен като Приятел на грешните,
защото исторически е установено, че той преди всичко се е отнасял към хората като техен Приятел, преди
да се превърне в техен Спасител. Не разбирате ли, че днес той все още на първо място е наш Приятел, за да
има възможност да се превърне в наш Спасител? От Новият Завет е ясно, че Господ Исус Христос е дошъл
като Приятел, с цел да помогне на грешните да дойдат при Него. Идването ни при Него стана възможно
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поради това, че първо Той дойде при нас  .   В критичен момент от живота си, грешният човек се изправя пред
много практически трудности.  Например,  в  Библията  често ни се казва да  вярваме.  Думата подчертава
необходимостта  от  вяра.  Но  вие  казвате:  "Аз  не  вярвам".  Веднъж  едно  момиче  ми  каза:  "Не  мога  да
повярвам. Искам да повярвам, но не мога! Безполезно е, аз никога няма да повярвам. Имам желание, но
чувствам, че ми липсва вярата. Невъзможно е да повярвам." Казах й: "Добре, ти не можеш да повярваш. Но
ти можеш да помолиш Бога да ти даде вяра. Той е подготвен да ти помогне в това отношение. Ти се моли:
"Боже, помогни ми да преодолея неверието си."

4. Какво ще направи Спасителят.  Словото ни казва, че ние трябва да се  разкаем. А ако нямаме
желание да се разкаем за каквото и да е? Веднъж срещнах един студент, който ме каза, че за него е твърде
рано  да  отиде  при  Бога.  Той  искаше  да  има  на  разположение  повече  време,  през  което  да  опита
удоволствията на греха и да си "поживее весело".  Каза ми: "Крадецът,  който е умрял заедно с Исус на
кръста, е бил спасен, но той си е  поживял весело преди това и не му оставало много време да живее, затова
е трябвало да се покае. Но аз - аз съм млад." Попитах го: "Добре,  какво искаш да направиш?" Той ми
отговори: "Искам да почакам още 40 години и да си поживея, а след това ще се разкая." Тогава аз казах: "
Нека да се помолим." "О, аз не мога" -отговори ми той. "Да, ти можеш" - казах му аз. "Ти можеш да кажеш
на Бога всичко това, което ми каза на мене. Той е Приятелят на такива неразкаяли се грешници като тебе.
"О,  аз не бих могъл да му кажа  това. "Защо? Каквото и да има в сърцето му,  кажи Му го.  Той ще ти
помогне." Най-накрая той се помоли и каза на Бога, че не иска да се покае и да бъде спасен, но знае че има
нужда от Спасител и просто изплака към Него за помощ. Господ поработи за неговото разкаяние и той се
превърна в спасен човек.  Повтарям тези случаи само за  да  подчертая,  че  това,  което е  невъзможно за
грешният човек,  ще го направи Спасителят вместо него.  Поради тази причина ние можем да кажем на
хората,  че  не  трябва  да  чакат  да  се  случи  нещо,  а  могат  незабавно  да  отидат  при  Него.  В  каквото  и
положение да се намират, какъвто и да е техният проблем, нека да отидат и да го споделят с Приятелят на
Грешните.

5. Среща с Христос.  Какво представлява спасението? Мнозина мислят, че за да бъдем спасени, ние
първо трябва да повярваме, че Господ Исус Христос е умрял заради нас, но с изумление откриваме, че
никъде в Новият Завет не се казва точно това. Казва ни се да вярваме в Исус, но не се казва да вярваме, че
Той е умрял за нас. Думите на Павел са: "Вярвайте в Господа Исус Христос и ще бъдете спасени." Преди
всичко,  ние трябва да  вярваме в Него,  а не конкретно в това, което е направил.  (Коментар: Не съм съгласен.

Христос е неделим и ние вярваме както в това, което Той е, така и в това, което Той е направил. Защото сам Той е казал, че
доброто дърво се познава по плодовете му. Няма друг Бог, който да е умрял, за да плати за греховете на хората. Можем ли да
пренебрегнем това? Д.Пр.) Аз вярвам в необходимостта от неговата саможертвена смърт. Убеден съм, че няма да
ме разберете погрешно, когато казвам, че оценката на този акт може да не е първата стъпка на грешният
човек при установяване на контакт с Бога. Тази оценка трябва да се извърши в последствие, но основният
въпрос е дали имаме или нямаме Синът,  а не още от началото да разберем целият план за спасението.
Първото условие за спасението е не наличието на познание, а срещата с Христос. Стигнах до заключението,
че всичко което е необходимо на първоначалният етап, е личен контакт с Бога, а когато това се постигне,
резултатът несъмнено ще последва.  Следователно,  няма значение кои стихове е избрал Бог,  за да бъдат
използувани  като  първа  стъпка.  В  края  на  краищата,  не  е  необходимо  да  изучим  теорията  на
електричеството и да я разберем напълно, преди да можем да включим електрическата крушка. Светлината
не  казва:  "Няма  да  ти  светя,  защото не  знаеш за  принципите,  по  които работя."  И Господ не  поставя
разбирането като условие, за да Го доближим. 

6. Необходимо е само едно докосване.  Нека са разгледаме три примера от Библията. Първият е за
крадецът на кръста. Когато той помолил Господа да си спомни за него, когато отиде в царството Си, Исус не
му припомнил за грешният му живот, нито му обяснил планът за изкуплението - не, Господ му дал следният
отговор: "Днес ще бъдеш с Мене в рая." Крадецът бил разбрал кой е Исус,  повярвал в Бога и това било
достатъчно. Вторият пример е с жената, която имала кръвотечение и се опитала да докосне Исус. Около
Него имало тълпа, но само един можел да лекува. Тя била излекувана поради специалното си намерение, с
което Го докоснала. А за това е било достатъчно само едно докосване; защото за нея това е представлявало
духовно извисяване, за да се достигне Бога, който да й помогне. Третият случай е случаят с фарисеят и
бирникът,  които  едновременно  се  молели  в  храма.  Фарисеят  е  знаел  всичко  за  приносите,
жертвоприношенията и десятъка, но в сърцето му нямало стон и плач към Бога. А бирникът само плачел:
"Боже, бъди милостив към мене!" От него се излъчвало нещо, което достигнало до Бога и той получил
незабавен отговор,  поради което Господ Исус  Христос  казал,  че  той ще бъде  оправдан.  Защо ще бъде
оправдан? Защото е бил в контакт с Бога. Поради това, първата ни цел трябва да бъде да отведем хората да
се срещнат с Него.

7. Вик от сърцето. Казахме, че един вик, излизащ от сърцето  е достатъчен. Поради това, че Светият
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Дух е излян върху цялото човечество, един вик е достатъчен. Аз винаги вярвам, че Светият Дух е  върху
човека, който слуша проповедта ми. Не искам да кажа, че Духът е вътре в сърцата на невярващите, а че е
отвън. Какво прави? Той чака, чака да въведе Христос в сърцата им. Той е като светлина. Колкото и малко да
отворите щорите, тя ще нахлуе и ще освети вътрешността.  Нека от сърцето да излезе вик към Бога и в
същият момент Духът ще влезе и ще започне  трансформиращата си работа насочена към убеждаване,
разкаяние и вяра. Може би най-важното условие за успех при отвеждането на хората при Бога е да помним,
че същият Свети Дух, който е дошъл при нас, за да ни помогне в труден момент чака, готов да влезе и да
освети и техните сърца и да извърши спасението, заради което плачейки към Бога, те отварят вратата.

8. Проблемът не е в подреждането.  Сега стигаме до единственото изискване, на което трябва да
отговорим. Доста често хората проповядват Евангелието на неповярвалите, като подреждат казаното точка
по точка. Но на следващият ден някой от слушателите може да си каже: "Аз забравих трета точка. Какво
беше това?" Проблемът на спасението не е в подреждането! Спасението даже не е въпрос на разбиране или
на воля. Както вече разбрахме, основното е хората, които за пръв път осъществяват контакт с Бога, да се
срещнат със Спасителят Христос. Тогава вие ме питате, какви са минималните изисквания, за да може човек
да осъществи този контакт? Основното изискване за спасението на грешният човек не е неговата вяра или
разкаянието му,    а искреният  стремеж на сърцето му към Бога  .  (Коментар: И с това твърдение не съм съгласен.
Изискването да вярваме е основно и неотменимо. Стремежът е нужен, за да стигнем до вярата, но ако си останем само със
стремежа,  а  нямаме  вяра  –  нищо  не  сме  постигнали.  Д.Пр.)  Господ не иска нищо от нас с изключение на това
желание.  Защото това  е  фактът  от  Евангелието,  правещ възможно осъществяването на  първоначалният
контакт с Исус Христос, който спасява грешният, а не разбирането му.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

МАРК 5:25-34: „25И една жена,  която имаше кръвотечение дванадесет години  26и беше много
пострадала от мнозина лекари, и беше пропиляла целият си имот без да види някаква полза, а напротив

беше й станало по-зле, 27като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допре до дрехите

Му.  28Защото  си  казваше:  Ако  само  се  допра  до  дрехата  му,  ще  оздравея.  29И  на  часа  пресекна

кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта си. 30И веднага Исус като усети в
Себе  Си,  че  е  излязла  от  Него  сила,  обърна  се  всред  народа  и  каза:  Кой  се  допре  до  дрехите  Ми?
31Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска и казваш ли: Кой се допре до Мене? 32Но

Той се озърташе за да види тая, която бе сторила това.  33А жената уплашена и разтреперана, като

знаеше станалото с нея, дойде и  падна пред Него и Му каза цялата истина. 34А Той й рече: Дъще, твоята
вяра те изцери; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.“

Въпроси за размисъл
1. Кога Бог стана реален за вас? Опишете.
2. Кое от трите условия, поставени от Бога е най-важно според вас (приятелство с Бога, личен контакт

с Христос, убеждаващата работа на Духът)? Опишете.
3.  Какво  иска  да  ни  покаже  Уотчман  Нии  с  трите  примера  -  крадецът  на  кръста,  жената  с

кръвотечението, която се докоснала до Исус и молещите се фарисей и бирник?
4.  Как в миналото сте били излекувани от докосването на Исус? Нуждаете ли се от оздравителното

докосване на Спасителят? 
5. Авторът се надява да ни направи по-резултатни в опитите си да споделяме вярата си с другите. Кои

са някои от споменатите от него неща, които мислите че ще ви помогнат, когато се опитвате да привлечете
хората към Христос?

