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Предговор

Тази  книга  е  някакво  продължение  на  книгите  „Просто  християнин“  и  „Изненадани  от
надежда.“(Коментар: Превел съм тази 2 книги и мога да ги изпратя на всеки, който пожелае. Д.Пр.) В тях обясних (заедно
с други неща), че според мен основен принцип на ранното християнство е, че Създателят Бог възнамерява
да  събере  заедно  най-после  небето  и  земята    и  че  началото  на  изпълнението  на  този  план  е  бил  ясно  
поставено в Исус Христос. Това виждане има решаващи последици за всичко, свързано с представата ни за
нашата  християнска  вяра  и  живот.  По-специално,  в  „Изненадани  от  надежда“  аз  твърдя,  че  финалната
надежда на християните не е просто „да отидем на небето,“ а възкресението в новото създание на Бога, в
„новото небе и новата земя.“
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Според първите ученици на Исус, част от тази цел е, че възкресението и новото създание вече са
започнали да се случват, по-конкретно поради това, което се е случило на самият Исус на Великден. В тези
две по-ранни книги аз започнах да посочвам някои от начините, чрез които това може да бъдат използвано
във връзка с нашата християнска отговорност за  света и не на последно място,  относно християнското
поведение. В сегашната книга се стремя да развия тази тема още по-нататък, със специалното внимание към
възгледа за християнския „характер“ и „добродетел.“

Основната теза е следната: християнският живот в настоящето, с неговите отговорности и конкретни
призвания трябва да бъде разбиран и формиран съобразно крайната цел, заради която сме били създадени и
спасени. Колкото по-добре разбираме тази цел, толкова по-добре ще разбираме и пътя за стигането до нея.

Резултатът,  предложен  тук,  не  е  пълно  описание  на  „етиката,“  т.е.  на  моралните  принципи.  Със
сигурност  тази  книга не е  сборник от правила,  стремящи се да  обхванат  всички житейски ситуации и
случаи,  което някои хора очакват от книга за християнското поведение.  Както ще обясня по-нататък, аз
мисля, че това е неправилен начин за разглеждане на цялата теза за християнския характер. Тази книга
изследва начинът, по който се формира християнският характер, като конкретен и ясно очертан пример за
начинът,  по който най-общо се формира характера.  Посветил съм специално внимание на съвместното
четене на някои важни текстове в Новия Завет, което считам, че често пъти е или погрешно разбирано или
подценявано, когато бъде разглеждано от други гледни точки. Опитах се да подчертая например начинът, по
който ранните християни са мислели за въпросите, свързани с „поведението“ не като отделна тема, а само
като характерна черта на техните по-големи теми: богослужението и призванието.

Опитах  се  да  запазя  нивото на  писането да  е  достъпно и  разбираемо за  всякакъв вид хора  и  се
въздържах да участвам в много от съвременните увлекателни обсъждания за християнското поведение като
цяло и в неговите конкретни проявления. Тези, които участват в тези дебати достатъчно лесно ще разберат,
когато аз подкрепям становището на един или друг писател или пък се дистанцирам от гледната точка на
някой друг. В края на книгата съм добавил бележка, за да посоча някои от местата, където намерих помощ,
както и някои от споровете, в които се осмелявам да се надявам, че тази книга може, с малко да има някакъв
принос. (Коментар: При превода аз съм поставил съответната бележка непосредствено след текста, за който тя се отнася.

Д.Пр.) По-конкретно, аз се надявам, че ще припомня на читателите на Новия Завет, че великата традиция,
която обсъжда поведението в светлината на добродетелта, има много повече неща да предложи, отколкото
може би те са си мислели, а също и да напомня на хората, които теоретизират за добродетелта, че Новия
Завет има много повече неща, които да предложи и на тях, отколкото изглежда, че те са предполагали. 

Но  главната  цел  на  тази  книга  е  друга:  да  стимулира  бъдещите  християни  от  всякакъв  вид,
произхождащи от всякаква традиция, да бъдат окуражени и въодушевени от стремежа към добродетелност в
нейната специфична християнска форма и да формират характера си,  заедно и поотделно, за да станат
такива  човешки  същества,  каквито  Бог  е  планирал  ние  да  бъдем,  което  означава  да  бъдем  най-вече
загрижени за служението на Бога и за изпълнението на това, за което сме лично призовани, както и за
формирането на нашия собствен характер, като жизнено важни начини за постигането на тези две цели.

За  хората,  които  са  пристъпили  към  четенето  на  тази  специфична  християнска  книга,  но  не  са
християни, аз бих казал следното. На други места съм писал за причините, поради които аз повярвах че,
въпреки целият скептицизъм на днешния Западен свят,  в края на краищата може би Бог е този, който е
създал света и който най-накрая ще го приведе в ред. Ние имахме мечти, които отказваха да умрат – мечти
за свобода и красота, за подреденост и любов, мечти, които могат да направят реална промяна в света – и те
стигат до своето осъществяване, ако бъдат поставени в рамките на вярата в Бога, който е създал света и ще
го създаде отново още веднъж и завинаги, и иска да включи човешките същества в този процес.

Сега ние разглеждаме тези теми от друг ъгъл. В свят, в който има толкова голям безпорядък, как да
знаем кое нещо е „добро“? И как да открием с каква цел е бил създаден човека? Тази книга е написана с цел
да  предложи  двойно  предизвикателство:  към  християните –  да  разгледат  природата  на  християнското
поведение от нов ъгъл;  към всички и към всеки читател – да разсъждават задълбочено какво означава да
бъдем истински хора. Аз твърдя, че когато ние наистина разберем тези две предизвикателства, накрая те ще
се срещнат.

Този вид книги не са мястото за навлизане в други полемики. Аз счетох, за сегашната цел, че Исус от
Назарет е направил и казал повече или по-малко това, което четирите евангелия в Новия Завет, казват, че
той е направил и казал. Аз съм писал на друго място и то подробно, за всичко това в един спор с онези хора,
които имат коренно противоположни гледни точки. По същият начин  аз считам, че Св. Павел е написал
Ефесяни и Колосяни, нещо, в което много изследователи през последното столетие се съмняваха . Всъщност
това, с което се занимава тази книга не зависи от едно или друго предположение и поради тази причина, в
допълнение към риска от задръстване на обсъжданата тема, аз няма да се връщам отново към тези въпроси.

Пишейки за живота на църквата и за предизвикателствата, пред които ще се изправят християните в
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утрешния свят, съм неудобно наясно, че аз всъщност познавам само съвременната Западна църква. Аз се
радвах изключително много, когато срещах християни от други части на света и от традиции, които са
много по-различни от моята традиция и се надявам, че ще продължа да научавам неща от тях, както и за тях.
Но не мога да си позволя да говоря за  тях тук.  В идеалният случай,  аз трябва да казвам „съвременни
Западни християни“ през цялото време, за да отразя това, което казах, но този израз е тромав и несръчен.
Вярвам, че читателите, от другите части на света ще приемат като даденост, че аз говоря само от моята
ограничена гледна точка. Надявам се, че те ще имат не само добрината да ми простят моята ограничена
гледна точка, но и доброто усещане да приспособят това, което казвам към техния собствен контекст.

Цитираните текстове от Библията са преведени от мен.
(Коментар: Следват благодарности към издатели, редактори и хора, които са помагали на автора в написването на

книгата, които не съм превел. Д.Пр.)
Моята съпруга заслужава особена благодарност заради нейния твърд ентусиазъм към моето писане и

за нейното желание да се справя с обичайните домашни последствия, понякога, когато други неочаквани
задачи се струпат върху нея. Човек не може да пише за добродетелта без да мисли за любовта, а аз не мога
да мисля за любовта, без да мисля за нея. Аз й посветих две други книги, всяка от които маркира сериозни
повратни точки в моя живот и работа. Тази книга идва, както винаги, с любов и благодарност, но тези две
качества се дооформиха през последвалите години и се превърнаха в още по-дълбок сърдечен навик.

Н. Т. Райт
Замъкът Окланд
пролетта 2009

Глава 1

За какво съм тук?

ЕДНО
Джеймс беше малко над 20-годишен, когато това се случи. Животът му си течеше, в него нямаше

нищо драматично,  просто обичайните възходи и спадания.  Внезапно,  без никакво предупреждение,  той
срещна свой стар приятел, който отиваше на събрание в близката църква. Джеймс отиде заедно с него и още
същата тази вечер,  за негово пълно изумление, животът му се преобърна с главата надолу и „с хастара
навън.“ 

„Никога не съм знаел че тези неща наистина се случват“ - ми каза той, когато аз го срещнах няколко
години по-късно (разбира се, „Джеймс“ не е истинското му име). „Когато говоря за това, то звучи като
казано от някакъв религиозно смахнат човек, но това е отрезвяваща истина. Аз срещнах Исус! За мен той
беше толкова реален, колкото реален сте вие в тази стая. Внезапно всички стари клишета се оказа, че са
истина. Почуствах се очистен, изкъпан от нечистотите и по-жив, отколкото някога преди съм бил. Все едно,
че бях спал дълбок сън и се събудих в нов, тотално обновен свят. Никога не бях  чувал за това, което хората
са говорили за всички нещата, свързани с Бога, но повярвай ми, всичко това беше логично и смислено.“

Джеймс  ми  разказваше  тази  история,  защото  сега  се  намираше  в  озадачаващо  положение.  Той
посещавал църквата, в която имал това чудно и променящо живота преживяване.  Научил много неща за
Бога и за Исус.  Научил много неща и за самия себе си. Той научил правилно, че Бог го обича повече,
отколкото той може да с представи – толкова много, че изпратил Исус да умре заради него. Проповедниците
в тази църква настоявали, че нищо от това, което ние правим, не може да ни направи приемливи за Бога,
както сега, така и в неограниченото бъдеще. Всичко е дар от Божията истинска милост и щедрост. Джеймс
изпил жадно всичко това така, както пие човек, който е вървял 15 км. в горещ ден и внезапно са му дали
голяма чаша, пълна със студена вода. Това била чудесна новина и той живеел чрез нея.

Но той  установил, че сега пред него възникнал един голям въпрос.  За какво съм тук? Той го каза
точно така, докато си разговаряхме. И обясни как е стигнал до този въпрос: „Бог ме обича, да. Той промени
живота ми така,  че  сега установих,  че  искам да се  моля,  да му се  покланям,  да чета Библията,  да
изоставям старите си начини на поведение, чрез които се самоунищожавах. Това е прекрасно. Ясно е, че
Бог иска аз да казвам на другите хора за тази добра новина, с цел и те да могат да я намерят за себе си.
Отлично. Това усещане е донякъде странно и аз не съм сигурен, че съм много добър в съобщаването на
тази добра новина, но аз правя всичко, на което мога. И разбира се, всичко това идва с великото обещание,
че един ден аз вечно ще бъда с Бога. Знам, че един ден аз ще умра, но Исус е гарантирал, че всеки, който
вярва в него, ще живее с него на небето. И това също е велико. Но за какво съм тук аз сега? Какво става,
след като вие повярвате?“ 
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Причината, поради която Джеймс почука на вратата ми беше, че той не беше доволен от отговорите,
които беше получил от приятелите си и от хората в църквата, която посещава. Всичко, което те можали да
му кажат било, че Бог е призовал някои хора да участват в определени сфери на християнската служба –
например, да бъдат пастори, или да бъдат учители, или лекари, или мисионери, или някаква комбинация от
тези или други подобни задачи. Но Джеймс нямал усещането, че някоя от тях е за него. Той завършвал
докторат по компютърни науки и пред него се отваряли всевъзможни варианти за правене на кариера. 

Дали всичкото това знание и всичките тези възможности са просто несъответстващи на „духовните“
нужди  и  задачи?  Най-общо  казано,  дали  той  ще  трябва  да   живее  безцелно  няколко  десетки  години  ,  
очаквайки да умре и да отиде на небето,   а през това време да използва свободното си време, за да убеждава  
и други хора да правят същото? Това ли всъщност е целта? Няма ли нещо друго, което се случва след като
повярваме и преди накрая да умрем и да отидем на небето?

И още нещо, Джеймс открил една главоблъсканица вътре в този въпрос. Много от новите му приятели
живеели  много  стриктен  и  самоограничаван  живот.  Те  били  научили  много  правила  за  християнското
поведение, най-вече от Библията и вярвали, че Бог иска те да спазват тези правила. Но Джеймс не можел да
разбере как това се съчетава с основното учение, че Бог го е приел такъв, каквито той е бил, поради Исус и
поради това, което Той е направил, просто въз основата на неговата вяра. Ако това е станало така,   защо би  
трябвало Джеймс да бъде обвързан чрез всичките тези стари правила, някои от които наистина изглеждали
странни?

Иска ми се да можех да кажа, връщайки се в спомените си назад, че аз намерих правилните отговори.
Честно казано, не мога да си спомня какво точно казах – въпреки че когато последния път разговарях с
Джеймс, изглеждаше, че той по някакъв начин е намерил отговора. Но едва ли само той си задава този
въпрос. Огромен брой християни в Западния свят днес търсят решението на този труден въпрос и една от
основните причините за написването на тази книга е с цел тя да им помогне да намерят отговора.