Упражнения 
1. Използувайте тази седмица като една възможност да заздравите приятелството си с Христос. Както

при всяко приятелство, връзките се усилват, когато му разказвате все повече и повече за себе си. 
2. Помолете Бога да ви отведе при хора, които имат нужда да се запознаят с Исус като техен Приятел.

Използувайки съвета на Нии, дайте възможност на Исус да се срещне с тях там, където сте. Споделете с тях,
че Исус е техен Приятел, който разбира липсата на вяра в тях, както и нежеланието им да се покаят.

3. Молете се Светият Дух да отвори "щорите" в душата на някой ваш познат, който е близо до Бога.
Бъдете нащрек и готови да споделяте добрите новини от Евангелието.

4.  Уотчман  Нии  започва  този  откъс,  предполагайки  че  читателите  знаят  основните  принципи  на
Евангелието. Опитайте се да напишете на лист хартия основното послание на Християнската вяра. Това
упражнение ще ви подготви да споделяте вярата си с другите.
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Глава 50 

Джулиан от Норуич (1343 - 1413)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Джулиан е най-известната жена от английските теолози. Живяла е като Бенедиктинска монахиня

в Норуич, близо до църквата "Свети Джулиан", от където произлиза и името й. Малко се знае за живота
й,  въпреки  че  за  нея  пише и  съвременницата й  Марджери  Кемр.  Чрез  книгата си  "Откровенията на
святата  любов"  Джулиан  става  първата  писателка,  писала  на  английски  език.  Независимо  от
твърденията й, че не е опитен автор, тя e написала прекрасни книги в изцяло неин стил. Познавала е
Библията добре,  както  и  Христовото  учение.  Учението  й  се  основава  преди  всичко  на  собствения  й
религиозен опит. На 30 год. се разболяла сериозно и по време на страданията си се молела Христос да й
даде  успокоение.  Веднъж по  време  на  молитва  Джулиан  чула  думите:  "Аз  съм  основата  на  твоята
молитва"  -  думи,  които  оказали  огромно  влияние  върху  духовният  й  живот.  Тя  винаги  е  изтъквала
добротата и любовта на Бога, светлина в тъмнината по нейно време, епоха на социални безредици и
страх от Черната чума.  Радостта е основна тема в нейните творби. Написала е известната фраза:
"Всичко ще бъде добре, всичко ще бъде добре и всички неща ще бъдат добре." Творбите й били наречени
"най-скъпоценния  плод  на  късната  средновековна  теология  на  Англия."  Следващите  откъси  показват
както голямото й желание, така и здравия й разум. Въпреки, че за нас може да се окаже трудно да се
присъединим напълно към нейните "откровения", те съдържат забележителни качества, от които ние
можем да се поучим.

ОТКЪСИ ОТ  "ОТКРОВЕНИЯ НА СВЯТАТА ЛЮБОВ"
1. Аз желаех повече.  На 13 Май 1373 год. Господ ме дари с едно тройно откровение. Това беше

милостивия му дар към мене, направен в отговор на желанието ми да го опозная повече. Първото беше едно
дълбоко разбиране  на  неговите  страдания.  Второто  -  телесната  ми  болест.  Третото беше,  че  по  Божия
милост  получих  три  рани.  Що  се  отнася  до  първото,  струваше  ми  се,  че  имах  някакво  чувство  за
страданията на Христос, но все още желаех да получа повече по Божията милост. Желанието ми беше да
бъда представена на онези, които обичаха Бога и бяха с него в страданията му, така че със собствените си
очи да мога да видя страданията, които нашият Бог изтърпя заради мене и да мога да страдам заедно с него,
както това са правили и другите, които го обичаха. Никога не съм желала някакъв друг знак или откровение
от Бога.

2. Очистена по Божията милост. Що се отнася до втората милост, дойде ми на ум едно желание - по
собствена воля да получа като дар от Бога една телеста болест. Желаех тази болест да бъде толкова тежка,
че почти да бъде смъртоносна. Стана така, че получих всички църковни причастия и наистина почти бях на
умиране. Желаех да изпитам всички болки, телесни и духовни, които бих изпитала, ако умирах - всеки
страх и изкушение. Стремях се към това, защото исках да се очистя чрез Божията милост и след това да
живея преди всичко за негова прослава. Тези две желания за Страданията и болестта, които исках от него,
бяха  при едно условие,  защото ми се  струваше,  че  това  беше необичайна  молитва.  Поради това  аз  се
помолих: "Боже, ти знаеш какво искам. Ако това е волята ти, нека да получа този дар, или пък ако това е
срещу волята ти, не се сърди на молитвата ми, защото наистина не желая това, което не желаеш и ти."

3.  Трите  рани.  Що  се  отнася  до  третото,  по  Божията  милост  и  поради  църковното  учение,  аз
почувствувах  едно  огромно  желание  да  получа  три  рани  в  живота  си.  Те  бяха:  раната  на  истинското
разкаяние, раната на живото състрадание и раната на страстния стремеж към Бога. Въпреки, че за другите
две  аз  поставих  условие,  това  трето  откровение  пожелах  без  никакво  условие.  Първите  две  желания
отначало излязоха от ума ми, но третото запомних завинаги.

4. Да живея, за да обичам по-добре Бога. Когато бях на 30 год., Бог ми изпрати телесна болест и аз
останах в леглото 3 денонощия. През третата нощ получих причастие и не се очакваше да доживея до
сутринта.  След това останах в леглото още 2 дни и през шестата нощ аз  и стоящите край леглото ми
мислехме , че умирам. Въпреки това, чувствувах голямо нежелание да умирам и то не заради нещо друго на
земята, което да ме задържа, нито пък поради някакъв страх или болка, защото вярвах в Божията милост.
Исках да живея, за да обичам Бога по-добре и по-дълго, така че да мога, чрез милостта на този живот, да
придобия повече познания и любов от Бога, отколкото може би щях да получа даже на небесата! Аз разбрах,
че цялото време, през което бях живяла тук, беше много кратко в сравнение с благословията на вечния
живот на небесата. Мислех си: "Добри Боже, може ли това, че няма да живея повече, да е за твоя прослава?"
С цялата воля на сърцето си се съгласих да се оставя изцяло в Божии ръце.
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5. Образът на твоя Спасител.  Изкарах до седмия ден и тогава почувствах, че тялото ми е мъртво
отвътре.  Извикаха  свещеникът ми,  за  да  присъствува  на  смъртта  ми.  Преди той да  влезе  в  стаята  ми,
погледът  ми  беше  насочен  нагоре  и  не  можех  да  говоря.  Той  постави  кръста  пред  лицето  ми  и  каза:
"Поставих пред тебе образа на твоя Спасител; погледни го и получи успокоение от него." Струваше ми се,
че бях добре, въпреки че все още погледът ми оставаше неподвижно насочен нагоре и ми изглеждаше, че
беше  насочен  към  небето,  където  отивах.  Независимо от  това,  аз  се  съгласих  да  погледна  разпънатия
Христос, стига да можех. Направих го, но скоро след това зрението ми отслабна и стаята започна да ми се
струва мрачна и тъмна. Докато очите ми се фокусираха върху кръста, всичко наоколо стана грозно, като че
ли около него имаше ужасни демони. След това горната част на тялото ми започна да умира. Не можех да
усещам  нищо.  Най-голяма  болка  ми  причиняваше  невъзможността  да  дишам  дълбоко.  Наистина  бях
убедена,  че умирах,  когато изведнъж, за един миг,  всички болки изчезнаха и аз се почувствувах добре,
толкова добре, колкото никога по-рано. Въпреки това бях разтревожена, защото желаех да бъда взета от този
свят и да бъда с Бога, за което бленуваше сърцето ми.

6. Гореща и свободно течаща. Тогава изведнъж си спомних, че би трябвало да пожелая тази първа
благословия, това мое тяло да бъде изпълнено със спомените за Христовите страдания. Струваше ми се, че
бих могъл да получа и раните, за които се молех по-рано. Но аз не бях молила за каквото и да е откровение
или видение от Бога - аз само исках да притежавам състраданието, което си мислех, че една любяща душа
би имала към Исус, ако стане свидетел на страданията му. Точно в този момент видях от трънения венец да
се стича надолу червена кръв, гореща и свободно течаща, точно така както трябва да е било на Голгота. В
този момент осъзнах, че това беше Исус, Бог и човек едновременно, който страдаше заради мене, защото
сега го знаех от собствените си наблюдения, без да е необходимо някой да ми го казва. По време на същото
това откровение, изведнъж Светата Троица изпълни сърцето ми с най-голяма радост и разбрах, че това е
чувство, подобно на небесното.  Защото Троицата е Бог. Троицата е нашият създател, Троицата е нашият
Защитник,  Троицата  е  вечна  любов,  Троицата  е  вечна  радост  и  благословия,  чрез  нашия  Господ  Исус
Христос  и  в  нашия  Господ  Исус  Христос.  Там  където  се  появи  Исус,  се  получава  разбиране  за
благословената Троица. Казах: "Благословен да е Господ!" със силен глас. Бях изумена, че нашият Бог, от
когото трябва да се страхуваме и да го почитаме, би могъл да бъде в такива близки и интимни отношения с
такова грешно създание като мене.

7. Не по-голямо от лешник.  В същото време, когато видях кървящата глава, нашият добър Господ
показа духовната светлина на познатата ни любов.  Аз разбрах, че за нас той е всичко,  което е добро и
успокоително, което ни помага. Дрехите ни обвиват и ни отделят от любовта, обгръщат ни и ни предпазват,
ограждат ни от  любовта  му,  която е  толкова  искрена,  защото той никога  няма да  ни изостави.  В тази
светлина видях, че той е всичко, което е добро, така както го разбирах. Той ми показа нещо малко, не по-
голямо от лешник, което лежеше на дланта ми и ми се стори, че е нещо кръгло като топче. Погледнах към
него с  цел да разбера какво представлява  и си помислих:  "Какво може да е  това?" Бях учудена,  че то
продължава да съществува, защото си мислех, че поради малките си размери, то изведнъж може да изчезне.
И ми беше отговорено чрез разбирането, което получих: "То ще продължи вечно да съществува, защото Бог
го обича и всичко това е чрез любовта на Бога. В това малко нещо аз различих три качества. Първото беше,
че е направено от Бога, второто - че Бог го обича, а третото - че Бог го пази. Но какво виждах в това нещо?
Виждах, че Бог е Създател, Защитник и Любящ. Защото докато съм присъединена здраво към него, никога
не бих имала по-добро спокойствие и истинско щастие, но само при условие, че между Бога и мене няма
прегради. Освен това, нашият добър Бог ми откри, че той се радва много,  когато една душа идва гола,
открита и без задръжки. С каква голяма любов ти се моля Господи, че с добротата си Ти се остави в ръцете
ми, защото за мен Ти си достатъчен. Тези думи за добротата на Бога са много скъпи за душата и са много
близо  до  вълнуващата  ни  Божия  воля,  защото  добротата  му  изпълва  и  прелива  вечно  от  всичките  му
създания и всичките му благословени творения. Защото той съществува вечно и ни е създал и възстановил
за себе си чрез безценната си Страст и винаги ни предпазва в благословената си любов; и всичко това е
поради неговата доброта.

8. Най-висшата форма на молитва.  Това откровение ми беше дадено, за да разбера и науча да се
придържам към Божията доброта. В същото време си спомних навиците ни да се молим и как, в нашето
незнание на любовта, ние сме свикнали да използуваме посредници в молитвите си. Тогава  разбрах, че на
Бога се отдава по-голяма чест и по-истинско удоволствие, ако Му се помолим искрено, заради добротата му,
вместо  да  оставим  това  даже  на  най-добрите  посредници  на  света.  Защо?  Защото  добротата  и
завършеността  му  са  пълни  и  на  него  нищо  не  му  липсва.  Ние  се  молим  на  Бога,  за  да  опознаем
страданията, смъртта и възкресението му - което произтича от добротата на Бога. Ние се молим на Бога
заради силата, с която слезе от Кръста Си - което също произтича от Божията доброта. Ние се молим на
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Бога с помощта на всички светии, минали преди нас - което отново идва от Божията доброта. Цялата сила,
която може да получим чрез молитвите, идва от Божията доброта, защото той е добротата във всичките й
проявления. Защото най-висшата форма на молитва е молитвата към Божията доброта. Тя слиза при нас, за
да задоволи скромните ни нужди. Тя дава живот на душите ни и ги прави да живеят и да израстват в милост,
защото това е същата милост, която търсят душите ни и винаги ще я търсят.

9. Неизмерима любов. Точно така, както плътта ни е покрита с дрехи, и кръвта ни е покрита с плът,
така и ние, душа и тяло, сме покрити и обгърнати от Божията доброта. Но докато дрехите и плътта са
временни, Божията доброта ще пребъдва вечно и винаги ще бъде по-близо до нас, отколкото е плътта ни.
Единственото нещо, което Бог желае, е нашите души да се привържат към него с цялата си сила, т.е. да се
привържат към добротата му.  Защото всичкото,  което можем да си мислим за  Бога,  е  да си мислим за
неговата доброта, което му доставя най-голямо удоволствие и е най-добро за душите ни.  Защото Бог ни
обича толкова много, че даже не можем да си го представим. Никога човешките създания няма да могат да
узнаят колко много и колко сладко и нежно ги обича Бога. Само с помощта на неговата милост, в духовно
съзерцание, ние с безкрайна учуденост за неговата висота, сме в състояние да си представим неизмеримата
любов, която нашият Господ има в добрината си към нас. Ние можем да помолим Бога за всичко, което
пожелаем. Защото в природата ни е заложено да го търсим, както и в неговата природа е заложено да ни
търси.  През  този живот никога  няма да  спрем да  го  обичаме.  В това  благословено видение  аз  научих
великият урок на любовта. Защото пред всички неща предпочитам да съзерцавам и да обичам Създателя,
което кара душата ми да не свети толкова със собствената си светлина, и я изпълва с благоговеен страх и
истинска смирение и с много любов към братята ми християни.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ПСАЛМ 8: „1Йехова, Господ наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил

славата Си над небесата. 2Из устата на младенците и сучещите укрепил Си сила поради противниците

Си, за да направиш да млъкне врагът и отмъстителят. 3Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите

пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил, 4казвам си: Що е човек да го помниш? Или човешки син,

та да го посещаваш?  5А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, и със слава и чест си го

увенчал. 6Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под нозете му, 7всичките

овце и говеда, още и животните на полето, 8въздушните птици, морските риби, и всичко що минава през

морските пътища. 9Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!“ 

Въпроси за размисъл 
1. Изживявали ли сте някога подобно откровение? Ако сте имали, опишете го. Ако не сте, вярвате ли,

че такива откровения са възможни? 
2. Както казва авторката, нейната молитва не е била обикновена, защото тя е поставила едно условие

("ако това е волята ти...").Каква поука си извлякохте от това и дали  не желаете да помолите Бога за тях,
когато се чувствате несигурни, дали волята ви съвпада с Божията воля?

3.  Защо авторката е пожелала да се разболее? Какво се случи в духовния й живот? Изпитали ли сте
вие или някой ваш познат влияние на някоя болест, което да доведе до по-добро опознаване на Бога?

4. Какво според вас означава препоръката да отправяме молитвите си към "Божията доброта"? 
5. Какво ни учи Псалм 8 за Божията природа и за природата и важността на хората? 

Упражнения 
1. На младини Джулиан е била обхваната от желанието да получи от Бога три неща. Замислете се над

следния проблем: Кой са трите неща, които аз най-много желая да получа от Бога? Молете се за тях през
седмицата.

2.  Авторката  е  желаела  да  изпита  страданията  на  Исус  и  е  дала  добър  пример  за  следващите
поколения християни. През седмицата посветете молитвите си на страданията на Христос, като всеки ден се
спирате на различни характеристики на неговата смърт.

3. Размишлението на Джулиан над "лешника" и е позволило да разбере как Бог е този, който създава,
обича  и  предпазва.  Замислете  се  над  създаването,  как  Бог  се  е  радвал  да  направи  всяко  дърво,  всяка
тревичка и как поради милостта си е запазил всичко това за нас.

4.  Джулиан  пише:"Тъкмо  размишлението  ни  над  Божията  доброта  Му  доставя  най-голямо
удоволствие." През седмицата мислете за Божията доброта. Използувайте всяка възможност да говорите на
приятелите си за Божията доброта. Където и да отидете, помнете за Божията доброта. 
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Глава 151

Морган Скот Пек

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
Морган Пек е американски психиатър. Завършил е в Харвард и в академията "Кейс Уестърн Ризърв".

Първоначално работи като военен лекар, след това започва частна практика като психиатър. Изнася
лекции в САЩ и в чужбина. Основал е Фондация за насърчаване на човешките контакти. Първата му
книга  "Изкуството  да  бъдеш  Бог",  издадена  през  1978  г.  го  превръща  в  най-известния  и  влиятелен
психиатър САЩ и притежава ореола на най-четената книга за духа след Библията в САЩ и Канада.
Влиза в книгата на Гинес като най-дълготраен бестселър. Преведена е на повече от 20 езика. Автор е и на
други книги, посветени на проблемите на духовния живот на човека.

ОТКЪСИ ОТ  "ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ БОГ"
1.  Алфата  и  Омегата.  Откъде  идва  любовта? Или  да  си  зададем един  друг,  по-основен  въпрос:

Откъде  идва  цялата  сила  на  еволюцията?  След  това  можем  да  добавим  нашето  недоумение  относно
произхода  на  благодатта,  защото  любовта  е  плод  на  съзнанието,  а  благодатта  не  е.  Откъде  идва  тази
"могъща  сила,  която  се  корени  вън  от  човешкото  съзнание  и  която  подхранва  духовното  развитие  на
човешките същества"? 

Ние  не  можем да  отговорим на  тези  въпроси с  помощта на  научното мислене,  чрез  което сме  в
състояние да обясним произхода на брашното, стоманата и личинката. За да обясним чудото на благодатта и
на еволюцията, ние приемаме хипотезата, че съществува Бог, който иска да израснем - Бог, който ни обича .
На много хора тази хипотеза ще им се стори твърде проста, твърде лесна, наподобяваща фантазия - ще я
определят като детинщина и наивност. Но какво ни остава? Да си затворим очите за фактите - това не е
отговор. Ние не можем да стигнем до отговори, без да зададем въпроси. Всеки, който до сега е анализирал
информацията и е задавал въпросите, не е бил в състояние да измисли по-добра хипотеза или да измисли
някаква хипотеза.  Докато някой не е  направил нещо по-добро,  на нас не ни остава  друго,  освен да се
задоволим с идеята за обичащия Господ или да витаем в теоретичен вакум. 