Спомних си за Джеймс, когато наскоро получих писмо по електронната поща от един приятел.  Той
пишеше,  че  много хора  установяват,  че  е  твърде лесно да възприемат идеята,  че  „човек може само да
повярва  в  Исус    и  след  това  всъщност  да  не  прави  нищо  друго  .“  Много  християни  толкова  силно
подчертават нуждата от обръщане към Господа, от първоначалният акт на вярата и привързването към Бога,
от първоначалното изразяване на вярата („аз вярвам, че Исус е умрял за мен“ или каквото и да е друго
подобно признание), че те имат огромна празнина във виждането си относно това, какво означава човек да
бъде християнин. Все едно, че те стоят на единия бряг на дълбока и голяма река, и гледат към другия бряг.
На  този бряг  вие  обявявате  вярата  си. А на  отсрещния бряг  е  крайния  резултат  –  самото окончателно
спасение. Но какво се предполага, че хората трябва да правят междувременно? Просто да стоят тук и да
чакат? Има ли някакъв мост между двата бряга? Какво казва това за самата вяра? Ако не сме внимателни,
пише моят приятел, този първоначален акт на вярата може да се превърне „просто в приемането на някакво
твърдение (Исус е Син на Бога и т.н.), без да има нужда от преобразяване.“

Трансформиране! Сега имаме една интересна идея. Но правилно ли е да мислим по този начин? Дали
се  очаква  християните  да  гледат  на  живота  си  по този начин?  Това  не  подсказва  ли,  че  има  път  през
пропастта между сегашното и бъдещото, през реката,  наречена „Останалата част от моя живот“ -  мост,
изграден  в  миналото,  когато  хората  са  считали,  че  човек  може  да  използва  своето  собствено  морално
усилие, за да стане достатъчно приемлив за Бога? Но ако моралното усилие не се счита за нищо, тогава
какъв е смисълът човек да бъде християнин – освен, че един ден ще отиде на небето и вероятно ще убеди
няколко други хора да отидат заедно с него? След като повярвате,   има ли някаква друга причина да бъдете  
нещо повече от това, да пазите носа си сравнително чист  , докато дойде времето да умрете и да отидете да  
бъдете вечно с Исус?

Някои хора, които мислят така, са загрижени и за нещо друго. Самият Исус, а след него и авторите на
книгите в Новия Завет изглежда, че са отправили някои твърде строги морални изисквания към ранните
ученици. Как всичко това взаимно се съчетава? Ако вече сме спасени, защо ще  е важно това, което ние
правим? И дали изискванията са реално изпълними в нашето време и в нашата епоха?  

Не всички християни размишляват над тези дилеми. Но много хора размишляват и аз се надявам, че
тази  книга  ще им покаже,  че  старият  мост,  който  те  може  би са  пренебрегвали или са  мислели,  че  е
неизползваем, ще понесе тяхната тегло и ще съедини двата бряга на реката с прекрасен начин. Мостът за
който говорим може да има много имена и ние ще ги обсъдим, когато продължим напред. Но едно от най-
очевидните имена е „характер.“ За него е написана тази книга.

ДВЕ
Има и втора причина за  написването на тази книга.  Много хора,  които никога не са  си задавали

въпроса, който с задал Джеймс, е възможно да са си задали този втори въпрос. Ще ви запозная с други
двама  стари  приятели  (чийто  имена  също  са  променени)  Джени  и  Филип.  Една  вечер  по  време  на
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многолюдно  събрание  в  църквата  двамата  започнаха  да  спорят  помежду  си.  Това,  за  което  спореха,
всъщност не беше свързано с въпроса, който измъчваше Джеймс.

Джени знаеше доста добре това, което казваха правилата на Библията. Самият Исус беше казал, че
разводът с брачния партньор и оженването за някой друг е прелюбодеяние. Разбира се, на хората може да
бъде простено за това, че са извършили грях, когато те се разкаят и престанат да извършват този грях, но
как  на  повторно оженени  хора  може  да  бъде  простено,  когато  сега  те  живеят  в  тази  нова  и  очевидно
прелюбодейна връзка и нямат намерение да се откажат от нея, а напротив – я считат за правилно и дадено
им от Бога нещо? И по-специално, как е възможно църквата даже да мисли за назначаването на човек, който
се  намира  в  такова  положение  за  свой  пастор?  (Разбира  се,  това  била  причината,  заради  която  било
организирано това църковно събрание.) Как изобщо би могъл такъв човек да учи младите хора кое нещо е
правилно и кое е неправилно? Как би могъл той да подготвя двойките да сключат брак, който да трае цял
живот, след като самият той е нарушил правилата? Джени казала: „Когато повярваш в евангелието, на теб ти
дават Новия Завет като твоя инструкция с указания за живеене. Правилата в нея са ясни. Ти или ги спазваш
или не ги спазваш.“

Мнението на Филип също било толкова ясно. „Исус не е дошъл, за да ни даде един сборник с правила.
В края на краищата, Св. Павел не е ли казал: “Исус е краят на закона“ (Рим. 10:4 – мой превод)? Целият
смисъл на учението на Исус е било, че той е включил хората, и то точно тези хора, които били изключени
чрез изискването за лична праведност. (Филип не гледал втренчено в Джени, когато казал това, но всички
разбрали това, което казал.)  Исус е дошъл при нас за да ни помогне да открием кои всъщност сме ние и
понякога, както се случило с първите ученици на Исус, на хората им е нужно известно време, за да разберат
и да приемат това, и те правят грешки докато правят това – но накрая те го разбират и приемат. Исус не е ли
разказал историята за бащата, който приел с радост блудния си син, а през това време неговия по-голям син,
който считал себе си за праведен, стоял навън? Не, Филип би предпочел пастор да бъде някой, който самият
е имал трудности в живота си и е открил, че въпреки това Исус го е обичал, а не човек, който от високото си
положение ще обяснява изискванията на правилата и ще заключи всички хора в един сборник от правила,
които половината от хората в църквата така или иначе не са спазвали. Това само окуражава лицемерието!
Поради Исус ние вярваме, че Исус е този, който ни приема такива, каквито ние сме, а в живота, който идва
след като повярваме, е живот на празнуване на това приемане и на вървене напред оттук нататък. Това е
пътят на честността, да бъдеш искрен към себе си и да си отворен за това.“

Не мисля, че Джени и Филип са разбирали това, но причината поради която и двамата се ядосали и
разочаровали,  докато разговаряли е  била,  че  те  започнали от  две  доста  различни  гледни точки.  Джени
казала,  че  тя  „се  придържала  към  казаното  в  Библията,“  и  по  този  начин  намеквала,  че  Филип  не  се
придържал, но всъщност нещата не били толкова лесни за оценяване. Джени търсела опора в правилата –
може би даже бихме могли да кажем – в Правила с главно „П.“ Правила, които вие трябва да спазвате,
независимо дали ви се иска или не. Тя искала да има пастор, който ще поучава по този начин и ще живее по
този начин. Тогава всеки човек ще знае къде се намира. От другата страна,  Филип търсел начини да бъде
истински, да откривате онова, което е дълбока истина за вас самите, да откривате как да живеете без да се
преструвате и да живеете с  дълбока,  богата и ранима почтеност.  Той искал да има такъв пастор,  и би
уважавал, и имал доверие на такъв човек. 

Това събрание било трудно за понасяне. Хората се изчервявали от вълнение, докато спорели (което,
както Джени разсъждавала след това, само по себе си било нарушение на Правилата). Те казвали неща,
които всъщност не искали да кажат (което, както Филип установил веднага, щом изрекъл гневните думи,
също било форма на лицемерие).  Хората не просто имали разногласие по отговора на въпроса.  Те имали
несъгласие  относно  самият  въпрос.  Как  християните  вземат  морални  решения?  Как  всеки  от  нас,
независимо от това, дали е християнин или не, знае кое нещо е правилно и кое нещо е неправилно? Има ли
изобщо такива неща, които са „правилни“ и „неправилни“ или живота е много по-сложен? Има ли Правила
с главно „П“ и как те се свързват към реалните хора, а не към реалните морални машини? 

Според Джени, Филип бил един от тези опасни роднини, които си мислят че няма категорично черни
и бели морални въпроси, а има само отенъци на сивото и че най-важното нещо е да бъдете верен на себе си.
Всичко,  което Филип успял да  чуе,  докато слушал Джени,  било твърдо и хладно законничество,  което
нямало нищо с Исус, който той познавал, с този Исус, който бил приятел на грешните хора, който разказвал
истории  за  ангелите,  които  организирали  голямо  празненство  на  небето,  когато  изгубената  овца  била
намерена.

Това  по-голямо  противопоставяне  между  двата  начина  за  разглеждане  на  целия  въпрос  за
християнското  поведение  е  повтаряно,  седмица  след  седмица  и  година  след  година  в  съвещания  на
църквата, в синоди, конференции и конгреси, и в частни разговори - и достатъчно често - в мълчаливите
спорове  в  сърцата  и  умовете  на  отделните  хора.  Това  всъщност  е  християнската  версия  на  много  по-
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обширния въпрос, който всички разумни хора рано или късно си задават: не само „Как трябва да живея?“,
но и „Как човек наистина знае?“

Това  е  различен  „Велик  водораздел“  в  сравнение  с  водораздела,  което  видяхме  преди  малко,  но
крайният  отговор  е  един  и  същ.  Там,  в  загадката  на  Джеймс,  „Великия  водораздел“  беше  между
първоначалната вяра, която има някой при обръщането му към Господа и вярата, която има във финалния
момент, след смъртта, че на него му е обещано Божието спасение. Тази книга е отчасти за въпроса, който
свързва това разделение: „Какво би трябвало да правя аз с цялото това време, между началото и края, докато
чакам?“ Но тази книга е и за въпросът, който се  рееше неизречен между Джени и Филип в онази неудобна
вечер. Как ние вземаме морални решения? Дали трябва да избираме между система от Правила (които ще
трябва да изработим и да постигнем съгласие за тяхното приемане) или система „За намиране кой всъщност
съм аз“ (и да да се придържаме искрено към намерения образ)? Съществуват ли други начини чрез които не
само  да  откриваме  как  трябва  да  живеем,  но  и  да  живеем  по  този  начин?   Какво  става,  не  само
индивидуално, но и като общност, след като вие повярвате?

Един  и  същ  отговор  важи  и  за  двата  въпроса  и  поради  това  тази  книга  се  отнася  и  за  двата,
едновременно.  Самият  Исус,  подкрепян  и  от  ранните  християнски  автори,  говори  постоянно  за
усъвършенстването на специален характер.  Характерът – преобразяването,  оформянето, маркирането на
живота с неговите навици – ще създаде този вид поведение, чието господство може да сочи напред, но което
манталитетът за „спазване на правилата“ никога не би могъл да достигне. И той ще произведе такъв вид
живот, който всъщност ще бъде верен на себе си – въпреки че „егото“на което този живот най-сетне ще бъде
верен, е егото на спасения човек, на преобразения човек, а не просто „открития“ вид его на популярното
мислене. Надявам се, че тази книга ще помогне не само на хора на този свят като Джеймс да намерят това,
заради което са тук, но и на хора като Джени и Филип, за да провеждат техния спор в по-обширна, по-
библейска,  по-задоволяваща  и  наистина  по-християнска  рамка.  В  окончателните  анализи,  това,  което  е
важно след като сте повярвали, не са нито правилата, нито непринуденото откриване на самия себе си,  а
характерът.

ТРИ
За какво съм тук? Как знаете кое нещо е правилно и кое нещо е неправилно? Това са въпроси, които

всеки човек, а може би и всяко човешко общество си задава от време на време, поне по подразбиране. Но
има и трета група въпроси, които също сочат към темата на тази книга и която става много по-обширна,
даже отвъд пределите на църквата и достига до много обърканият и страшен свят. Нашият свят.

През лятото на 2008 един вулкан, който буботеше някъде далече, на заден план, внезапно изригна с
ужасна сила. Това не беше буквален вулкан, но той имаше подобна унищожителен ефект. Цялата финансова
система на Западния свят, която господстваше над световната култура в продължение на няколко поколения,
вулгарно  натовари  себе  си  отвъд  възможностите  си  и  се  сгромоляса  под  собственото  си  тегло.  Това
приличаше на огромен великан, който се беше качил на едно дърво, за да изяде всичките му плодове, който
сега, поради прекомерната си лакомия, се беше протегнал към другите околни дървета, за да откъсне и
техните плодове. Но теглото му беше твърде голямо и дървото, на което той се беше качил в началото, не
можеше да издържи никакво допълнително натоварване. То се счупеше под него, докато великанът все още
лакомо се държеше за него, за да изяде колкото може повече плодове. 

Има  много  сложни причини,  поради  които  се  случи  финансовия  хаос  и  читателят  може  да  бъде
спокоен, че аз няма да ги обсъждам. Но като незабавна последица от това много хора изтъкнаха факта, че
пред предишните 20 години бяха изработени всевъзможни правила и предписания, които би трябвало да
спрат  банките  и  другите  кредитни  институции,  за  да  не  се  дължат  безотговорно,  но  те  са  били  тихо
пренебрегвани. Политиците обясняваха, че тези правила и предписания са прекомерно ограничаващи, че
здравословната икономика трябва да поема рискове и да възнаграждава онези хора, които поемат рискове.
Всички участваха в надпреварата, без да разбират, че препускат към ръбът на пропастта. А сега на хората се
казва, че трябва да върнем правилата и предписанията на местата им и че е време да ги направим още по-
взискателни.

Това  много  прилича  на  положението  в  сегашната  култура.  След  11.09.2001  летищата  монтираха
сложни системи за осигуряването на безопасността. Повечето от нас почти са забравили какво означаваше
да се качите на самолета, без преди това самите вие и вашия багаж да не бъде електронно проверен. Тези от
нас,  които редовно посещават  САЩ, наистина  свикнаха  да  бъдат  снимани и да  оставят  пръстовите  си
отпечатъци всеки път, когато преминават през митническия граничен контрол. Но почти навсякъде, където
пътувате и особено, ако ще трябва да престоите там повече от няколко дни, има бланки, които трябва да
попълните, да отговаряте на въпроси, които ще ви бъдат задавани, ще бъдете снимани и т.н. Милиони хора,
за които вие още от пръв поглед можете да кажете, че нямат никакво намерение да взривяват самолети, са
принуждавани да пилеят време и пари, преминавайки през официални процедури, които да удостоверят, че
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те са миролюбиви граждани (въпреки, че когато са принуждавани да стоят с часове на опашка и след това
бъдат връщан обратно, за да попълнят още един формуляр, те може да не са чак толкова миролюбиви).