И ако сериозно се замислим върху схващането за Бога, който обича, ние ще видим, че то не ни води
към  лесна  философия.  Ако  приемем,  че  способността  ни  да  обичаме,  тази  първопричина  за  нашето
израстване, е по някакъв начин "вдъхната" в нас от Бога, тогава ние трябва да се попитаме защо? Защо
Господ иска да се издигнем? Към какво се развиваме? Къде е крайната точка и цел на еволюцията? Какво
иска Бог от нас? Колкото и да ни се иска да заобиколим въпроса, все пак всички ние, които допускаме
реалността на обичащия ни Бог и задълбочено мислим за това,  стигаме до една потресаваща мисъл: Бог
иска от нас да го постигнем. Ние се издигаме към божествеността. Бог е крайната точка на еволюцията. Бог
е източникът на силата на еволюцията и Бог е висшата цел. Точно това имаме предвид, когато казваме, че
той е Алфата и Омегата, началото и края. 

Като казах, че това е потресаваща мисъл, аз не преувеличих. Това е много стара идея, но милиони
хора бягат от нея в неописуема паника, защото няма друга идея, която да ни натоварва толкова много. Това е
концепцията, изискваща възможно най-голямо внимание и усилие в историята на човечеството. Не защото е
трудна за възприемане (напротив, тя е самата простота),  а защото ако повярваме в нея, тя изисква от нас
всичко, което можем да дадем, всичко, каквото имаме и на каквото сме способни. Едно е да вярваш в добрия
стар Бог, който се грижи за нас от позицията на висша сила, която самите ние никога не бихме могли да
постигнем. Съвсем друго е да вярваш в Бог, който съвсем определено мисли, че трябва да достигнем до
неговата позиция, неговата сила, неговата мъдрост и неговата личност. Ако повярваме, че е възможно човек
да  стане  Бог,  то  нашата  вяра  в  Бога,  по  силата  на  своята  същност,  ще  ни  задължи да  се  опитаме  да
достигнем  възможното.  Но  ние  не  желаем  такова  задължение.  Не  желаем  да  се  принудим да  работим
толкова усилено. Не искаме да поемем отговорността да проявяваме разум през цялото време. Не желаем да
се натоварваме с Божията отговорност. Ако пък вярваме, че божествеността е непостижима, тогава на ни се
налага да се занимаваме с духовно израстване, да се стремим към по-висши равнища на съзнателност и
любов - ние можем да се успокоим и просто да бъдем хора. Ако Бог е на небето, а ние сме на земята, ние
никога няма да се срещнем и така оставаме цялата отговорност за еволюцията и управлението на вселената
в  негови  ръце.  Ние  полагаме  усилия  да  си  осигурим приятна  старост,  по  възможност  с  добро  здраве,
щастливи и благодарни деца и внуци, но по-нататък не искаме да се затормозяваме. Тези цели са достатъчно
трудни за постигане и не трябва да се омаловажават. Но все пак повярваме ли веднъж, че е възможно човек
да постигне Бога, ние никога няма да намерим покой и няма да можем да кажем: "Добре, аз си свърших
работа."  Ние  непрестанно  ще  се  стремим  към  все  по-голяма  мъдрост,  все  по-голяма  плодовитост.
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Отговорността на Бога ще бъде и наша отговорност.  Не е чудно тогава,  че вярата във възможността за
постигане на божественото се отхвърля. Тази идея, че Бог активно ни подкрепя, за да можем да израснем до
неговите висоти, ни поставя лице в лице с нашата собствена ленивост. (Коментар: Ние никога няма да бъдем Бог,

нито да бъдем като Бога, защото Бог е един единствен. Бог знае тази наша склонност ние да бъдем богове и ни е казал, че е
ревнив Бог и няма да разреши да има други, които да са равни на Него. Той е грънчарят, а ние сме глинени съдове. Но в своята
милост и обич, Той ни е направил по Негов образ и подобие не за да станем негови конкуренти, а за да бъдем негови деца и такава
е нашата роля във вечността – да бъдем Божии синове и дъщери, със съответните права и отговорности. Идеята, че ние можем
да бъдем богове е дълбоко подвеждаща и е дяволско творение. Д. Пр.)

2.  Първородния  грях.  След  като  тази  книга  разглежда  въпросите  на  духовното  развитие,  тя
неминуемо се занимава и с обратната страна на монетата: препятствията по пътя на растежа. В крайна
сметка има само една пречка и това е мързелът. Ако го превъзмогнем, ще се справим с всички останали
препятствия,  ако  ли не,  няма  да  успеем да  преодолеем нито едно.  Така  че  тази  книга  е  и  за  мързела.
Мързелът е противоположност на любовта,  защото духовното израстване изисква усилия.  В течение на
много години намирах схващането за първородния грях за безсмислено и дори за  противоречиво.  Нито
сексуалността ме впечатляваше като греховна, нито другите мои апетити. Доста често ми се случваше да
преям и докато страдах от стомашни болки, не изпитвах никаква вина за това. Грях за мене бяха: лъжата,
предразсъдъкът,  мъчението,  бруталността.  Но  аз  не  успявах  да  разбера  наследствената  греховност  на
бебетата, нито намирах за рационално убеждението, че малките деца са прокълнати, защото техните предци
са  яли  от  дървото  на  познанието  на  доброто  и  злото.  Все  пак  постепенно  все  повече  осъзнавах
повсеместната природа на мързела. В борбата си да помогна на моите пациенти да израснат, аз открих, че
моят главен враг е тяхната ленивост. Така видях в себе си същата неохота да се разпростирам върху нови
територии на мислене, отговорност и зрелост. Едно от нещата, което ме свързваше с всеки представител на
човешката раса, беше моят мързел. В този момент аз проумях историята за змията и ябълката. Ключът на
загадката е в това, което липсва. Библията казва, че Господ имал навика да се разхожда в Райската градина
по хлад и да общува с човека. Но ако това е така, защо Адам и Ева поотделно или заедно, преди или след
подстрекателството от страна на змията, не са казали на Господ:"Чудно ни е защо си забранил да ядем от
плодовете  на  познанието  на  доброто  и  злото.  На  нас  ни  харесва  тук  и  не  искаме  да  излезе,  че  сме
неблагодарни, но твоя закон предизвиква недоумение у нас и ще ти бъдем задължени, ако ни го обясниш."
Естествено, те не са казали това и са нарушили закона, без да разбират неговия смисъл, без да направят
усилие да предизвикат Господ направо и да изпитат неговата власт, без дори да общуват с него на едно
зряло равнище. Те послушали змията, но не успели да разберат божието намерение, преди да посегнат към
ябълката.  Защо  е  станало  така?  Защо  не  е  предприета  стъпка  в  промеждутъка  между  изкушението  и
действието? Точно тази, липсваща стъпка е същността на греха. Липсващата стъпка е разискването. Адам и
Ева са можели да предизвикат спор между змията и Бога, но те не са го направили и така са пропуснали да
проумеят божията позиция по въпроса.  (Коментар:  Това  отново е  фалшиво предложение.  Ако  то се  осъществи,  на

практика ние ще заемем мястото на Съдията, който ще реши, коя от двете спорещи страни – змията или Бога, е права. Това е
абсурд! Бог е сътворил всичко – хората, змията и целия свят. И изведнъж едно от творенията – змията, ще започне да стори със
своя Създател, а ние, хората – които също сме творения, ще си присвоим ролята на Съдия и ще отсъждаме кой е прав. Бог
категорично е казал на Адам и Ева да не ядат от плодовете на дървото и че ако нарушат тази забрана, ще умрат. Точка.
Същността на греха е в непокорството на човека, а не неразбирането на намерението на Бога. Бог не е длъжен да ни обяснява
какви са намеренията му. Той разпорежда, а ние изпълняваме! Д.Пр.) 

Спорът между Бога и змията е символ на диалога между доброто и злото, който трябва да намира
място в мисленето на всеки човек. (Коментар: Отново подвеждаща идея. Всякакъв спор между доброто и злото не само е
излишен, но е и вреден. Защото кое е добро и кое е зло се дефинирано от Бога, а не от нас. Ние просто трябва смирено да се
подчиняваме на Бога.  Бог е  Бог,  а ние сме негови творения.  Неразбирането на тази непроменима реалност е в основата на
всичките ни нещастия. Ние не трябва никога да спорим с дявола. Защото той е по-умен и по-хитър от нас, и винаги ще ни
побеждава. Единственото ни укритие е да сме в Господа, който е победил дявола, злото и смъртта. А сами по себе си ние сме
смъртни и неспособни да се сражаваме срещу дявола. Нашето спасение е в Христос. Призовавам ви да прочетете тази статия с
голяма предпазливост и да не се поддавате на нейните внушения. Д.Пр.)

Това,  че не успяваме да проведем този спор,  и то от все сърце и докрай,  е  причината за  всички
пагубни действия, които съставляват греха. При обсъждането на смисъла на някое предстоящо действие,
ние обикновено пропускаме да вземем под внимание божията гледна точка. Ние не се вслушваме в думите
на Бога вътре в нас, не зачитаме познанието си за доброто, което по рождение е заложено в човешкия разум.
Ние не правим това, защото сме мързеливи. Този вътрешен спор изисква време и енергия, а ако ние го
възприемем сериозно -  ако наистина се  вслушаме в "Бога вътре в нас",  -  ще се окажем подтикнати да
тръгнем по трънливата  и  стръмна пътека  на  по-големите  усилия.  Да  проведем  този  спор,  значи  да  се
подложим на борба и страдание. Всеки от нас по-често или по-рядко се стреми да заобиколи този въпрос, да
избегне мъчителната крачка. Като Адам и Ева и като всички останали наши предци ние сме мързеливи. Така
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че първородният грях съществува, това е нашият мързел. Той е съвсем истински. Той живее във всеки от нас
- в бебетата, децата, юношите, зрелите хора, старците, в глупавия и мъдрия, в болния и здравия. Някои от
нас може да са по-малко мързеливи от други, но така или иначе, ние всички донякъде сме мързеливи. Няма
значение колко сме енергични, амбициозни и дори мъдри. Ако наистина се вгледаме в себе си, ние ще
открием,  че  леността  ни се  е  притаила  в  някой ъгъл.  Това  е  силата,  която ни тласка  назад  и задържа
духовното ни развитие. Някой от читателите може да каже: "Но аз не съм мързелив. Аз работя по 60 часа
седмично.  Вечер и  през  почивните  дни,  въпреки,  че  съм уморен,  аз  излизам с  жена  си,  водя  децата  в
зоопарка,  помагам  в  домакинството,  занимавам  се  с  други  дреболии.  Понякога  ми  се  струва,  че
единственото, с което се занимавам, е работа, работа, работа." Моите уважения към тези читатели, но аз
продължавам да твърдя, че ако се вгледат в себе си, ще намерят своята ленивост. Мързелът обикновено
приема форма, която не е свързана с продължителността на нашето работно време или отговорността ни
към другите. Такава форма на първо място е страхът. Митът за Адам и Ева отново може да бъде използуван
за илюстрация. Някой може да каже, че те не са попитали Бога какви са причините за неговата забрана не от
мързел, а от страх - благоговеен страх пред могъществото на Бога, страх от Божия гняв. Не винаги страхът е
проява на мързел, но в повечето случаи нещата стоят точно така. Често хората се страхуват от промяна на
статуквото.  Боят  се,  че  ако  направят  крачка  напред,  ще  изгубят  това,  с  което  разполагат.  Това
противопоставяне се основава върху страха, който се корени в мързела. Те се страхуват от работата, с която
трябва да се захванат. По същия начин в часта за любовта аз говорих за риска да разширим своите граници с
нови територии, нови отговорности,  нови връзки и нива на съществуване.  Тук отново се рискува да се
загуби статуквото и страхът идва от мисълта за работата, която се изисква за постигане на новото статукво.
Така че, много е вероятно Адам и Ева да са се уплашили от това, което би могло да им се случи, ако попитат
Бог открито. Вместо това те избрали по-лекия път, за да постигнат познанието, за което не са се трудили и
се надявали да им се размине. Разбира се, това не станало. Разпитването на Бога може да ни въвлече в
трудна работа. Но поуката на историята е , че трябва да го направим. В ранните етапи на духовното си
развитие, хората не осъзнават своя мързел, макар че от време на време казват: "Разбира се, като всеки друг
аз също проявявам някакъв мързел." Това е така, защото мързеливата част от личността, като дявола, който
тя  наистина  може  да  представлява,  е  безскрупулна  и  изкусна  в  коварното  заблуждение.  Тя  покрива
собствената  си  ленивост  с  паравани  от  всевъзможни  рационализации,  които  развиващата  се  част  от
личността, поради слабост, все още не може да различи или не може да се пребори с тях. Ако предложим на
някого да научи нещо ново в определена област, той би могъл да отвърне така: "Тази сфера е била изучавана
от много хора и те са стигнали до някакъв отговор" или "Познавах един човек, който се занимаваше с това,
но той стана алкохолик и се самоуби". Всички тези отговори, а и още много други, са прикритие на мързела
на студентите или пациентите и е предназначено да го скрие не толкова от учителя или психиатъра, колкото
от самите тях. Актът на осъзнаване и разпознаване на леността в нас е началото на нейното унищожаване.
Всеки от нас има по една болна и по една здрава половинка. Независимо колко невротични или психично
сме разстроени,  дори и да изглеждаме абсолютно изплашени или закоравяли,  има една част в  нас,  без
значение  колко  е  малка,  която  се  стреми да  ни  издигне,  която  обича  промените  и  развитието,  която  е
привлечена от непознатото и от новото и която иска да поеме риска на духовната еволюция. И независимо
колко психично здрави и духовно израсли сме ние, в нас винаги има една част, макар и малка, която се
стреми да ограничи нашето напрежение, която обича познатото и старото, която се страхува от промяната и
усилието, която иска компромис и липса на болка на всяка цена, дори ако това ни води до стагнация и
регрес. В някои от нас здравата половинка изглежда твърде малка, изцяло подчинена на мързела и страха в
нашата  болна  половинка.  Други  израстват  бързо  и  техните  доминиращи здрави  половинки  се  стремят
нагоре към постигането на божествеността. Не трябва да забравяме обаче, че нашата здрава част трябва
винаги да се пази от болната, която витае някъде в нас. В това отношение всички хора са равни. Във всеки
от нас има две  начала -  здраво и болно,  стремеж към живота и стремеж към смъртта.  Всеки от нас е
представител на човечеството,  във всеки от нас е  заложен инстинктът за  божественото и надеждата за
човешкия род, същевременно във всеки от нас се таи и първородния грях на леността, който ни тегли назад
към детството, към блатото, от което сме произлезли.

3. Злото.  След като стигнахме до заключението, че мързелът е първороден грях и под формата на
нашите  болни  половинки  той  може  да  бъде  дори  въплъщение  на  дявола,  необходимо  е  да  завършим
картината, като направим няколко бележки относно природата на злото. Въпросът за злото е може би най-
сложният религиозен проблем. И тук, както и при други религиозни въпроси, психологията е действувала
така,  сякаш  злото  не  съществува.  Потенциално  обаче,  психологията  има  с  какво  да  допринесе  за
разглеждането на тази материя. Първо, аз казах, че злото е реално. То не е плод на примитивно религиозно
въображение,  което  прави  неудачни  опити  да  обясни  непознатото.  Наистина  съществуват  хора  и
институции, създадени от хора, които ненавиждат доброто и са готови да го разрушават винаги, когато това
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е по силите им. Те вършат това не от съзнателна злонамереност, а сляпо, без да разбират своята зла същност
-  по-скоро  те  се  опитват  да  избягнат  осъзнаването  й.  Според  описанието  на  дявола  в  религиозната
литература, такива хора мразят светлината и инстинктивно са готови да направят всичко, за да я угасят. Те
биха разрушили светлината в собствените си деца и във всички други същества, които са им подвластни.
Злите  хора  мразят  светлината,  защото  тя  разкрива  тяхната  същност  пред  самите  тях.  Те  ненавиждат
доброто,  защото  то  разобличава  тяхната  злонамереност;  те  мразят  любовта,  защото  тя  показва  техния
мързел.  Те  биха  унищожили  светлината,  доброто  и  любовта,  за  да  избягнат  страданието  от
самопризнанието. Второто ми заключение тогава е, че злото е мързел, стигнал връхната си точка, крайния
си предел. Според мен, любовта е противоположност на леността. Обикновеният мързел е пасивен отказ от
любовта. Някои нормално лениви хора няма да си мръднат дори и пръста, за да разширят границите си,
освен ако не бъдат принудени. Тяхното съществувание е демонстрация на нелюбов, но това не означава, че
те са зли. Истински злите хора, от друга страна, по-скоро активно, отколкото пасивно, избягват собственото
си разширяване. Те биха направили всичко възможно, за да запазят мързела си, целостта на болните си
половинки. По този начин, вместо да подхранват другите, те ги довеждат до разрушение. При необходимост
те дори ще убият, за да избегнат болката от собственото си духовно израстване. Ако целостта на болната им
половинка е застрашена по някакъв начин от духовното здраве на хората около тях, те ще направят всичко
възможно и ще използуват всички средства, за да намалят и унищожат духовното около себе си. В такъв
случай аз определям злото като прилагане на политическа сила - това е налагането на собствената воля на
другите, открито или скрито, с цел да бъде избягнато разширението на нечии граници, водещо до духовно
развитие.  Обикновеният  мързел  е  нелюбов,  злото  е  антилюбов.  Третото  ми  заключение  е,  че
съществуването на злото е неизбежно, поне на този етап от човешкото развитие. Като се има предвид силата
на волята на хората, неизбежно в едни мързелът да е добре съхранен, а в други - почти да липсва. Под
въздействието  на  тези  две  противоположни сили,  в  повечето  хора  се  постига  някакъв  баланс.  Но  има
представители и на двете крайности и докато едните проявяват чиста любов, другите са носители на злото.
И тъй като силите са противоположни, неизбежна е враждата между полюсите. Естествено е злото да мрази
доброто и обратно.  Последното заключение,  до което стигнах е,  че злото е учудващо неефективно като
обществена сила. Аз самият съм бил свидетел на това, как злото нарочно атакува и успешно разрушава
душевността и съзнанието на много деца. Но това има и обратен ефект в пъстрата картина на човешката
еволюция. Всяка душа, която злото покварява, служи за спасението на другите. Неволно злото е като фар,
който  предупреждава  за  коварни  плитчини.  Повечето  от  нас  са  изпитвали  инстинктивен  ужас  при
съприкосновение с него.  Когато усетим близостта му, ние самите ставаме по-бдителни. осъзнаването на
злото е сигнал, че трябва да се пречистим. Христос беше разпънат на кръста от злото, но така ние успяхме
да го зърнем отдалече. Нашето лично  участие в битката срещу злото в света е един от пътищата, по които
израстваме.