В  моята  собствена  държава,  Англия,  всеки,  който  доброволно  пожелае  да  направи  нещо  за
обществото,  в  което  е  възможно  да  участват  деца,  задължително  трябва  да  премине  през  сложни  и
отнемащи много време полицейски проверки, в случай, че в полицейското му досие има и най-малък намек
за лошо поведение. Това се отнася даже за хора на възраст 70 или 80 години, които са живели безупречен
живот и техните приятели и роднини познават много добре техния характер. Ние вече не вярваме на хората.
На никой не  се доверяваме. 

Пишейки това, аз знам, че някои хора ще си помислят, че аз съм опасно безотговорен, даже защото
съм задал каквито и да е въпроси, свързани със Системата, такава каквато тя е сега. (А Системата става още
по-лоша.  Обещани са ни още повече  официални формуляри.  И от това няма никаква полза – освен за
адвокатите, които винаги печелят, когато някой някого съди.) Западният свят стана ограничен от закона,
ограничен от правилата, ограничен от предписанията. 

Съществуват дълбоки културни причини, поради които ние вървяхме по този път.  Но сега просто
трябва за забележим, че нашата култура е изоставена в безстопанственост във всички сфери на живота –
пари, секс и власт – казано най-първично и грубо – и това вие можете да го наречете „нов ред.“ „Отмяната
на реда“ се случи, защото хората искаха да правят това, което те искат, за бъдат верни на себе си и вижте
какво стана. Но когато вследствие от „отмяната на реда“ настъпи хаос, както в сферата на банките (парите),
в  сферата  на човешките отношения (секса),  или в сферата на войната,  на политиката,  на затворите,  на
следствието и в другите сфери на властта, хората се стремят да въведат отново правила, които да ни върнат
обратно на пътя. Проблемът е, че въведените новите предписания не стигат до сърцевината на проблема. Не
е достатъчно добре вие да вършите вашата собствена работа, а правилата сами по себе си няма да разрешат
проблема.

Това ми хрумна още през 2009, докато разговарях с един висш банкер, когото познавах доста добре,
който  беше  близо  до  сърцевината  на  финансовата  катастрофа  през  лятото  на  2008  и  сега,  когато
разговаряхме, се опитваше да изработи план, чрез който би могло да бъде спасено онова, което може да
бъде спасено и да се върнем обратно до някакъв вид здрав разум.

Той ми каза: „Райт, те могат да въведат колкото си искат нови правила. Да, ние наистина имаме нужда
някои ръководни принципи да бъдат върнати на мястото им; ние отидохме твърде далече, като дадохме на
хората свободата да спекулират с огромни парични суми и за правят сделки, които са лишени от здравия
разум. Но всеки банкер или ипотечен брокер може лесно да наеме някоя малка фирма и някой адвокат, и да
им помогне да попълнят всички формуляри, които правителството им даде да попълнят, и след това да влезе
през „задната вратичка“ на системата и да направи каквото те искат. Какъв е смисълът от всичко това?“

Аз го попитах: „Тогава какво е решението на проблема?“
Той ми отговори: „Нужен е характер. Спазването на правилата е добре, докато това върши работа, но

истинският  проблем  в  сегашното  поколение  е,  че  ние  изгубихме  усета,  че  характерът  е  важен;  че
почтеността е важна.  Системата е в добро здраве само тогава, когато хората, които я управляват са
хора, на които вие можете да вярвате, че ще направят правилното нещо . Не защото има правила, а
просто защото те са такъв вид хора.“

Това е в хармония с практичното виждане на Джон Кенет Гълбрайт (Коментар: 1908-2006 – роден в Канада

световно известен американски икономист, политик  и дипломат Д.Пр.), който в началото на 1950-те написа книга за
причините за финансовия крах в края на 1920-те. Той казва, че най-добрият начин да се запази финансовия
свят  в  балансирано  състояние,    е  да  се  чуват  оценките  на  хората,  които  са  участвали  в  предишните  
финансови катастрофи. Всъщност той твърди, че финансовите катастрофи се случват точно защото онези
хора, които са участвали в предишната катастрофа или са умрели, или са се пенсионирали и поради това не
участват  в  управлението  на  финансите,  със  своите  спомени  и  характер,  формирани  от  това  предишно
преживяване, за да предупреждават хората да не са безотговорни.

От  времето,  когато  проведох  този  разговор  се  случи  и  нещо  друго,  което  имаше  почти  същият
вулканичен ефект върху общественият живота на Англия.  Хората от другите държави може да гледат с
известно забавление на врявата, защото тя е свързана с корумпирани политици – в много държави хората
считат, че политиците по принцип са корумпирани и гражданите са безсилни да поправят това –   но в моята  
страна това разбиране разтърси до основите й цялата политическа система. Внезапно стана известно, че
някои политици претендират, че са „служебни разходи“ всякакъв вид неща, който данъкоплатецът счита, че
са абсурдни и мошенически, като ипотечни плащания за несъществуващи собствености. И извинението за
това, което политиците правеха беше, че „всичко това е законно.“ Е, да, може би; но те създадоха правилата
за себе си, заради собствения си интерес и в своя полза! А когато бяха попитани защо са постъпили така,
някои политици обявиха, че всъщност не виждат нищо нередно в това да използват обществените пари за да
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увеличат личното си богатство. И когато, след силен обществен натиск, политиците отстъпиха и позволиха
да  бъдат  публично  обявени техните  служебни  разходи,  преди  това  те  се  увериха,  че  всички  оспорими
елементи бяха замазани с черен цвят в документите и не можеха да бъдат прочетени. От години англичаните
донякъде подозираха политиците, но всичко това срути и смаза на земята всяко останало доверие в тях.

От  една  страна  това  беше  чист  фарс,  въпреки  че  беше  скъп  и  отвратителен.  Но  причината  за
обсъждането на тази тема тук е, че това извади на показ още едно място, в което въпросът за морала в
началото на 21-я век надига главата си.  Какво става „след като вие повярвате“ - в демокрацията?  Какво
става в финансовата система на Запада? Какво става в обществения живот на утрешния свят? Можем ли да
живеем,  разчитайки  на  „правила“  и  „наредби“  или тези  неща  ще окуражат хората,  вместо да  приемат
нещата повърхностно, да усъвършенстват и да развият в себе си задълбочен, мъдър и заслужаващ доверие
характер? И обратно, какво се случва, ако ние позволим на хората да бъдат „верни на себе си“ и да се
надяваме,  че  всичко  това  ще  работи  добре?  Дали  това  работи  само  в  началото  или  отново,  след  като
„характерът“  бъде  усъвършенстван  така,  че  хората  ще  повярват  в  безкористния  дух  на  служенето  на
обществото (след като виждаме сега, че  нашите политици са  обслужвали своя собствен интерес?)

И друг начин на живот става видим в една подобна история.  Преди две години установих, че се
намирам на един и същи перон на ж.п. гара с много известен бивш английски състезател по ръгби. Той
говореше за огромните промени, извършени в тази игра през последните 10-15 години, с увеличаването на
броя  на  професионалните  играчи  и  за  невероятният  натиск  върху  младите  играчи  да  произвеждат
„резултати.“ Той каза, че днешните играчи са прекомерно „тренирани.“ Те изучават десетки „филми“ - как
да  реагират  в  една  или  друга  ситуация,  как  да  се  отбраняват  срещу една  или  друга  стратегия,  как да
контролират играта, как да я отварят и как да я затварят.  Но вече малцина от тях все още играят заради
забавлението,  действайки  така,  както шестото чувство  им подсказва  да  направят и  това  ги  прави
способни    да импровизират   в изцяло новите ситуации  . Вследствие на това, мнозинството от играчите не
знаят какво да направят, когато се случи нещо неочаквано. На тях не са им дадени указания какво да правят
точно в тези ситуации. На тях им липсва този формиран дълбоко в човека характер,   който „разбира“ играта  
чрез един вид „втора природа или интуиция“ и се изявява с умно и бързо решение. 

Въпросите, с които започнахме може да изглеждат, че са конкретно свързани с християните (но не и за
другите  хора)  и  те  наистина  са  насочени  към  определен  вид  християни  (тези,  които  считат,  че
християнството се състои от първоначално обръщане към Господа и накрая - получаване спасението, без да
се замислят за това, което се случва между тези две събития). Но тези въпроси не са насочени само към тях.
Всъщност,  това са  същите въпроси,  на които сега целия Западен свят трябва да отговори.  А тъй като
Западният свят господства в световната култура,  политика и икономика – и даже в такива области като
спорта – до известна степен, това означава, че на тези въпроси ще трябва да отговори цялото общество на
света. Нашата стартова точка – какво се случва   „след като повярваме  “ - първоначално изглежда, че се отнася
само са отделния християнин. Но както видяхме, този въпрос се отнася и цялото църковно семейство, за
всички, които приличат на Джени и Филип, които се въртят в кръга на моралните загадки. Този въпрос
освен това излиза извън пределите на църквата и сочи към загадките, на които решение трябва да намери
целия свят.  Как ние наистина не мислим ясно и разумно не само за това „какво да правим в своя личен
живот?“,  „какво  да  правим  в  живота  на  нашите  църкви?“,  „какво  да  правим  в  живота  на  цялото  ни
общество?“, но и да открием „как да правим това?“

Ние продължаваме да се връщаме до един конкретен отговор: характер.
Интересно е, че и самият Исус е призовавал слушателите си да формират в себе си усъвършенстван

характер. Сега ще разгледаме едно от неговите най-прочути противопоставяния, които разкриват темата по
един рязък и впечатляващ начин.

ЧЕТИРИ
Един от сцените в историята на евангелието за която най-често си спомняме, е разговора на богатия,

умен и търсещ младеж, който отишъл при Исус с един важен въпрос (Мат. 19:16–30; Марк 10:17–22; Лука
18: 18–30). Може би ще трябва да си припомним, че в древността сериозните хора по принцип не са тичали.
Това е било под достойнството им. Но този млад мъж наистина искал да се срещне с Исус и да поиска от
него да отговори на въпроса, който го вълнувал. Поради това  младежът пренебрегнал достойнството си и се
втурнал да го види и да го попита: „Какво добро нещо съм длъжен да направя?“ Той е задъхан от тичането,
развълнуван е, силно искал да чуе какво ще каже този необикновен учител. Изглежда, че Исус е имал един
утвърден начин, по който постъпвал в тези случаи; нека да видим какво е направил той в този случай. 

Търсещият младеж задал въпроса, тъй като той имал връзка с бъдещето. Младежът търси надежда и
подобно на почти всички хора той вярва, че сегашните постъпки имат последствия в бъдещето. Тъй като е
бил евреин от 1-я век, той си е мислел конкретно за идващата нова епоха на Бога, за времето, когато, както
хората са вярвали, Бог, който е създал света, най-после ще събере заедно небето и земята и ще залее целия
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свят със справедливост, мир и слава. Той казал: „Какво трябва да направя, за да наследя вечен живот?“
Преди да продължим по-нататък, ние трябва да премахнем от умовете си представата, която веднага

се появява, когато чуем тези думи. Когато евреите от 1-я век говорели за „вечния живот,“ те не мислели за
„отиване  на  небето“  така,  както ние  сега  си  представяме това.  (За  всичко това,  прочетете  моята  книга
Surprised by Hope – „Изненадани от надежда.“) „Вечният живот“ означава епохата, която ще дойде, времето,
когато Бог ще събере заедно небето и земята, времето, когато Божието царство ще дойде и Божията воля ще
бъде изпълнявана на земята така, както е изпълнявана на небето. Младежът питал Исус: „Когато това се
случи, аз ще бъда ли там? Как мога да знам? Какъв вид човек трябва да бъда сега, ако искам да бъда част от
новата епоха, когато Бог спаси този тъжен стар свят и направи това, което винаги е обещавал? Как може
това бъдеще наистина да оформи този вид личност, каквато аз ще трябва да  стана още сега? Ако това е
моята цел, кой е пътят, който ще ме отведе там?“

Въпреки че младежът е бил евреин от 1-я век, неговият въпрос бил споделян и от хората, живеещи
навсякъде и през всички времена. Често пъти той е бил наричан търсене на „щастието.“ Как мога да намеря
истинското щастие, дълбоко задоволяващия живот, който усещам с мозъка на костите си, че аз съм създаден
за него, но толкова често изглежда, че се изплъзва между пръстите ми? В САЩ този стремеж е записан в
основополагащите  документи  на  държавата.  В  тях  се  твърди,  че  „всички хора  имат  правото на  живот,
свобода и стремеж към щастието.“ Това разбира се, провокира задаването на въпросът, който вече е бил
задаван от древните философи: „Как ние знаем какво представлява истинското щастие?“ И тъй като много
хора изглежда, се търсят щастието, но не го намират, ние наясно ли сме какво всъщност е щастието и как е
най-добре ние да идем да го търсим? Какво трябва да направим в сегашния си живот, ако искаме да стигнем
до целта на цялостното човешко съществуване, на реализирането на нашия потенциал, на превръщането ни
в такъв вид хора, които знаем с мозъка на костите си, че сме създадени да бъдем?

Много хора ще предположат,  че една от целите на християнството е  да дава  отговори на първия
въпрос („Какво трябва да е поведението ми?“), но оставят отговора на втория въпрос („Как мога да бъда
истински  щастлив,  такъв  човек,  какъвто  е  планирано  аз  да  бъда?“)  да  бъде  даден  от  философите  и
невярващите хора. В края на краищата, за много хора въпросът „Какво трябва да е поведението ми?“   е
напълно несъвместим с въпроса „Как мога да бъда истински щастлив?“, тъй като те живеят с представата,
че правилата за поведение са създадени за да ни пречат да бъдем щастливи, или казано по обратния начин,
ако искаме наистина да сме щастливи, ние трябва да  нарушаваме или поне да изкривяваме правилата.

Аз мисля, че животът е по-сложен и интересен отколкото това. Древната християнска вяра е считала,
че въпросите относно какво да е поведението ни, както и как да бъдем щастливи, са издънки или странични
продукти на нещо друго. Ако успеем да подредим това „нещо друго“ - и историята за богатия младеж, който
тичешком отишъл при Исус сочи пътя към това – ние можем да бъдем в състояние да имаме напредък и в
тези издънки. Надявам се да покажа в тази книга, че библейското виждане за крайната цел на човешкия
живот ще отвори една нова  гледна  точка,  в  която въпросите  за  поведението от една страна и пълното
осъществяване  на  човешкия  живот  от  друга  страна  се  сглобяват  заедно  без  никакво  разминаване.  Но
основната тема на тази книга е свързана с въпроса за поведението и с християнските корени на отговора на
този въпрос.

Хората с остър поглед може да са видели, че въпросът „Какво трябва да е поведението ми?“ съдържа в
себе си два значително различаващи се въпроси. Първият се отнася за съдържанието на моето поведение:
„По какъв начин трябва да се държа  аз?“ Иначе казано, „Какви конкретни неща трябва да правя или да не
правя?“ А вторият въпрос се отнася за начините или метода на моето поведение: ако приемем, че аз знам
какво трябва да правя и какво да не правя, по какъв начин аз ще мога да приложа на практика тези неща?
Една от най-старите и най-известни морални загадки е, че  всички ние знаем какво е    да направим   нещо,  
което знаехме, че   не трябваше да го правим  , както и всички знаем какво е   да не направим   нещо, което  
знаехме, че   трябваше да го направим  . Интересно е, че Исус дава един и същ отговор и на двете страни на
този въпрос: „Върви след мен!“ Това се отнася както към „какво“ трябва да правите, така и „как“ трябва да
го правите.

Връщаме се отново при срещата на Исус с търсещият младеж. Младежът, придружен от много евреи
от 1-я век предполагал, че тази обещана нова Божия ера ще бъде запазена за верните евреи – и че тази
еврейска вярност ще бъде формулирана съобразно подчинението им на Закона, затворен в прочутите Десет
Заповеди. Но това не била недвусмислена схема за оценка на заслугите и даване на награди (както хората
понякога считат),  за  „спазване на правила“ и по този начин човек спечелва влизането си в  новия свят;
Десетте Заповеди са част от договора между Бога и неговите хора: той ги спасил, за да бъдат негови хора, а
Законът  е  описал  условията  на  договора,  според  които  хората  му  трябвало  да  демонстрират  своята
благодарност  към  Бога.  Но  младежът  изглежда  спазвал  условията  на  договора  –  не  убивал,  не
прелюбодействал,  не  лъжесвидетелствал,  не  мамел,  уважавал  родителите  си  –  но  въпреки  това  имал
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усещането, че трябва да има и нещо повече.
Исус се съгласил, но предлагайки това „нещо повече“ той отвел младежа на съвършено нов терен.

Заповедите описани дотук, обхващали последите шест от десетте; а какво става с останалите? Нищо не се
споменава за Съботата; това е тема от друго време. Но първите три заповеди ни отвеждат в  друга област – в
областта на избягването на идолопоклонството и на отдаване на почит на Бога и единствено на неговото
име. Исус не цитира тези заповеди. Вместо това, той ги осъвременява до времето, в което живее младежа,
като му казва: „Ако искаш да бъдеш „съвършен,“ освободи се от притежанията си. Продай ги и дай парите
на  бедните.  После  ела  и  върви след мен.“  Шокиращо се  оказало,  че  вървенето след  Исус  означава  да
поставим Бог на първо място или обратното. Забележете какво се случило.  Младежът дошъл, искайки да
стане напълно осъществен човек. Той искал живота му да бъде съвършен – съвършен в настоящето, с цел
той да бъде съвършен и в бъдещето. Той знаел, че все още „нещо му липсва“ и се стремял да достигне целта
на живота – да бъде съвършен.

Исус му подсказва, че той има нужда от цялостна промяна на приоритетите. Животът му трябва да
стане част от една по-голяма,  насочена навън цел;  той трябва да постави на първо място в живота  си
Божието царство, да постави интересите на ближните си (особено на бедните си съседи) пред собствения си
интерес към своето осъществяване и към собственото си бъдеще. Това е истинското предизвикателство: не
просто да  бъдат  добавени още 1-2  заповеди,   които трябва  да  изпълняваме,  т.е.  да  вдигнем нивото на
моралната летва малко по-високо, а да станем напълно различен вид личност. Исус призовал младежа към
преобразяване на характера. Но младежът не пожелал да направи това и си заминал натъжен.

Това е пропастта между теорията и реалността, между заповедта и нейното изпълнение. Исус казал на
младежа как за постъпи, т.е. „какво“ да направи, но младежът не знаел „как“ да го направи. Този въпрос
виси тревожно над останалата част на евангелската история.  Какъв е пътят към новата Божия епоха, към
новото време, когато Божието царство ще залее света със справедливост и мир? Как трябва ние да бъдем
този вид хора, които не само наследяват света, но и всъщност още сега се присъединяват да помагат това да
се случи? Какво трябва да направим и защо?  Как трябва да го направим?  Може би има по-добро виждане
за Божието бъдеще, което би ни помогнало да разберем всичко това?

Преди да завършим разглеждането на тази мощна малка история, вижте в каква рамка я е поставил
Марк, за да подскаже нейния по-дълбок смисъл. Тази сцена е групирана заедно с няколко други сцени в
Марк 10,  където Исус върви към Йерусалим,  но все още не е  стигнал там. В първата сцена  (ст.  2–12)
няколко законоучители попитали Исус за  валидността на развода,  което тогава  било злободневна тема,
защото тогавашният управник на Галилея, Ирод Антипа, се оженил за братовата си жена. В загадъчният си,
но взискателен отговор, Исус се върнал чак до първоначалният план на Бога за взаимоотношението между
мъжът и жената. После, в последната сцена от тази поредица (ст. 35-45), преди Исус и спътниците му да
започнат последния етап от пътуването до Йерусалим, двама от учениците му, Яков и Йоан помолили Исус
да получат привилегията да седят от дясната и от лявата му страна, когато дойде неговото царство и Исус
още  веднъж  им  отговорил  загадъчно,  но  взискателно,  като  и  този  път  се  върнал  към  първоначалното
намерение на Бога за начинът, по който трябва да работи човешката власт. 

В тази поредица от сцени в Марк 10 ние имаме, в обем по-малко от 50 стиха: секс, пари и власт,
всички призовани да се върнат обратно при смисъла, с който първоначално са били създадени, в рамките на
по-голяма и различна цел, в един по-голям проект, където е планирано какъв би трябвало да бъде човешкия
живот. Исус не казва: „Ето, това са всички правила, на които вие трябва да се подчинявате,“ нито пък казва:
„Това, което трябва да правите, е да следвате повика на сърцето си и мечтите си.“ Яков и Йоан искали да
вървят след тяхната мечта, а същото правел и Ирод Антипа. Но отговорът на Исус не е бил: „Не, мечтите са
опасни,  не  вървете  след  тях,  а  спазвайте  правилата.“   Призивът  на  Исус  бил  много  по-интересен,  по-
трансформиращ и изисква цялостна промяна на характера.

Но как може характерът да бъде променен и реформиран? Вплетени във версията на Марк за тази
история, има две други кратки сцени. В първата (ст. 13–16), Исус обявява, че пътят за влизането в Божието
царство, е пътят на детето. Във втората (ст. 32–34), той обявява, че когато той и учениците му влязат в
Йерусалим, той ще бъде убит и после ще възкръсне отново. 

По някакъв начин тези две сцени подсказват, че големите проблеми на човешкия живот трябва да
бъдат разрешавани чрез поставянето им в рамка, която е  доста по-различна от нормалната рамка. Това е
рамката, която ние можем да обобщим в самия дневен ред на Исус – идването на Божието царство и в
неговите думи: „Върви след мен!“

Този дневен ред и тази обобщена тема е призив, който ни отвежда директно при две основни човешки
мнения за начина, по който нормално се гледа на човешкото поведение. Можете да разделите теориите за
човешкото поведение в две групи:  вие или се подчинявате на правила, които са наложени    отвън   или сте
открили по-дълбоките копнежи на сърцето си и се опитвате да живеете, подчинявайки се на тях. Повечето
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от нас се колебаят между двете, като се подчиняват поне на някои от правилата или защото мислим, че Бог
иска да постъпваме така или защото те са част от обществения договор, но после се връщаме при стремежа
на нашите собствени мечти и при нашето осъществяване, когато ни бъде предоставен този шанс. Всички
теории са изработени около тези два пътя на откриване на път в живота и ние ще ги разгледаме по-подробно
в следващата  глава.  Но  това,  което видяхме в  Марк 10  е  нещо,  което изглежда,  че  работи в  различно
измерение.  В началото това е  призив не към конкретни  постъпки на  поведение,  а  към определен вид
характер. В друг случай това е призив да гледаме на себе си като на хора, които имат да играят някаква роля
в сюжета на история, в която, за да да се съединим с първата точка, има един висш Характер, чийто живот
трябва да бъде следван.  И този Характер изглежда се е фокусирал в една цел и че оформя своя собствен
живот и живота на последователите си,   съобразно тази цел  .

Всичко това внушава,  че Евангелието на Марк,  заедно със самият Исус,  като великият Характер,
който стои зад евангелието,  ни кани към нещо, което от една страна не прилича много на спазване на
правила или на стремеж за осъществяване на собствените си мечти, а към начин да бъдем човек, на който
както древните, така и съвременните философи са дали конкретно име. Моето твърдение в тази книга е, че
Новия  Завет  кани  читателите  си  да  се  научат  да  бъдат  хора  по  този  конкретен  начин,  който, ще  ни
информира как да правим нашите морални преценки и ще формира нашите характери, за  да можем да
живеем  чрез  тяхното  указание.  Името  на  този  начин  да  бъдем  човек  и  да  имаме  този  трансформиран
характер е добродетел.

Както ще видим, самата добродетел е сложно и многостранно понятие. Когато му дойде времето, аз
ще  изрека  предположението,  че  ранното  християнско  развитие  на  тази  идея  означава,  че  първите
последователи на Исус са се съгласявали в някои отношения с по-широкия свят на философското търсене  в
тяхното време и остро са се разграничавали в други отношения.  Това на свой ред може да ни предостави
един модел за нашето сегашно време, където типичният християнски характер е както коренно различен от
„пътя на света,“ така и твърди, че придава смисъл на целия човешки живот по начин, по който нищо друго
не може да осмисли човешкия живот. Но преди да навлезем в тези подробности, нека да видим фокусирано
как  може  да  е  изглежда  добродетелта  на  практика.  Нека  се  придвижим около  2000  години  напред  от
времето, когато богатият младеж дотичал при Исус и да станем свидетели на това, което направи един по-
възрастен мъж с по-хладнокръвно мислене и с по-разумни преценки.

ПЕТ
Четвъртък,  15.01.2009 беше още един обичаен ден в Ню Йорк.  Или поне така изглеждаше.  Но с

наближаването на вечерта хората говореха за едно чудо. 
И те имаха основание. Но изчерпателното описание на случилото се, ако не нещо друго, е още по-

интересно  и  вълнуващо.  И  то  просто  натиска  бутона,  от  който  се  нуждаем,  когато  започваме  нашето
изследване на усъвършенстването на характера най-общо и по-точно – на християнския характер.

Полет 1549,  редовен полет на самолет на  US Airways от летище ЛаГуардия за  Шарлот,  Северна
Каролина – самолетът излетя в 15:26 местно време. Първият пилот, капитан Чесли Суленбергер III, наричан
Сули, извърши всички обичайни проверки. Всичко беше наред в  Airbus A320. Наред, докато 2 минути след
излитането, самолетът се озова в ято канадски гъски. Влизането на една гъска в реактивния двигател може
да се бъде голям проблем - а цяло ято е нещастие. (Летищата вземат всевъзможни мерки, за да не позволят
на птиците да се събират в трасето на полетите, но въпреки това понякога това все още се случва.) Почти
едновременно  два  от  двигателите  били  сериозно  повредени  и  изгубили  мощността  си.  В  това  време
самолетът летял в северна посока над Бронкс, един  от най-гъсто  населените райони на града. 

(Коментар:  Позволих  си  да  намеря  снимката на  този  доблестен  пилот и  да  я
включа в текста. Д.Пр.)