4. Природата на силата. Повечето хора много често вземат решения, без да са напълно наясно какво
правят.  Те  действуват,  без  да  разбират  собствените  си  мотиви  и  без  да  се  досещат  какви  биха  били
последствията  от  собствения  им  избор.  Знаем  ли  наистина  какво  правим,  когато  ударим  дете,  когато
повишим подчинен или когато  се  отдадем на  флирт?  Всеки,  който е  бил дълго в  политиката,  знае,  че
понякога  действие,  предприето  с  най-добри  намерения,  може  да  има  обратен  ефект  и  да  предизвика
катастрофа. Или хора със зли подбуди, които работят за осъществяването на някоя порочна цел, в крайна
сметка се оказва, че вършат нещо положително и конструктивно. Същото е и при отглеждането на децата.
По-добре ли е да вършиш правилното с лоши мотиви, отколкото неправилното с добри? Често, точно когато
сме  сигурни  в  нещо,  ние  всъщност  се  заблуждаваме  и  когато  сме  напълно  объркани,  се  оказваме  на
правилния път. Какво да правим, когато ни носят вълните на море от невежество? Някой са нихилистично
настроени и затова казват "нищо,  няма значение".  Те предлагат да останем пасивни,  като че  ли в това
огромно море не може да бъде начертан разумен курс, който да води към значима цел. Но други, които
осъзнават, че са загубени, имат смелостта да се надяват,  че могат да се измъкнат от невежеството чрез
усъвършенствуване на съзнанието си. Те са прави. Това е възможно. Но такова усъвършенствувано съзнание
не би ги осенило чрез ослепителния блясък на едно моментно прозрение. То се формира бавно, малко по
малко и всяка частица трябва да бъде придобита чрез търпеливото усилие да учиш и да наблюдаваш всичко,
включително и себе си. Поелите по този път са смирени ученици. Поемането по пътеката на духовното
израстване означава учение до последен дъх. Ако следваме тази пътека неотклонно и ревностно, частиците
на знанието започват  да се  наместват.  Постепенно всичко започва да придобива  смисъл.  Има задънени
улици,  разочарования  и  убеждения,  до  които  стигаме,  само  за  да  ги  отхвърлим.  Но  постепенно  ние
навлизаме все по-дълбоко в разбирането на смисъла на нашето съществувание и доживяваме момента, в
който сме наясно с това какво правим. Така можем да стигнем до силата. По принцип усещането за духовна
сила носи наслада. Няма по-голямо удоволствие от това да си експерт, да знаеш наистина какво правиш.
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Тези, които достигнат по-високи равнища на духовно развитие, знаят как да живеят. И все пак има и друга
наслада, още по-голяма от първата. Това е общуването с Бога. Когато ние наистина знаем какво правим, ние
ставаме част от безкрайното божествено знание. С абсолютно осъзнаване на ситуацията, на нашите мотиви
за действие и на резултатите, ние постигаме съзнателност, каквато обикновено очакваме само от Бога. Така
нашето съзнание успява да се изравни с божия разум. Ние получаваме едно съзнание заедно с Бога. И все
пак, тези които са постигнали това ниво на духовно развитие, винаги са обладани от щастливо смирение.
Това е така, защото са наясно, че тяхната необикновена мъдрост произлиза от подсъзнанието, т.е. от Бога.
Те виждат своята връзка с "корена" и разбират, че тяхното знание е плод на тази връзка. Усилията, които
полагат при натрупване на знания, са насочени единствено към отваряне на връзката, защото те са сигурни,
че "корените" им, тяхното подсъзнание не са само техни, а са на на цялото човечество, на живота, на Бога.
Ако ги  попитате  за  източника  на тяхната  сила,  те  неизбежно ще ви отговорят:  "Това не е  моята  сила.
Малкото, което знам аз, е част от една по-голяма сила. Аз съм нещо като проводник". По-горе казах, че това
смирение е изпълнено с радост. Така е, защото осъзнаването на обвързаността с Бога намалява чувството за
собственото аз.  "Нека бъде волята  Ти,  Твоята,  а  не моята,  нека бъда инструмент в  ръцете Ти".  Това  е
единственото им желание. Тази загуба на Аз-а винаги е съпътствана от спокоен екстаз, който донякъде
прилича на чувството да бъдеш влюбен. След като осъзнаят своята интимна привързаност с Бога, те не се
чувстват  самотни.  Постига  се  съпричастие.  Въпреки,  че  е  придружена  с  наслада,  духовната  сила  е  и
ужасяваща. Колкото по-развито е съзнанието, толкова по-трудно се пристъпва към действие. В началото на
книгата приведох примера за двама генерали, които трябва да вземат решение дали да хвърлят в бой една
дивизия или не. Този, който се отнася към дивизията просто като към стратегическа бойна единица, ще
реши да я жертва и ще спи спокойно след това. Но другият, който съзнава, че от него зависи съдбата на
ръководените  от  него  хора,  ще  вземе  решение  след  мъчително  обмисляне.  Ние  всички  сме  генерали.
Каквото и действие да предприемем, то може да повлияе на развитието на цивилизацията. Решението да
накажем или да похвалим едно дете, може да има огромни последствия. Много е лесно да действаме, когато
знаем малко и оставяме нещата да се носят по течението. Колкото е по-дълбоко съзнанието, толкова по-
широка е информацията, която трябва да асимилираме при вземането на решенията. Колкото повече знаем,
толкова  по-сложно  става  решението.  И  все  пак,  колкото  повече  знаем,  толкова  по-точно  можем  да
предскажем развоя на събитията. Ако се наемем с отговорността да предвидим и най-малкия детайл, много
е възможно да се окажем силно притиснати от сложността на тази задача и да изпаднем в бездействие. Но и
бездействието е форма на действие, което понякога води до добри резултати, но в други случаи може да
бъде разрушително и пагубно. Така че духовната сила не е само осъзнаване: тя е способност да се вземат
решения при все по-дълбоко и по-дълбоко осъзнаване. Божествената сила е в способността да правиш своя
избор с абсолютно осъзнаване. Въпреки широко разпространеното мнение, че знанието прави вземането на
решение  по-лесно,  това  не  е  така:  всъщност  то  го  прави  много  по-трудно.  Колкото  по-близо  сме  до
божественото,  толкова по-силно изпитваме съчувствие към Бога.  Да бъдеш част от неговото всезнание,
означава да споделиш и неговото страдание. Има и друг проблем при силата: самотността. Аз правя разлика
между самотност и самота. Самотата е отсъствие на хора, с които да се общува. Силните хора са обградени
от други хора, които силно желаят да общуват с тях, така че те никога не са сами. Самотността представлява
липса на подходящи хора, с които можеш да общуваш на твоето ниво на съзнателност. Тук има прилика
между духовната и политическата сила. И в двата случая носителите на тази сила няма на кого над тях да
прехвърлят отговорността, няма кого да обвиняват и няма кой да им разпореди какво да правят. Може дори
да няма друг човек на същото ниво, с когото да споделят страданието на отговорността. Може да има хора,
които  да  им  дават  съвети,  но  отговорността  за  взетото  решение  винаги  се  носи  от  силните.  В  някои
отношения самотността, присъща на огромната духовна сила, е дори по-голяма от тази на политическата.
Тъй като нивото на съзнателност при изявените политици рядко съответствува на високото им обществено
положение, политически силният почти винаги има равностойни в духовно отношение приближени, с които
да общува. Така президентите и кралете имат свои приятели и компаньони. От друга страна човек, стигнал
високите  равнища  на  съзнателност  и  на  духовна  сила,  обикновено  няма  близък  сред  кръга  на  своите
познати, с когото да споделя дълбочината на своите разбирания. Една от най-трогателните теми в Светото
писание е чувството на отчаяние у Христос от това, че никой не може да го разбере истински. Въпреки
огромните си усилия, той не успял да издигне до своята висота даже мисленето на собствените му ученици.
Най-мъдрия от тях го последвал, но не успял да го "достигне" и така Христос, въпреки цялата тази любов,
не можал да се освободи от необходимостта да продължава напред и да води света абсолютно сам. Този вид
самота се "споделя" от всички, които са в авангарда на духовното развитие. Тя е такова бреме, което просто
не може да бъде понесено, ако с отдалечаването от нашите близки връзката ни с Бога не става неизбежно
по-дълбока, където човек намира достатъчно наслада, която да го подкрепя.