Капитан  Суленбергер  и  втория  пилот  трябвало  веднага  да  вземат
няколко важни решения, ако трябвало да спасят живота на хората, които
били не само на самолета,  но и на земята. Те видели 1-2 малки местни
летища в далечината, но бързо осъзнали, че едва ли ще успеят да стигнат
чак до тях. Ако се опитали да направят това, те можели да катастрофират
на земята и да унищожат населената площ по пътя си. По същият начин,
варианта да кацнат на  New Jersey Turnpike, главна магистрала за влизане и
излизане  в   Ню  Йорк  в  тази  зона,  би  създало  огромни  проблеми  и
опасности, както за самолета и пътниците в него, така и за пътуващите в
колите и камионите на магистралата.  Останал им само един вариант – да
кацнат в реката Хъдзън. Трудно е самолет да кацне във вода: една малка
грешка – докосване на водата  с предната част на самолета или с едно от
крилата, и самолета веднага ще се преобърне, ще се пречупи на две и ще
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потъне.  За  времето  от  2-3  минути,  с  което  разполагали  преди  кацането,  двамата  пилоти  трябвало  да
извършат  следните  жизнено  важни  неща  (заедно  с  много  други  неща,  които  ние,  аматьорите  няма  да
разберем). Трябвало да загасят двигателите. Трябвало да определят правилната скорост на кацане, за да
може  самолета  да  лети  колкото  се  може  по-дълго  по  инерция.  (За  щастие,  капитан  Суленбергер  бил
инструктор  по  безмоторно  летене.)  Трябвало  да  наклонят  предната  част  на  самолета  надолу,  за  да
поддържат  скоростта.  Трябвало  да  изключат  автопилота  и  системата  за  общо управление.  Трябвало  да
приведат в действие системата за кацане във вода, която затваря отворите за вентилация и спирателните
кранове на вентилацията, за да направят самолета колкото е възможно водонепроницаем, след като се удари
във водата. И най-важно от всичко друго, те трябвало да „планират“ със самолета, правейки бърз ляв завой,
с цел когато каца, той да се движи в южна посока, по течението на реката. И – тъй като вече били спрели
двигателите  –  те  трябвало  да  направят  това,  използвайки  само  една  система,  която  се  захранвала  от
акумулатор и авариен генератор.  После трябвало да изравнят накланянето на самолета след острия ляв
завоя,  така  че  при  приводняването  самолета  да  не  наклонен  настрани.  Накрая  те  трябвало  отново  да
повдигнат нагоре носовата част на самолета,  но не твърде много и  да докоснат водата едновременно с
цялата долна част на самолета.  И те направили това! Всички хора излезли невредими от самолета, а през
това време  капитан Суленбергер няколко пъти минал по цялата дължина на пътеката в самолета, за да
провери, дали всички пътници са излезли и накрая той излязъл последен. След като се качил на спасителния
сал заедно с други пътници, той направил още нещо: съблякъл си ризата в студения януарски вятър и го дал
на един от пътниците, който страдал от студа.

Тази история вече беше разказана и преразказвана и ще живее в спомените не само на всички жител
на Ню Йорк и на хората в околността. Само 7 години и четири месеца след ужасното опустошение на
11.09.2001, Ню Йорк имаше друга самолетна история, която да празнува.

Както казах, много хора описаха тези драматични събития като „чудо.“ На едно ниво, аз не бих искал
да оспорвам тази оценка. Но истински вълнуващото нещо в цялата тази история е начинът, по който тя
вълнуващо онагледява една жизненоважна истина – истина, която днес много хора или са забравили или
никога не са чували за нея. 

Можете да наречете това силата на правилните навици. Можете да кажете, че това е било резултат от
много години на трениране и житейски опит. (Коментар: Част от едно стихотворение: „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.) Можете да наречете това „характер,“ както сме правили това до сега в тази книга. Древните автори са
имали дума за това: добродетел.

В този смисъл,  добродетел  не  е  синоним на  думите  „доброта“ или „добрина.“  Понякога  думата
„добродетел“ е изопачавана и сплесквана, за да заприлича на „доброта“ (може би защото инстинктивно
искат да избегнат предизвикателствата  на добродетелта),  но стриктният  смисъл на „добродетелта“  не е
„добрината.“ Точният смисъл на „добродетелта“ е онова, което се случва, след като някои хора са направили
хиляда  малки  избори,  които  изискват  усилие  и  концентрация,  за  да  направят  нещо,  което  е  добро  и
правилно, но „не става по естествен начин“ - и после, на 1001 път, когато това нещо наистина е важно,
добродетелните хора установяват, че правят „автоматично“ това, което е нужно, както ние казваме. На 1001
път това нещо наистина изглежда като че ли то „просто се случва,“ но размишлението ни казва,  че то не
„просто се случва“ толкова лесно. Ако вие или аз управлявахме този  Airbus A320 в онзи следобед и бяхме
направили това, което „става естествено“ или бяхме позволили нещата „просто да се случат,“ ние вероятно
щяхме да разбием самолета в Бронкс. (Извинявам се на тези пилотите, които четат това: аз се надявам, че и
вие бихте направили това, което направи капитан Суленбергер.) Както показа този пример, добродетелта е
това, което се случва, когато мъдрите и смели избори са станали „втора природа.“

Разбира се, Суленбергер не е бил роден със способността да управлява самолет, а да не говорим и със
специалните умения, които е демонстрирал в онези фатални 3 минути. Нито едно от тези нужни умения и
със сигурност, нито смелостта, самообладанието, хладнокръвната преценка и загрижеността за другите хора
които той е демонстрирал, са съставна част от комплекта способности, които ние, хората притежаваме „по
рождение.“ Ние трябва да работим за усвояването на този комплект от умения, като се движим неотклонно
към тази цел. Вие трябва да искате да правите всичко това,  да избирате да научавате всичко това и да
прилагате на практика всичко това. Отново и отново. И после, понякога, когато дойде момента, това се
случва „автоматично,“ както се случило за  Суленбергер.

При него  уменията и способността са  вървели ръка за  ръка.  И това е  напълно логично.  Другите
варианти  едва  ли  си  заслужава  да  бъдат  обсъждани.  Какво  щеше  да  се  случи,  например,  ако  те  бяха
неопитни пилоти, които правят просто това „което идва по естествен начин?“ Или да предположим, че те е
трябвало да държат в ръката  си книгата  с  подробните инструкции за  справяне в  аварийните ситуации,
търсели са съответните страници, а след това са се опитвали да изпълнят това, което е казано там? Докато
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успеят да разберат какво трябва да направят, самолета щеше да катастрофира. Не: нужен е бил характер,
формиран чрез специални сили, т.е. „добродетелите“ на знанието как да се управлява самолет, както и по-
общите  добродетели  на  смелостта,  самообладанието,  хладнокръвната  преценка  и  решителността  да  се
направи правилното нещо за другите хора.

Тези четири сили на характера – смелост, самообладание, хладнокръвна преценка и решителност да
се прави правилното нещо за другите хора – са всъщност, точно тези четирите качества, които най-великият
древен философ, който е писал за тези неща, определя като ключови за истинското човешко съществуване.
Но  преди  да  отидем  там,  което  ще  направим  в  следващата  глава,  аз  искам  да  видим  друг  пример  за
критична  ситуация,  в  която  било  героично  демонстрирано  едно  много  специално  качество  на
„добродетелта.“

ШЕСТ
В северна Англия, където живея, вали доста често, но в началото на септември 2008 валежите бяха

изключително силни. Валеше в продължение на цели дни, а през последния ден се изля толкова дъжд,
колкото беше обичайната норма за цял месец. Това не беше най-хубавото време за разходка навън, но едно
семейство се осмелило да се разходи. Когато преминавали през парк в град  Chester-le-Street,  който се
намира на около 15 мили северно от моя дом, семейното куче отишло да се измокри в една голяма локва и
3-годишната им дъщеря отишла при него. Внезапно, без никакво предупреждение, малкото момиче просто
изчезнало.  Бащата тичешком отишъл там и видял, че и кучето е изчезнало. Той моментално разбрал какво
беше  станало:  проливният  дъжд беше  отмил  почвата  от  дъното  на  локвата  и  момичето  и  кучето  бяха
потънали  надолу  в  отточния  канал.  Мислейки  бързо,  бащата,  Марк  Бекстер  разбрал,  че  най-вероятно
отточния канал се извива в река, която се намирала на около 100 м от това място. Веднага се втурнал с
всички сили в тази посока. Когато стигнал до брега на реката той видял,  че палтото на дъщеря му плава на
повърхността надолу по течението на реката, а дъщеря му била вътре в палтото с лице потопено във водата.
Веднага скочил в реката и я спасил, охлузена и очукана, но жива.

Дали това е друго чудо? В известен смисъл, да. Всякакви неща може да се случат. Момичето можело
да се окаже заклещено под земята. Към момента, в който баща й я извадил, тя можеше да е погълнала много
вода и да се беше удавила. Но това, което най-много ме впечатли, когато чух тази история беше това, което
бащата след това разказал за своето лудо тичане към брега на реката. Той казал: „Всеки път, когато започвах
да си мисля за някакъв лош изход,   аз принуждавах себе си да мисля за нещо друго  .“

Тайната се намира в тези думи. Марк Бекстер не е изработил стъпка по стъпка това, което трябва да
направи. Той веднага разбрал какво трябва да направи. Но той се е нуждаел от самодисциплина, за да запази
в здрава хватка своите собствени мисли. Няма никакво съмнение, че всякакви видове страхове и ужаси са
нахлували в главата му, заплашвайки го да изпадне в паника или да рухне под тежестта на нещастието. Но
той притежавал нещо, което ние наричаме „хладнокръвно мислене или здрав разсъдък,“  за  да отпъжда
надалече  тези  страхове.  Той  постоянно  правел  усилието  да  замества  лошите  мисли  с  добри  и  да  се
концентрира в това, което трябвало да направи. Това, в светлината на начина, по който разсъждаваме сега, е
„характер.“

Това не става случайно. То се постига чрез нужната самодисциплина,  за се правим всяко нещо в
живота си наистина добре – да се научим да свирим на музикален инструмент, да ремонтираме трактор, да
произнасяме лекция или да управляваме сиропиталище. Или наистина да живеем като разумно човешко
същество. Отново и отново, когато извършвате някаква трудна и сложна работа, мозъкът ни ще се опитва да
се  отклони  встрани  и  вместо  в  изпълняваната  работа,    да  се  фокусира  в  нещо  по-лесно  или  по-  
привлекателно. И отново и отново, ако искате да свършите работата, вие ще трябва да върнете мозъка си
обратно в работата и да го държите далече от разсейването. А мускулите на ума, от които се нуждаете, ако
искате да вършите това,  трябва да бъдат тренирани точно така,  както се тренират мускулите на тялото,
когато изпълнявате едно постоянно и уморително упражнение. (Между другото, това е една от скритите
причини, поради която продължителното гледане на телевизията накрая може да се превърне в лош навик.
Програмите  са  грижливо  проектирани  за  да  бъдат  привлекателни  и  предявяващи  лесно  изпълними
изисквания  към  зрителите.  Те  предлагат  „трениране“  чрез  избягване  на  упоритата  и  тежка  работа,  за
„плуване по течението.“ Което е прекрасно, когато си почивате, но не и когато се научавате да придобивате
умствените навици, от които се нуждаете за да пълното човешко съществуване.) Когато пишех наново тази
част,  чух  една  реклама  по  радиото  за  диета  за  намаляване  на  телесното  тегло.  Четящият  рекламата
развълнувано каза: „Аз открих, че моята страст към храната се намира в главата ми, а не в стомаха ми.“
Осъзнаването на това е важна първа крачка.  Започнете да мислите правилно и поведението ви ще стане
правилно. 

Както се оказа,  Марк Бекстер работел във военновъздушните сили на Англия.  Подобно на Чесли
Суленбергер, той се научил на самодисциплина в една област, в която очевидно всяка минута е жизнено
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важна. Способността да оценявате ситуацията, да преценявате какво трябва да направите и да го направите
инстинктивно, е едно нещо. Но способността да държите далече от себе си мислите, които ще ви ужасят и
парализират, когато започвате да правите нещо    е съвсем друго нещо  , това е вид дисциплиниране на ума,  
което е нужно, за да бъде постигнат пълния ефект от „добродетелта.“

„Аз принуждавах себе си да мисля за нещо друго.“ Това не е способност, която придобивате случайно.
Това е способност, която вие научавате. Добре е да се научите на тази способност, в каквато и област на
живота и работата да се намирате. Никога не знаете кога тази дисциплинираност може да ви потрябва;
понякога тя може да спаси живота на някой човек. Вие няма да имате време да спрете и да се замислите.
„Характерът“ на умствената дисциплина трябва веднага да реагира правилно чрез вас.

Има една прекрасна добавка в история. Малката 3-годишна Лаура взимала уроци по плуване. Научила
се да се отпуска спокойно във водата с широко разтворени ръце и да й позволява тя да поддържа тялото й да
не потъне.  След като била спасена от баща си и дошла в съзнание,  тя обяснила на баща си,  че когато
паднала в канала, се опитвала да си разтвори широко ръцете, но не успяла, защото тунелът бил твърде
тесен. Даже на тази малка възраст тя научила достатъчно за да знае, че ако внезапно се озовете в неочаквана
опасност, има неща, които трябва да направите, за да се спасите. И тя се научила по някакъв начин да не
изпада в паника, когато внезапно се случат странни неща.

За щастие, основната житейска задача не е да се справяме с опасни житейски ситуации. Но част от
проблема,  свързан  със  научаването  какво  да  бъде  поведението  ни  в  „обикновения“  живот,  както  и  в
необичайните моменти е, че това научаване не е просто и разбираемо. От момента, в който на малкото дете
бива казано да яде по-бързо или да стои мирно, или да престане да плаче, или да отиде да спи, а да не
говорим и за това, че не трябва да краде, че не трябва да се бие с другите деца, че не трябва да лъже и т.н.,
то вече е влязло в объркващия свят на исканията и надеждите, на заповедите и забраните, на чувствата,
предположенията, на въпросите и очакванията.

Да се учим да се движим разумно в този свят и да се се стремим да живеем завършен и зрял човешки
живот  в  този  свят  е  предизвикателство  към  всеки  от  нас.  А  целта  на  тази  книга  е  да  предложи,  че
динамиката на „добродетелта“ в този смисъл – практикуването на тези сърдечни и житейски навици, които
сочат към истинската цел на човешкото съществуване – се намира в сърцевината на предизвикателството на
християнското поведение, което е казано и в Новия Завет.  Това е смисълът на формирането на „характер.“
Това е нещото, от което се нуждаем – и това ни предлага християнската вяра – за периода от времето –
колкото и дълго да е то, „след като повярвате.“

Когато разглеждаме нещата от този ъгъл, нас ни очакват някои изненади. От собствен опит знам, че
огромен  брой  християни  никога  не  мислят  за  нещата  по  този  начин  и  поради  това  се  озовават  във
всевъзможни обърквания. Казано без заобикалки, добродетелта е революционна представа в днешния свят и
в днешната църква. Но това е революцията, от която много се нуждаем. И тя се намира в сърцевината на
отговора на въпросите, с които започвахме. 

След като повярвате, ние трябва да формирате в себе си християнски характер, като практикувате
специфични християнски „добродетели.“ За да вземате разумни християнски решения, вие трябва не само
„да знаете правилата“ или „да откриете кой всъщност сте вие,“ но и да формирате християнска добродетел.
А за да предоставяме разумно ръководство в нашия по-обширен свят в объркващите и опасни времена, в
които живеем,  ние спешно се нуждаем от хора, чиито характери за били формирани по сходен начин. Ние
разполагаме с достатъчно прагматични и себични хора, които живеят рисковано,  но се нуждаем от хора с
характер.

Щом е така, как тези истории за човешка добродетел – за пилот, който приземи самолета си безопасно
в една  река  и за  баща,  който отблъсквайки надалече  „лошите  мисли“  и  спасявайки своята  дъщеря,  ни
помагат, когато стигнем до вървенето след Исус? Това не е ли доста по-различно?

Някои от най-великите хора в историята на християнството са търсили отговора на този  въпрос,
разглеждали  са  „добродетелта,  която  човек  получава  при  раждането  си“  и  „специфичната  християнска
добродетел,“ и са предлагали различни отговори. Общото във всички тези отговори е, че християнското
виждане за добродетелта и за характера, който е станал „втора природа,“ е изцяло свързано с откриването
на   какво  означава  да  бъдем  истински  човек  –  такъв  вид  човек,  който  много  от  нас  никога  не  са  си
представяли. И ако това е така,  сигурно трябва да има области на припокриване между вижданията на
християнството  и другите човешки виждания за добродетелта, както и области, в които християнството
предлага доста по-различни изисквания и предлага доста различни видове помощ за удовлетворяване на
тези изисквания. Всъщност, част от твърдението на ранните християни е било, че в и чрез Исус, те открили
както напълно различен начин да бъдеш човек, така и начин да се възползваш от най-доброто от това, което
древната мъдрост има да предложи и да го поставиш в рамка, където то може, най-после, да има смисъл.
Новия Завет постоянно сочи към това.
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Какво може да каже всичко това на нашия герой Джеймс, за който говорихме в началото, който е
озадачен, какъв трябва да бъде живота на вярващият в периода между първоначалното му обръщане към
Христос и окончателното осъществяване на християнската вяра след смъртта? Какво може да каже това на
Джени и Филип, които все още усещат болка от гневния им спор по време на събранието в църквата? Какво
може да каже това на нашия по-широк свят,  разтърсван от политически и икономически земетресения,
накланян от едната до другата крайност в бъркотията, съществуваща в морала и културата?

В известен смисъл,  всичко в тази книга  е  един опит да отговорим на  тези  въпроси или поне  да
започнем да им отговаряме. Но има и още едно-две неща, които можем да кажем още в началото.

Както вече намекнах, хората имат склонността да вървят в една от двете посоки, когато мислим какво
да бъде нашето поведение? Вие можете да живеете по правилата, в смисъл като неща, които сте длъжни да
спазвате, по задължение, наложено ви отвън, независимо дали го харесвате или не. Или можете да обявите,
че сте свободен от всичко това и сте способен да бъдете себе си, да откривате вашата истинска идентичност,
да се подчинявате на зова на сърцето си, да сте спонтанен и автентичен.

Джени и Филип всъщност водеха този спор,  въпреки че те  не  осъзнаваха  това.  Джеймс също се
сблъскваше  с  тази  дилема,  но  той  беше  ограничен  в  рамката  на  едно  по-голямо  и  по-тревожно
предизвикателство: На първо място, „За какво сме тук?“ Фундаменталният отговор, който ще разгледаме в
тази книга е, че ние сме тук, за да станем истински човешки същества, отразяващи образа на Бога, по чийто
образ сме създадени и правейки това в преклонение от една страна и в изпълнение на мисия, в нейния
пълен и всеобхватен смисъл от друга страна и че ние правим това чрез „вървене след Исус .“ Начинът, по
който това става видимо е, че този начин произвежда, чрез работата на Светия Дух, трансформиране на
характера. Тази трансформация ще означава, че ние наистина „спазваме правилата“ - въпреки че това не
означава, че ние изпълняваме някакъв външно наложен „дълг,“ а че това произлиза от характера, който е бил
формиран вътре в нас. И това ще означава, че ние наистина „се подчиняваме на зовът на сърцата си“ и
живеем „истински“ - но само когато, с трансформиран характер, който е готов да извършва пълноценно
трудната работа, (като пилота на самолета, който имал богат житейски опит),  която ражда плод в спонтанни
решения и действия, отразяващи това, което е било формирано дълбоко вътре в нас.

И  в  по-широкия  свят,  предизвикателството,  което  е  отправено  към  нас,  е  да  израстваме  и  да
формираме ново поколение от лидери, във всички области на живота, чийто характер е бил формиран да се
стреми към мъдро и обществено служение, а не към жажда за пари или власт. 

Сърцевината на това – централното нещо, което се очаква да се случи „след като повярвате“ - е тази
трансформация на характера. Това е толкова важно, че ще е нужна друга глава за да го изследваме по-
подробно, преди да можем да се обърнем към онова, което Исус и първите му последователи са имали да
кажат по тази тема.

Глава 2

Трансформиране на характера

ЕДНО
Дали думата „характер“ е човешкият еквивалент на надпис, който е щампован на бонбоните във вид

на  ментови  пръчки?  Тези  прочути  ментови  бонбони  във  формата  на  пръчка  за  смучене  с  надписът
„Брайтън“ или някой друг град по крайбрежието не е  отпечатван на опаковката, а е съставна част от самият
бонбон, така че след като изсмучете или отхапете горните 2 см от пръчката, ние няма да можете повече да
го виждате? Не! Думата „характер“ продължава да съществува – каквото и да направите с нея, независимо
дали ще отчупите пръчката или ще я изгризете, буквите винаги ще бъдат там.

Когато използваме думата „характер“ в този смисъл,  който влагам в нея в тази книга – смисълът,
който често е влаган в тази дума и в Новия Завет – ние казваме нещо подобно. В този смисъл, човешкият
„характер“ е образец на мислене и действане,  който е  неотменима отличителна черта от същността на
човека, така че даже и да го нарежете на парчета,   вие ще виждате пак същия човек  . 

Неговата  противоположност  е  повърхностното:  всички  познаваме  хора,  които  на  пръв  поглед
изглеждат честни, искрени, жизнерадостни, търпеливи и т.н., но когато ги опознаете по-добре, вие започвате
да разбирате, че това е само „маска,“ която те носят, но когато се окажат в критична ситуация или просто,
когато не се преструват, те са нечестни, неискрени, начумерени и нетърпеливи като другите хора.

Това  което  искам  да  кажа  е  следното:  Аз  не  знам  как  се  произвеждат  тези  ментови  пръчици  и
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подобните  на  тях  бонбони,  но  обикновените  бонбони  нямат  такъв  отличителен  вкус,  който  остава
постоянен, колкото и да го смучете – от началото до края. Някой трябва да добави този вкус в тях. По същия
начин, качествата на характера, за които Исус и неговите последователи настояват, че са жизненоважни
признаци за здрав християнски живот, не идват автоматично. Вие трябва да ги формирате. Вие трябва да
работите за тяхното създаване и укрепване, да правите съзнателни избори, чрез които да позволявате на
Светия Дух да формира вашия характер по начини, които в началото изглеждат странни и „неестествени.“
Единствено по този начин можете да се превърнете в този вид „характер,“ който ще реагира инстинктивно
на внезапните предизвикателства   с мъдрост и добра преценка  .

Вие може да разпознаете кога това е станало – и кога не е станало. Една позната история илюстрира
това. Известен проповедник имал приятел, който бил известен с невъздържания си характер. Веднъж, на
едно  празненство,  проповедникът  помолил  приятеля  си  да  му  помогне  при  сервирането  на  напитките.
Проповедникът наливал напитките, като преднамерено напълнил няколко чаши почти догоре. След това дал
подноса с чашите на приятеля си. Когато обикаляли с залата, за да раздадат напитките на присъстващите,
проповедникът уж случайно (но всъщност нарочно) бутнал с рамо приятеля си, поради което подносът се
разклатил и част от питието в пълните чаши се изляло от тях в подноса. Тогава проповедникът му казал:
„Ето, виж, такъв си ти. Когато бъдеш блъснат,   от теб се излива това, което е вътре в теб  .“ Когато внезапно
бъдете подложен на изпитание и нямате време да обмислите как да постъпите,    вашата истинска природа  
излиза наяве. Това е причината, поради която характерът трябва да обхваща цялата ви личност – това, което
е вътре във вас излиза наяве. И от вас зависи дали ще направите нещо за това. 

Друга известна история показва същото, но видяно от друг ъгъл. Този път тя е за един евреин. Някога
имало един равин, който се прочул с феноменалната си способност да мисли логично и ясно във всички
ситуации. За да го подложат на изпитание, една вечер учениците му го завели в заведение, напили го със
силна алкохолна напитка и той заспал. След това го занесли внимателно в едно гробище и го поставили да
лежи край един паметник. После останали скрити наблизо, за да видят какво ще каже той, когато се събуди.
Когато прочутия равин се събудил, неговата логика нито за миг не се затруднила. Той казал: „Първо, ако съм
жив,  защо лежа в гробище? Второ, ако съм умрял,  защо ми се иска да отида до тоалетната?“ Даже в тези
странни обстоятелства, неговата глава мислела ясно, както винаги.

В този смисъл „характер“ е общ човешки феномен, а „християнския характер“ е частичен вариант на
този феномен. Ние говорим за „лоши характери,“ за хора, които, когато ги засегнете с нещо, ще разкрият
неприятни и  разрушителни отличителни черти, които са просмукали целият им живот, мисленето им и
действията им. По подобен начин говорим и за хора, които са с „добър характер.“ Въпреки че различните
хора свързват различни специфични черти с тази фраза, повечето от нас разбират какво имаме предвид ние,
когато я употребяваме. Такива хора са искрени, заслужаващи доверие, уравновесени, верни (включително в
брака), любезни, щедри и т.н.

В културата на Запада, голяма част представата за това, което влиза в състава на „добрия характер,“ е
била формирана през много векове, чрез определени елементи от християнското учение. Независимо от
това,  че  господстващата  сега  култура  от  много  време  дава  признаци,  че  се  опитва  да  изостави
християнските си корени, все още има значително припокриване между формирането на „добър характер“ в
широко възприетия смисъл и формирането на „християнски характер.“ Това припокриване е отразявано
навсякъде в тази книга. Въпреки, че ще разглеждаме конкретно християнския характер в тези страници,
част  от  християнското  твърдение  е,  че  да  бъдеш християнин включва  да  ставаш по-истински  човечен.
Следователно, когато изследваме какво означава да формираме християнски характер, това значително ще
се  припокрива  с  по-всеобхватните  въпроси  за  този  „характера,“  от  който  нашето  общество  спешно се
нуждае да  преоткрие и да усъвършенства.

Тогава, как се трансформира „характера“? Какъв е видът на този процес?
ДВЕ
Характерът се трансформира чрез три неща. Първо, трябва да се прицелите в правилната цел. Второ,

трябва да планирате стъпките, които трябва да направите за да стигнете до тази цел.  Трето, тези стъпки
трябва  да  се  превърнат  в  обичайни,  да  станат  част  от  втора  природа.  Просто  казано,  това  изглежда
прекрасно,  но  разбира  се,  е  по-лесно  да  бъде  казано,  отколкото  -  направено.  И  тъй  като  много  хора
подхождат към въпроса за християнското поведение от доста различни гледни точки, ще е по-добре да
разгледаме първо накратко тези алтернативни пътища, преди да продължим по-нататък.

Връщаме се при хората,с които се срещнахме в глава 1. За Джеймс и други като него, цялата идея за
характер  и  за  това  този  характер  да  бъде  трансформиран  по  начинът,  който  описах,  е  просто  чужда
територия.  Сега,  когато  той  стигна  до  вярата,  хората  в  неговата  църква  очакват  той  да  се  държи  по
определен начин (както и да не се държи по други определени начини),  но на това е гледано не като на
проява на характера,  а като вид прието от всички задължение. Казано с други думи, от християните се
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очаква да живеят по правилата. Когато не успеят, което сигурно ще се случи, те просто трябва да се покаят
и следващият път да се опитат да се държат по-добре. Вие или живеете християнски живот, или не. Всяко
предложение за някакъв вид морална трансформация – една продължителна,  бавна промяна на дълбоко
вкоренените в сърцето навици – бива посрещана с подозрение. Това би изглеждало като „оправдание чрез
работа“ - т.е. като опит на човека да спечели спасението си. Спазването на правилата (както биха настоявали
Джени и хората, които мислят като нея) не допринася с нищо за вашето оправдание или спасение. То е
точно това, което от вас се очаква да правите. Ако има някакъв шанс характерът да участва, това вече се е
случило, когато човекът е обявил, че вярва в Господа, чрез действието на Светия Дух. Ако Светия Дух
наистина е дошъл да живее в сърцето и живота на някой човек, този човек автоматично иска да живее в
съответствие с волята на Бога. Това не би трябвало да бъде нещо, за което да се полага морално усилие и
борба.  След като вие вярвате, тогава спазването на правилата става лесно. (А ако това не става, следва
неизказаното подсказване,   че вие трябва да се преструвате, че то е станало  .  )

Но за Филип и за много хора като него, които вървят по подобен път в днешната Западна църква,
„автентичността“ е важното нещо. Според тях, важното е да бъдеш верен на себе си. Бог те е приел такъв,
какъвто ти си; сега ти трябва да живееш така, че чрез начина си на живот да изразяваш благодарността си
към Бога, за това приемане. Всеки опит да принуждаваш себе си да спазваш определени морални правила и
стандарти, които ти се струват чужди на теб, е отричане както на безплатния начин, по който Бог те е приел,
така и отричане на твоето собствено истинско съществуване. След като вярваш, ти трябва да откриеш кой
си ти всъщност  и да живееш съобразно с това, вършейки спонтанно и неограничено това, което твоето
сърце, на най-дълбоко ниво, те инструктира да правиш.