5. Противопоставяне на благодатта. Защо толкова малко хора се решават да тръгнат по пътят на
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духовното развитие, след като макар и труден, той е отворен за всички? На този въпрос Христос е дал
отговор  в  притчата:"Защото  мнозина  са  звани,  а  малцина  са  избрани" (Мат.  22:14).  Стигнах  до
убеждението, че способността на хората да израстват се подхранва не само от любовта на техните родители
през детството им, но също така и от благодатта, която ги следва през целия им живот и представлява
Божията любов. Това е могъща сила, която е външна на съзнанието и въздейства чрез подсъзнанието и чрез
други, различни от родителите хора, които могат истински да обичат, както и чрез други начини, които ние
не  разбираме.  Единствено  благодатта  позволява  на  хората  да  изживеят  лишеното  от  родителска  любов
детство и самите те да се превърнат в индивиди, способни да обичат, издигнали се много по-високо от
своите родители в скалата на човешката еволюция. Защо тогава само някои хора израстват духовно, въпреки
обстоятелствата на тяхното детство, а други не? Аз съм убеден, че благодатта е достъпна за всеки, че всички
хора еднакво са обгърнати с Божията любов. Единственият отговор, който мога да дам, е че повечето от нас
предпочитат да не чуят призива и да отхвърлят неговата помощ. Думите на Христос:"Много са призвани, но
малко са избрани", аз ще парафразирам така:"Всички ние сме призвани от благодатта, но много малко от нас
се решават да откликнат на призива." Въпросът тогава е следният: Защо толкова малко от нас се решават да
откликнат? Защо повечето от нас се противопоставят на благодатта? Отговорът на този въпрос вече беше
даден - това е нашият мързел, с който всички ние сме прокълнати. Така както Божията любов ни кара да се
изкачваме по стълбата на човешката еволюция, така и мързелът ни кара да се противопоставяме,  за да
запазим  удобството  си  и  да  останем  на  същото  равнище,  като  дори  слезем  надолу  към  още  по-
непретенциозни форми на съществуване. Говорихме подробно колко трудно е да се самодисциплинираме,
да обичаме истински и да израстваме духовно. Съвсем естествено е да се отдръпваме от тези трудности.
Както и при духовното развитие, така и при професионалния живот, призивът на Божията любов е призив
към повишение, подтик към по-голяма отговорност и власт. Да осъзнаваш благодатта, да изпитваш лично
нейното постоянно присъствие, да разбираш собствената си близост с Бога, означава да изпитваш вътрешно
спокойствие, на което малцина са способни. От друга страна, това осъзнаване носи със себе си огромна
отговорност, защото да чувстваш, че си близък с Бога, значи да си готов да поемеш неговите задължения, да
станеш проводник на неговата любов и сила. Да последваш зова на благодатта значи  да се отдадеш на
живот,  изпълнен  със  загриженост  и  усилия,  със  себеотдаване  и  жертви,  значи  да  тръгнеш  по  пътя  от
духовното детство към зрелостта, да станеш родител на човечеството. Т.С.Елиът е описал много добре тези
неща в един пасаж от пиесата "Убийство в катедралата":  "Замислете се за момент върху значението на
думата  "мир".  Не  ви  ли  се  струва  странно,  че  ангелите  е  трябвало  да  прогласят  Мира,  когато  светът
непрекъснато е бил разтърсван от война и от страх от война? Не ви ли се струва, че гласовете на ангелите са
били грешка и че обещанията им са били лъжа и разочарование? Помислете сега как самия Господ говори за
Мира:  "Мир ви оставям; моя Мир ви давам; Аз  ви давам не тъй,  както светът дава".  Дали той има
предвид мира, както го разбираме ние; кралят на Англия в мир със съседите си; бароните в мир с краля;
стопанинът, който се радва на плодовете на мирния си труд, пие хубаво вино с приятел, а жена му припява
на децата му? Неговите ученици не познаваха това нещо: те поеха по един дълъг и труден път по суша и
море, за да познаят изтезанията, затворите, разочарованията, да изстрадат смъртта на мъчениците. Тогава
какво е имал предвид Той? Ако му зададем този въпрос, трябва да си припомним и едни други Негови
слова: "Аз ви давам не тъй, както светът дава..." Това значи, че той е дарил учениците си мир, но не мира,
който познаваме ние." Така с мирът на благодатта идват тежки задължения и голяма отговорност. Може да
ви се стори странно, но на психиатрите им е добре известно,  че има много хора, които се ужасяват от
психическото си здраве. Страхът, че ако се сдобиеш с власт, може да не я използуваш както трябва. Свети
Августин  е  писал:"Старай  се  с  любов  и  ще  направиш  каквото  искаш."  Самият  Христос  говори  за
непредсказуемостта на благодатта в обръщението си към Никодим (Йоан 3:8): "Вятърът духа, дето иска; и
гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и накъде отива; тъй бива с всекиго, роден от Духа". Ние не знаем на
кого той ще дари "небесен живот". Каквото и да сме казали до сега за благодатта, в крайна сметка тя си
остава загадка.  След като веднъж разбереш реалността  на благодатта,  концепцията за  твоята собствена
безсмисленост и незначителност губи почва. Самият факт, че извън нашата съзнателна воля съществува
могъща сила, която подхранва нашия растеж и нашата еволюция, е достатъчен да опровергае вижданията
ни за собствената ни незначителност. Съществуването на тази сила сочи с необорима сигурност, че нашето
духовно израстване е от най-голямо значение за нещо, което е по-голямо от нас. Това нещо ние наричаме
Бог. Съществуването на благодатта е не само неопровержимо доказателство не само за реалността на Бога,
но и за истинността на неговото желание да издигне човешкия дух. Това, което едно време ни се струваше
приказка, се оказа реалност. Ние живеем под погледа на Бога, и то не в периферията, а в самия център на
Неговото зрение, на Неговата загриженост. Възможно е вселената, така както я познаваме, да е просто един
трамплин към Царството Господне и ние не сме загубени в безкрая на вселената; дори напротив, реалността
на благодатта сочи, че човешката природа е център на вселената. Когато моите пациенти загубят съзнание за
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своята значимост и се обезкуражат от усилията, които се изискват от работата, аз понякога им казвам, че
човешката раса е само в средата на подготовката за еволюционен скок. "Дали ще успеем при този скок или
не",  им  казвам  аз,  "зависи  напълно  от  вас.  Това  е  ваша  лична  отговорност".  И моя.  Вселената  -  този
трамплин - е била разстлана пред нас, за да бъде път, по който ние, един по един, трябва да минем. Божията
любов ни помага да не се препъваме по този път. Тя ни прави сигурни, че сме добре дошли. Какво повече
можем да искаме?
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Глава 52 

Германска Теология (около 1350 год.)

СВЕДЕНИЯ ЗА АВТОРА 
В предговора си от 1516 г. към книгата "Германска теология", Мартин Лутер отбелязва, че само

Господ знае кой е написал тази книга. Най-многото, което можем да различим, че книгата черпи идеите
си от  движението "Приятели на Бога" от 14 век. Като взело името си от думите на Исус от Йоан 15:15:
"а вас наричам приятели", това динамично движение подчертавало интимните отношения на човека с
Бога, необходимостта от набожен живот и пълно подчинение на заповедите на Христос. Написана около
1350 г., "Теологията" се разпространявала като "трактат", призоваващ хората да опитат християнския
начин на живот. През 1516 Лутер направил една съкратена версия на тази книга и бил толкова впечатлен
от нея, че незабавно написал едно кратко въведение и я отпечатал във Витенберг. Две години по-късно
той намерил едно по-разширено копие, написал към него по-задълбочено въведение и го публикувал през
1518 година. Лутер казал, че след Библията и Свети Августин, не бил чел нещо, което е по-полезно от
"Теология".  Основната  цел  на  книгата  е  да  придвижи  познанието  и  представата  ни  за  Бога  от
"външната" към "вътрешната" му същност и ни приканва да вземем напълно на сериозно думите на Исус,
че "от сърцето произхождат зли помисли" (Мат. 15:19). Следователно, така както е било и в миналото,
през 14 и 15 век, така и днес тя ни носи едно важно послание, .

ОТКЪСИ ОТ "ГЕРМАНСКА ТЕОЛОГИЯ  НА МАРТИН ЛУТЕР" 
1. Божията воля ръководи живота. Човек с основание може да каже, че Бог е над  всичко и за него

няма правила, мерки и ред, а сам Той определя правилата, редът, мярката и моралната чистота за всичко.
Това трябва да се разбира по следния начин: Божията воля ръководи живота. Сам по себе си, без наличието
на своите създания, Бог не може да направи това. Защото без връзката на създанието с Бога, човек не може
да направи разлика между наличието и липсата на ред и на правила за живот. Обаче Бог е направил така, че
всичко това да съществува. Що се отнася до работа и поведение,  ние винаги имаме право да избираме
между  ред,  праведност  или  безпорядък.  Сега  подредеността  и  праведността  са  по-добри  и  уважавани
отколкото противното.

2. Кисел и обременителен.  Четири типа хора реагират на реда, заповедите и правилата по четири
различни начина. Някои живеят порядъчно не поради страх от Бога или поради някакво особено лично
желание, а просто защото са принудени. Те правят най-малко възможното и всичко това се превръща в нещо
кисело и обременително за тях. Втора група съблюдава законите и правилата, защото очаква награда. Това
са хора, които вярват, че е възможно да спечелят небесното царство и вечен живот. Според тях, свят е онзи
човек, който спазва огромен брой правила. Те вярват, че човекът който наруши даже най-малкото правило,
става роб на дявола. Те демонстрират огромна сериозност и усърдие при спазването на тези правила, но
независимо от усилията им, всичко това се превръща в нещо кисело и обременително за тях. Трети вид са
порочни и фалшиви хора, които си мислят, че са безпогрешни и бързат да ви кажат колко са добри. Те
считат,  че нямат нужда от някакви правила и закони, но всъщност се присмиват над всеки разговор за
"другите". 

3. Преизпълнени от любовта.  Четвъртата група, това сме ние, които сме осветени от Бога и сме
направлявани от истинската Светлина. Тези хора не живеят порядъчно, за да получат награда. Те не желаят
да постигнат каквото и да е друго с помощта на наградата,  нито пък се надяват, че един ден ще бъдат
наградени заради начина си на живот. Не, те живеят праведно, защото са преизпълнени от любов. Те не са
толкова загрижени за ефекта, за това как ще се погледне на поведението им, дали това ще стане скоро и т.н.
Те са загрижени единствено нещата да стават добре, в мир и с вътрешна лекота . И ако понякога някои не
толкова важни правила са нарушени, те не се отчайват. Разбира се, те знаят че наличието на ред и честност
са нещо по-добро, отколкото тяхната липса. Поради това те искат да спазват правилата, но освен това знаят,
че  тяхното  спасение  и  щастие  не  зависят  от  спазването  на  правилата  .   Следователно,  те  не  са  толкова
обезпокоени като другите.