Целта на тази книга е подкрепи това виждане за християнското живеене, което има повърхностни
прилики и с двете тези виждания,  но има и съществени различия. Това е виждане, което се основава на
традицията на древното размишление за „добродетелта,“ но което си е позволило да бъде трансформирано
от забележителното морално предизвикателство на самия Исус и на Новия Завет. След малко ще обясня
всичко това по-подробно. В момента ще скицирам малко по-подробно, но предварително, какво искам да
кажа чрез израза „формиране на „характер“ в рамките на християнския контекст“ и вътре в това – какво
можем да считаме, че е „добродетел.“

Каква е крайната цел на целия християнски живот? Тук трябва да формираме контактната точка, за
която намекнах в обсъждането на разговора на Исус с богатия младеж. Въпреки че много християни в
Западния свят си представят, че човек става християнин с цел „да отиде на небето, когато умре,“ Новия
Завет ни предлага нещо, което е по-богато и по-интересно. Да, тези, които принадлежат на Исус в този
живот, ще бъдат с Него след като умрат – това е обещание, което е правено на много места в Новия Завет.
Но това е само началото на този процес. Накрая – след като повечето от нас са имали време на почивка и
ободряване в присъствието на самия Исус – Бог е обещал да даде на целия свят, на целия създаден ред,
пълно  обновление.  Създанието  ще  бъде  обновено  от  горе  до  долу,  за  да  се  изпълни  най-после  с
присъствието и славата на Бога „както водите покриват морето“  (Ис. 11:9). И тогава какво ще стане с
нас? На нас ще ни бъдат дадени нови тела, в които да живеем в наслада и сила в новия свят на Бога. Според
моята преценка, това е много по-голяма и по-пълна картина на върховната бъдеща надежда, в сравнение с
това, за което много християни са бленували, но това е нещото, което Новия Завет ни обещава.

Забележете какво се случва, ако вие размишлявате над тази представа за  върховната бъдеща цел на
християнския  живот  и  се  запитате:  „Кои  са  стъпките,  които  водят  към  тази  цел  и  същевременно  се
противопоставят на някоя друга цел?“ Отговорът, даван отново и отново, както ще видим в Новия Завет е,
че  трансформацията,  която  ни  е  обещана  в  края  на  времето,  вече  е  започнала  в  Исус.  Когато  Бог  го
възкресил от смъртта, Той поставил началото на целия свой проект на новото създание и призовал хората от
всички видове да бъдат част от този проект,   вече тук и сега  . А това означава, че стъпките, които правим към
крайната цел – нещата, които придобиват смисъл в християнското живеене в този, иначе може би дълъг
интервал,  между първоначалната  вяра  и крайното спасение –  вече  участват  в  същият този характер на
трансформирането.

По-късно  ще  разгледаме  как  се  случва  това.  Но  резултатът  е,  че  има  стъпки,  които  можем  да
направим, които водят към целта, към възкресения живот в рамките на новото създание, които ние можем
да направим тук и сега. Дословно казано, тези стъпки трансформират характера. Целта на християнския
живот в настоящето – целта, към която трябва да се устремите, веднага щом стигнете до вярата, целта, която
е достъпна даже в сегашния живот, докато очакваме да дойде окончателния живот,  е животът на напълно
трансформиран и напълно успешен християнски характер. 

Ще има изпитание,  като изпитанието,  през  което премина пилота  на  самолета с  това  внезапно и
застрашаващо живота на много хора предизвикателство, за да бъде проверено дали вашият характер е така
формиран, че когато дойде предизвикателството, вие да можете да го посрещнете с втората природа на
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християнската добродетел или ще изпаднете в паника и ще се чудите какво става, и е твърде възможно да не
успеете да действате така, както трябва да  действате.

Но внезапните морални предизвикателства сами по себе си не са основната диета на християнското
живеене и на трансформирания характер,  така както сблъскването с ято гъски е не е основна диета на
пилота на самолета. Това се извънредни ситуации, в които характерът, формиран тихо през много години
изживени правилно, изявява себе си. Но характерът, който може да се справи в такива моменти и да направи
правилното нещо, когато е подложен на внезапно напрежение    е характер, който е бил формиран от една  
много по-постоянна и позитивна цел. Тази тема ще разгледаме в следващата глава.

Но преди да стигнем до нея, ние трябва да поставим на масата няколко нови неща, които в известен
смисъл са на заден план, но които, както често се случва във великите картини, казват за виждащото се
отпред  повече,  отколкото  човек  на  пръв  поглед  си  представя.  Първо,  къде  се  намира  всичко  това  на
прочутата  карта  на  моралното  мислене  и  не  на  последно  място  –  на  представата  за  добродетелта  във
Западния свят? Второ, как този разговор за трансформирането на характера се съвместява със скорошните
изследвания за формирането на мозъка с въпроса как научаваме други неща, като например други езици?
Отговорите и на двата въпроса ще дойде като изненада за някои, а може би – и като окуражение.

ТРЕТО
Това, което предложих и ще развия в останалата част на тази книга, е в основата си един християнски

отговор – всъщност отговорът на самия Исус - на традицията на моралното мислене, което стига назад в
древността, чак до Аристотел. Тази традиция е била добре развита в древния свят и сериозните читатели от
1-я век, които са чели учението на Павел и на другите ранни последователи на Исус, трябва да са го имали
предвид, когато са размишлявали над това, което е било казано.

Аристотел, 350 г. преди Исус създал модел за формиране на характера състоящ се от 3 етапа. Както
вече казах, първият етап е определянето на „целта,“ на гръцки  telos,  крайното нещо, което се стремим да
постигнем; след това трябва да се определят стъпките, които отвеждат до тази цел, „силата“ на характера,
която ще направи способни да стигнете до целта; и има процес на морално упражняване, чрез което тези
„сили,“ превърнати в навици, стават „втора природа.“

За Аристотел целта е била идеалът за напълно разцъфтялото човешко същество. Мислете си за човек,
който в живота си е постигнал целия си потенциал, демонстрирайки завършен, шлифован, мъдър и напълно
оформен характер. Тази конкретна цел, за която Аристотел е използвал думата eudaimonia е нещото, което
понякога е наричано „щастие,“ но Аристотел има предвид неговия технически смисъл, който е по-близо до
представата за „процъфтяване.“ Според Аристотел и неговите последователи, стъпките за стигане до тази
цел са били силата на характера, който, когато бъде усъвършенстван, допринася за постепенното създаване
на цъфтящото човешко същество. 

Аристотел считал,  че начинът за постигането на  eudaimonia, е  чрез практикуването на тези сили,
точно така,  както футболиста  тренира  всичките  си  различни  мускули на  тялото и  упражнява  различни
умения за боравене с топката, които ще му бъдат нужни в играта. Упражняването само на едно или две от
тези неща не е достатъчно; например,  няма логика футболиста да има прекрасно подготвени крака,  но
останалата част от тялото му да е отпусната или да може да шутира топката на голямо разстояние, но да не
може дриблирайки да мине покрай противниковия играч. По същият начин, завършеният и цъфтящ човек се
нуждае от всички основни сили на характера, които ще разгледаме сега. Аристотел е наричал тази сила с
думата  aret ; по-късно римските автори използвали думата virtus, от която е произлязла  английската дума
virtue - „добродетел.“ Добродетелите са различни сили на характера, които заедно допринасят човек да се
превърне в напълно цъфтяща личност.

Според Аристотел и за традицията, създадена след него, която е формирала светът на обсъждането на
морала по времето, когато християнството израствало, разпространявало се и е проповядвало нов начин на
живот,  е  имало 4 основни добродетели:  смелост,  справедливост,  благоразумие и  въздържаност.  Според
Аристотел,  това  били  „пантите,“  на  която  била  окачена  и  се  отваряла  огромната  „летяща“  врата  на
човешкото осъществяване и процъфтяване. Поради това тези 4 добродетели често са наричани „кардинални
или  главни  добродетели“:  на  латински  cardo  означава  „панта,  шарнир.“  (В  римокатолическата  църква
„кардиналите“  са  „главни  хора,“  това  са  хората,  върху  които  е  „окачено“  служението  на  останалите
служители на църквата. А птиците, които са наричани с името  „cardinals“ - чинки, нямат нищо общо с
пантите,  а  са  наречени  така  заради  тяхната  окраска,  която  наподобява  на  аленочервената  тога  на
католическите кардинали.  Същото важи и за спортните отбори, които наричани от запалянковците с името
„кардинали“ - футболен отбор в Аризона и отбор по бейзбол в Сейнт Луис – и двата в САЩ.)

„Главните достойнства“ не са единствените добродетели. Но Аристотел твърдял, че те са основните, а
другите  добродетели  зависят  от  тях.  Той  казал:  „Практикувайте  тези  добродетели  и  вие  ще  станете
завършен,  „щастлив“  и  процъфтяващ  човек.“  Това  е  целта,  това  е  крайната  цел  на  нашето  пътуване.
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Добродетелите са пътят, който ще ви отведе там. Вижте хората, които внезапно биват поздравявани като
„герои“ и чиито действия са описвани като „чудеса“ и шансът е голям вие да видите хора, чиито характери
са били формирани по този начин. Даже за спортовете това често е истина: играчът,  който,  в критичен
момент в състезанието, успее да направи очевидно невъзможен удар, е най-вероятно да е играчът, който е
упражнявал този удар отново и отново по време на тренировките, с цел той да стане негова втора природа.
Спомням си как голфърът от Южно Африканската република Гери Плейър отговори на един критик, който
го описа като „щастливец.“ Гери каза: „Да и  аз забелязах,    че колкото по-упорито тренирам  ,  толкова по-  
щастлив ставам.“ 

Нещо  повече,  аз  подозирам,  че  наричането  на  събития  като  аварийното  кацане  на  пътническия
самолет в река Хъдзън с името „чудо“ може да е начин, чрез който нашата култура избира да пренебрегне
истинското  предизвикателство,  истинското  морално  послание  от  такъв  вид  забележителни  събития.
Добродетелите са важно нещо. Те са много важно нещо. Когато огромната врата на човешката природа се
отвори широко, за да разкрие най-съкровените си тайни, има панти, около които тя се върти.

Но тези сили на характера не се случват изведнъж. Вие трябва да работите върху тях. Характерът е
нещо, което се формира бавно. Вие не можете да ускорите формирането на характера на някой човек, така
както не можете да принудите едно дърво да роди плод, преди то да е готово да направи това. Човекът
трябва да избира, отново и отново, да усъвършенства моралните си мускули и умения, които ще придадат
вид и форма на изцяло процъфтяващ характер. И поради това, така както продължителната и постоянно
изпълнявана програма за трениране на тялото ще ви направи способни да вършите всякакъв вид неща –
маратонско бягане, изминаване по 50 км на ден пеша, вдигането на огромни тежести – неща, които преди
това  никога  не  сте  си  представяли,  че  е  възможно да  направите,  така  и  продължителната  и  постоянно
изпълнявана програма за изработване на силите на характера, на добродетелите, ще ви направи способни да
живеете по начин, по която вие никога не сте си представяли, че можете да живеете, избягвайки моралните
карани и клопки, и демонстрирайки истински процъфтяващ човешки живот.

Част от целта на всичко това ще е, че тогава вие ще правите някои неща автоматично, които преди сте
се насилвали, за да ги направите въобще. Както и с капитан Суленбергер, някои неща тогава ще станат втора
природа. Което също е добре, защото, ако ще се налага да спирате и да мислите какво трябва да направите в
някои конкретни критични ситуации, моментът за реагиране е отминал и нещастието може да се случи.

Това, към което ни призовават авторите в Новия Завет, вървейки след самия Исус, е следователно
доста подобно на твърдението на Аристотел, но се различава значително като модел. Сравнението прилича
донякъде на сравнение между пространствен модел поставен редом до равнинен модел – на куб поставен
редом  до  квадрат  или  на  сфера,  поставена  редом  до  кръг:  Исус  и  последователите  му  предлагат
триизмерният модел,  срещу който се намира двуизмерния модел на Аристотел. Когато вземете сферата,
кръгът е включен в нея, но сега смисълът е доста по-различен. Замислете се за момент над трите стъпки, за
които вече говорихме. Целта всеки път е трансформацията и как тя се случва.

1.  Аристотел  зърнал  целта  на  човешкото  процъфтяване;  същото  са  направили  и  Исус,  Павел  и
останалите. Но виждането на Исус за тази цел е по-голямо и по-богато - да включим целия свят и да гледаме
на хората не като самотни индивиди, които си изработват свои собствени морални рангове, а като радостни
граждани на идващото Божие царство.

2.  Аристотел осъзнал,  че за да стигне до целта на оригиналния човешки живот,  човека трябва да
формира в себе си морални сили, които Аристотел нарекъл добродетели. Исус и първите му последователи,
не на последно място – и Павел, казвали нещо подобно.  Но тяхното виждане за моралните сили, които
съответствали на тяхното различно виждане за целта, хвърлило светлина върху качества, които Аристотел
не  класифицирал  високо  (любов,  милост,  прошка  и  т.н.)  и  включили  поне  едно  –    смирението  или  
скромността   – което древният езически свят (а и съвременният езически свят) изобщо не използвал  .

3. Аристотел осъзнал, че крайната цел трябвало да стане такъв вид характер, който ще бъде способен
да  действа автоматично по правилен начин, чрез силата на продължително трениране на навика. Исус и
Павел били съгласни с това;  но предложили един коренно различен начин, чрез който нужните навици
трябва да бъдат научавани и практикувани. Ние ще изследваме всичко това по-нататък в тази книга.