4.  Да  се  придържаме  към  средата.  Доста  често  хората  от  четвъртата  група  са  обвинявани  и
осъждани  от  хора  от  втора  и  трета  група.  Например,  наемниците  освен  това  наричани  "наградените"
(втората  група),  казват  че  хората  от  четвъртата  група  са  твърде  безотговорни  и  понякога  ги  наричат
нечестни. Групата, състояща се от "хората на свободния дух" (третата група) поглеждат презрително към
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хората  от  четвъртата  група  и  казват:  "Те  вярват  в  празни  и  глупави  неща."  Но  "осветените"  хора  от
четвъртата група ще се придържат съм средата, което е най-добро. Защото да обичаш Бога е по-добро и
приятно за Бога, отколкото сто хиляди наемници. Това се отнася и техните външни прояви. Забележете, че
вътрешната част на човека получава Божия закон, неговото слово и цялото му учение. Те му показват как да
се обедини с Бога.  Там където това се случи, външната част на човека се ръководи от вътрешната и се
научава, че няма нужда от външни закони и учения, защото човешките закони и заповеди принадлежат на
друг човек.  Има нужда от такива хора, когато не познаваме нещо по-добро.    Иначе хората няма да знаят  
какво да правят и какво да не правят и стават подобни на кучета или добитък.

5. Душата на Христос има две очи. Спомнете си за написаното, че душата на Христос има две очи,
дясно и ляво. В началото, когато тези очи са били създадени, Христовата душа обърнала дясното си око към
вечността  и  към  Божията  глава  и  то  остана  неподвижно  вперено  в  тази  посока,  вземайки  участие  в
свещеното Същество и в святата Цялост. Това видение продължава непроменено и незатруднено от всички
превратности,  родилни мъки,  вълнения,  страдания,  мъчения и агония,  т.е.  от нещастията,  превишаващи
всичко, което човек е изживявал на земята. Но в същото време лявото око на Христовата душа прониква в
човешкия свят и там съзира различията между хората, вижда че някои са по-добри, а други са по-лоши, че
едни  са  по-благородни  от  другите.  Външният  образ  на  Христос  е  изграден  в  съответствие  на  такова
вътрешно разделение.

6.  Когато виси на кръста.  Така вътрешната част на Христос,  чрез  видението на дясното око на
душата, взема постоянно участие в духовната природа, в завършеното блаженство и радостта. Но външната
част на човека, лявото око на душата, е в пълна мяра въвлечена в страданието,  мъките и вълненията. И това
става по такъв начин, че вътрешното, дясното око остава не помръдващо, незатруднено, недокоснато от
всички тези вълнения, страдания и мъчения, с които външната част на човека трябва да се справя. Казано е,
че Христос, когато бил прикован към кръста, бил бит и висял на кръста, изпитвайки всичко това в земното
си тяло, докато вътрешната му част - душата, играеща роля ролята на дясното око, е почивала в същото
блаженство и радост, както е било и след Възнесението или даже в този момент. 

7. Вглеждайки се във вечността. Човешката душа също има две очи. Едното представлява силата да
се вглежда във вечността.  Другото е  втренчено във времето и в  земния свят и ни дава  възможност да
направим разлика между възвишеното и не толкова възвишеното, както казах по-горе.  Но тези две очи,
които са част от нашата душа, не могат да изпълняват задачите си едновременно. Ако душата гледа към
вечността през дясното си око, лявото трябва да преустанови работата си, все едно че е мъртво. Ако лявото
око е концентрирано в нещата от земния свят, то пречи на работата на дясното око.

8.  Какво остава вътре.  Ние трябва да отбележим и да знаем простата истина,  че не съществува
добродетел  или  добра  постъпка,  даже  и  признаването,  че  Бог  е  добър,  които  да  направят  човек
добродетелен, добър и блажен, ако това се извърши извън душата му. По същия начин, това се отнася и до
грехът и порочността. Може да е похвално да се разпитва, да се чуе и да се събира информация за добрите и
свети хора, за това което са направили и как са страдали, как са живели и как Бог е работил и изявил волята
си чрез тях. Но стократно по-добре е хората да изучават задълбочено себе си и да разберат смисъла на
живота. Необходимо е да научат какво е направил Бог в тях и как Бог желае да ги използува. Следователно,
казаното по-рано е вярно и сега: Нищо излизащо извън човешката душа не е добро  ,   ако това което остава в  
нея не е още по-добро.

9. Само чакайте Бога. Трябва да се посочи, че вечното блаженство се корени единствено в Бога и на
никое друго място. Ако хората трябва да бъдат спасени, то в душата им трябва да бъде само едно нещо и
Бог и никой друг. Вие можете да попитате: " Какво е това нещо?" Аз ви отговарям: "Това е Добротата или
това, което идва до нас като Доброта." Това не е някакво конкретно добро, което можем да назовем, да знаем
или да демонстрираме, това са всички добри неща и онова, което е над всички добри неща. Това вечно
Добро не трябва да дойде в душата, защото То вече е там, въпреки че ние не го различаваме. Когато кажем,
че трябва да влезем в Бога или че Бог трябва да влезе в душата, това е равностойно да кажем, че трябва да
го  потърсим,  да го почувстваме и да го  опитаме.  Защото блаженството или благословиите не идват  от
голямата стойност на нещата,  а  от Бога.  С други думи, блаженството или благословиите не зависят от
някакъв човек или от неговата работа, а единствено от Бога и от Божията работа. Следователно, аз само
трябва да чакам Бога и неговата работа и да стоя встрани от хората и техните работи и преди всичко от
собствения си егоизъм. Позволете ми да кажа следното: Никакви велики дела и Божии чудеса, описани
някога или самият Господ с неговата доброта, ще ме направят блажен, ако те останат извън мене. Защото
блаженството е единствено налице до степента, до която се намира в мене, като нещо очевидно, като едно
вътрешно познание, като любов, вкус и чувство. 

10. Фалшивата и Истинската Светлина. Аз споменах за фалшивата светлина. Бих искал да кажа
нещо повече за това, какво представлява тя и как се проявява. Разберете, всичко което се противопоставя на

161



162

истинската Светлина принадлежи на фалшивата светлина. Важно качество на истинската Светлина е, че Тя
не помръква, тя не е мотивирана от воля за измама и самата Тя не може да бъде измамена. Фалшивата
светлина е измамна и постоянно привлича други хора в нейната измама. Бог не желае да измамва който и да
е. Той не  желае някой да бъде измамен. По същия начин това се отнася за истинската Светлина. Забележете
сега,  че  истинската  Светлина  е  Бог,  че  е  свята;  фалшивата  светлина  е  природна  или естествена.  Бог  е
истинската  Светлина,  лишена  от  всякакъв  егоизъм  и  самоснизхождение,  а  белегът  на  създаденото  от
природата и на фалшивата естествена светлина има за цел да изнежи мен, моята личност и нейните прояви.
Човек си представя, че е това, което всъщност не е. Той си мисли, че е Бог, а всъщност е само създание.
Изхождайки  от  тази  илюзия,  той  започва  да  твърди  за  себе  си,  че  качествата  му  носят  белега  на
божественост. Забележете: онези, които живеят в истинската светлина,  приемат че всичко което може да
желаят или да избират е нищо в сравнение с това, което вече е било пожелано или избрано от всички хора в
дълбините на сърцата им. Това разбиране ги кара да се отричат от всичките си желания и от доверяването
на земните неща и да се отдадат изцяло на Бога.

ОТКЪС ОТ БИБЛИЯТА

ЙОАН 3:1-8:  „1Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. 2Той дойде
при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши

тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. 3Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам,

ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.  4Никодим Му казва: Как може стар

човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?  5Исус отговори:
Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите

отгоре. 8Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки,
който се е родил от Духа.“

Въпроси за размисъл
1.  Опишете 4-те типа хора, които се опитват да живеят един заповядан, морален живот. Към кой от

тези групи принадлежите вие? 
2. Дясното око на душата гледа към вечността, докато лявото око гледа към нещата от този свят. Като

използувате тази метафора, кое от двете очи доминира при вас? 
3.  Авторът подчертава  важността  да  бъдеш мотивиран отвътре,  а  не  отвън.  Какви вътрешни или

външни мотиви ви карат да водите духовен живот?
4.  Целият  ни  свят  се  основава  на  системата  на  наградата  и  наказанието.  Авторът  настоява,  че

подчинението трябва да се обича заради самото  подчинение, а не заради наградите или наказанията. Къде е
мястото на Божията милост в тази борба? 

5.  Съгласно  Йоан  3:3,  какъв  е  резултатът,  ако  човек  бъде  роден  отгоре?  От  кое  око,  според
"Теологията" се нуждае Никодим, за да разбере това, което му обяснява Исус?

Упражнения 
1. Почнете да следите за мотивите, които стоят зад постъпките ви през седмицата. За ръководство

използувайте написаното в "Теологията". Правите ли нещо, без да сте мотивирани от чувствата си за дълг,
заради награда, като протест или от любов? 

2.  През седмицата се опитайте да вършите работата си, без да се грижите за резултата от вашите
усилия.  Вместо това,  просто се  радвайте при извършването на работата,  без да гледате към "таблото с
резултата".

3.  Блаженството,  казва  авторът,  не  зависи  от  материалните  богатства,  които  притежавате.  През
седмицата се научете да се радвате по прости начини на Бога, например като се разхождате в парка, като
гледате залеза или като прекарвате времето си със семейството. Дайте възможност на Бога да подслажда
всеки миг от живота ви.

4.  Исус казва,  че  вятърът духа където си ще и вие не знаете от къде идва  и накъде отива.  През
седмицата бъдете по-възприемчив към малките благословии на Духа и по-малко податлив на рутината.
Дайте възможност на вътрешната ви мотивираност на Духа да ръководи постъпките ви.
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