Разбира се, има много други неща, които могат да бъдат казани за интересното взаимодействие между
рамката  на  моралното  мислене,  предлагано  от  Аристотел  и  съответната  рамка,  предлагана  от  Исус  и
ранните християни. Това не основна тема на тази книга, поради което аз ще се огранича за сега само с  този
коментар. Мисля, че ако можехме да запитаме Св. Павел какво е мнението му за Аристотел и за неговата
схема за добродетелите, той щеше да каже най-общо това, което е казал и за Юдейския Закон: на известно
ниво схемата на Аристотел е добра, дотам докъдето достига,  но тя всъщност не може да даде това, което
обещава. Тя е като пътепоказател, който посочва приблизително правилната посока (въпреки, че това се
нуждае от известно приспособяване), но без да показва пътя, които наистина отива до там.
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ЧЕТИРИ
Придвижваме се от древната философия към съвременната наука за мисленето. Когато хората правят

логични избори на техните образци на поведение, в умът им се извършват физически промени. Някой може
да счита, че това е здрав разум, но на много хора това им изглежда като очарователна и може би – плашеща
реалност. Има още много работа, която трябва да бъде извършена тази област. В сравнение с нивото на
другите науки, науката за изучаване работата на нервната система на човека се намира в своята детска
възраст.  Но вече има ясни признаци, че значими събития във вашия живот, включително важни избори,
които правите за начина на поведението си, създават нови информационни пътища и образци в мозъка ви.
Учените  в  тази  област  често  използват  метафората  за  „мрежово  окабеляване“  в  мозъка,  която  не  е
неуместно, но въпреки че там няма познатите ни проводници, информацията преминава през някои места в
мозъка чрез нещо, което в основата си са електрически импулси.

Това не са просто нови видове проводими мрежи, които постоянно са създавани, в съответствие с
изборите, които правим и поведението, което възприемаме – въпреки че поведението в голямата си част е
формирано от навиците. Части от мозъка наистина биват физически уголемявани, когато човек редовно ги
упражнява.  Например,  цигуларите  усъвършенстват  не  само лявата  си  ръка  (познавах един мъж още от
училището, който носеше лява ръкавица, която беше с няколко размера по-голяма от размера на дясната му
ръкавица, поради това, че постоянно свиреше на цигулка в продължение на много години), но и тази част на
мозъка, която контролира лявата им ръка. В увлекателната си книга „Правилата на мозъка“ Джон Медина
пише:  „Тези  зони  (на  мозъка)  са  уголемени  и  издути,  и  са  кръстосани  със  сложни асоциации.“  Както
подчертава Медина, „Мозъкът е като мускул. Колкото сте по-активен, толкова по-голям и по-сложен може
да стане той.“ Нещо повече, той казва: „нашите мозъци са толкова чувствителни към внасянето в тях на
външна информация, че тяхното физическо „мрежово окабеляване“ зависи от културата на средата, в която
се намират. Вследствие на това „обучението е резултат от физическите промени в мозъка и тези промени са
уникални за всеки отделен човек.“ (John Medina, Brain Rules (Seattle: Pear Press, 2008), 58, 61, 62.)  Иначе казано, когато се учим да
свързваме различни неща по нови начини, нашият мозък запаметява тези връзки. 

Резултатът от това е доста подобен на откритието на градинаря, който знае, че лехата, която преди си
обръщал с права лопата и си копал с мотика, следващия път се обръща и копае много по-лесно. Определена
група асоциации в мозъка, особено ако те са свързани със силни емоции или телесни реакции, независимо
дали те са  приятни или болезнени,  следващият път ще бъдат създадени и задействани много по-лесно.
Поради това съвременните учени, изследващи нервната система на мозъка, са в състояние да изследват и да
направят карта на начинът, по който трябва да бъдат формирани дълготрайни навици. 

Един  от  най-известните  илюстрации  за  този  феномен  е  свързан  със  структурата  на  мозъка  на
таксиметровите шофьори в Лондон. Изследването на E. A. Maguire и други разкрил едно забележително
доказателство. (See http://www.pnas.org/content/97/8/4398.abstract or http://en.scientificcommons.org/e_a_maguire.) Лондон е не само един от най-
големите градове на света; той е и един от най-заплетените, с многобройни еднопосочни улици, улици с
един изход, криволичещи реки и други опасности за трафика, което е лесно да си представим. Преди на
таксиметровия  шофьор да  му бъде  връчено разрешителното удостоверение  за  работа,  той е  длъжен да
издържи  труден  изпит  таксиметрово  умение,  наречено  „Ерудиция,“  което  изисква  да  бъдат  запомнени
наизуст имената на хиляди улици и маршрутите за стигането до тези улици през различните части от деня
или  нощта,  когато  условията  за  движението  се  променят.  Резултатът  от  това  не  е  само,  че  те  са  най-
ефективните таксиметрови шофьори на света и работят почти без помощта на картата, но и техните умове
наистина са променени. Частта от мозъка, наречена хипокампус, където ние извършваме пространствени
разсъждения (както и широка разнообразие от други неща), при тях е типично много голяма в сравнение с
обикновения  човек. Подобно на културистите, които оформят такива мускули, които мнозинството от нас
даже  не  знаят,  че  притежаваме,  таксиметровите  шофьори  в  Лондон  създават  умствени  мускули,  които
повечето от нас рядко притежават. 

Този вид изследване, доколкото знам, не е правено с оглед на религиите или на моралните теми, но
подразбираните резултати в тези области са огромни. Всички ние сме наясно, че имаме силна памет за
определени  събития.  Някои  от  нас  може  да  си  спомнят  начинът,  по  който  нашите  въображения  и
емоционални реакции са били тренирани чрез определени моменти на радост или шок, на наслада или
ужас,  на силно удоволствие или на силна болка.  Но мисълта,  че  не само тези специални събития,  а  и
милиони други „обикновени“ събития са оставили следи във физическата структура и в „електрическото
окабеляване“ на мозъците ни, идва като изумяваща и поразяваща новина за повечето от нас.

Подозирам, че голяма част от хората в днешния Западен свят считат,  че мозъците им са някакви
машини, които могат да бъдат обръщани да вървят насам или натам. Когато шофирам колата си към Лондон
и после,  когато се  връщам обратно към Единбург,  в  структурата на колата нищо не се  променя.  Но да
предположим,  че  колата  притежава  някакъв  вид  вградена  памет,  която записва  пътуванията,  които съм
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направил, така че когато се запътя в посока към Лондон – пътуване, което правя често – колата може да
превключи на режим „отиваме в Лондон“ и да ме сбута да тръгна по пътя за Лондон, въпреки че, всъщност
този път аз имах намерение да отида в Бирмингам. Тогава щеше да се наложи да направя по-обмислен избор
и да откажа да тръгна по пътя, който колата беше избрала и да я заставя да прави неща, които тя не е
очаквала.

По същият начин предполагаемо решение да измамя в моята данъчна декларация и така да намаля
сумата на парите, които трябва да платя, ще остави електронна пътечка в мозъка, което прави по-лесно
следващите пъти, както и други хора. Или да предположим решението да се въздържа и да не си ядосам от
поведението на досаден спътник във влака и вместо това си създам навика да бъда спокоен и търпелив,
оставя пътечка, което ще направи по-лесно да бъда търпелив, когато следващия път поведението на някой
друг е наистина обидно и дразнещо. Както казах, изследването никога няма да установи, че ние сме толкова
напълно усъвършенствани, както ни се иска.  Но изглежда, че като че ли идеята за усъвършенстване на
„моралните мускули,“ по аналогия с хората, които ходят в фитнес клубове, за да усъвършенстват телесните
си мускули, може би е по-реална, отколкото си представяме. Процесът на придобиване на навици във всяка
сфера  може  да  бъде  илюстриран  по  много  начини.  Научаването  да  свирим  на  музикален  инструмент
очевидно е един от тях. Научаването на втори език е друг начин.

Много хора по света могат да говорят само майчиния си език. Това е единственият език, който те са
научили и те са направили това без да мислят как са го направили. Въпреки това, начинът на научаването на
майчиния език потвърждава това, което твърдя, защото, когато научаваме майчиния си език, какъвто и да е
той, ние изграждаме една масивна и много сложна мрежа от навици, както умствени, така и телесни, които
си взаимодействат вътрешно по много начини с различните житейски ситуации. 

Като  начало  ще  кажа,  че  огромна  част  от  научаването  на  първия  език  е  просто  поведение  чрез
подражание. Децата слушат какви неща казват родителите и роднините им и се опитват да правят същото.
Но  още  от  най-ранна  възраст  се  проявява  изненадваща  оригиналност,  когато  детето  не  само  усвоява
навиците на родителите си и начините на тяхното говорене, но и започват да създават нови, чрез малки
вариации. И на този етап от това, което езиковедите наричат граматика – включваща морфология (начинът
по който се формират думите) и синтаксиса (начинът, по който думите се подреждат заедно в изречението) -
и разбира се,  самият речник,  в двете направления („Как се казва това нещо?“) и („Какво означава тази
дума?“)  се  възприема,  поглъщайки  цялото,  през  цялото  време.  Независимо  от  това  дали  детето  има
проблеми с четенето и произнасянето на думите или е изумително начетено – тези две качества всъщност
понякога вървят заедно – навиците са формирани и образците на поведение са заложени в мозъка му, което
означава, че езикът накрая се превръща в негова втора природа. В повечето разговори, в повечето време, вие
не  обсъждате  езика,  граматиката  и  речника.  Тези  неща се  превръщат в  тема  за  разговор,  когато  някои
използва дума или фраза по начин, който вие не разбирате. Обикновено, вие даже не мислите за речника,
още по-малко – за граматиката. Вие мислите за темата на разговора. 

Следователно, научаването на майчиния език е добра илюстрация дотук. Но научаването на нов език,
особено като възрастен, е по-добре поради две причини. Първо, това е далеч по-осъзната дейност. Даже в
една свръх модерна езикова лаборатория, където вие подражавате на „обичайните“ условия, в които вие сте
научили майчиния си език, вие продължавате да мислите защо тази дума е формирана по този начин, а не по
някакъв друг, защо тези тромави неправилни глаголи се държат по този начин, когато те би трябвало да
правят обратното и т.н. Трябва да усвоите нюансите, метафорите и подчертаванията, които правят езика жив
и прекрасен, но това е трудно нещо. Често ще правите грешки, но си заслужава да упорствате и да вървите
към целта, към  telos,  към това което се намира пред вас. Ако сте германец, който говори английски,  вие
трябва да постоянно да си напомняте, че глагола се поставя в края на изречението. И даже, когато чуждият
език е доста подобен на собствения ви език (например италианец учи испански), ще има огромен брой
думи,  които просто трябва да бъдат запомнени наизуст.  Това изисква умствено усилие и съзнателно,  и
активно  намерение  да  възприемете  в  мозъка  си  тези  образци,  с  техните  физически  особености  на
произнасяне (изкривяване на езика, положение на зъбите, устните и гласните струни), стремейки се към
целта, когато те ще започнат да се случват автоматично и без усилие, и наистина без да мислите за това.
Точно това е сложното усилие, което както ще видим, ранните християни описват, когато са се приканвали
взаимно да създават в себе си характер, който очаква новия свят на Бога.

К.С Луис описва преходът към разбирането на нов език в един незабравим откъс,  отнасящ се до
времето, когато той учел древногръцки език: „Тези, за които гръцката дума живее само докато те я търсят в
речника и които, след като намерят нейната заместваща английска дума, изобщо не четат гръцки – те само
решават една главоблъсканица. Самата формула:  гръцката дума  „Naus  означава „кораб“ е грешна. Както
Naus, така и „кораб“ означават едно нещо, но едната дума не означава другата дума. Зад  Naus, както и зад
латинската дума  navis или naca  ние трябва да си представим картината на загадъчна крехко плавателно
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средство, задвижвано чрез платна или гребла,  с катерене по мачти за вдигане и спускане на платната, за
което няма досадна английска дума като заместител.“ (C. S. Lewis,  Surprised by Joy: The Shape of My Early Life(1955; London: Fontana,

1959), 115). Това е точката, в която вторият език ни показва как функционира  добродетелта: тя се превръща във
втора природа. Накрая всичко е добре, вие преминавате отвъд неестественият принудителен етап и стигате
до един изцяло нов вид „природа.“

Сега идва реда на едно предупреждение. Възможно е да научите нов език и после да го забравите.
Когато бях млад, аз научих няколко езика. Единият от тях, сирийски, ми достави специално удоволствие,  с
неговите звучни гласни и с чудесната му древна поезия. Аз не го упражнявах, когато бях 30-40 годишен и
когато, в началото на 50-те си години се опитах да чета една Библия на сирийски, за да проверя нещо, за мое
съжаление установих, че даже не мога да си спомня как се четат отделните букви. И с добродетелта може да
се случи същото. Някои, който първоначално, като дете се е научил да бъде щедър, може лесно да установи,
че навиците на възрастния живот са изтласкали от него тази характерна черта. Тогава щедростта трябва да
бъде научавана отново от самото начало, с много повече усилия. За съжаление, има много случаи, в които
хора, които са започнали да практикуват християнския живот, са се сблъсквали със същия проблем. Спрете
да го практикувате –   позволете си да забравите коя е целта   – и вие можете изобщо да забравите езика  . 

Друга причина, поради която научаването на втори език е добра илюстрация на добродетелта е, че
често пъти причината да правите това е, че вие искате да се чувствате като у дома си там, където се говори
този език или поне да четете и да разбирате литературата на тази страна (или, в случая с ученето на древни
езици – разбирането на онова време). По този начин научаването на езика се превръща във видима цел: че
чрез придобиването на тези навици на мозъка и тялото, които ще ви направят способен да действате вече
тук  и  сега,  като  езиково  подготвен  гражданин на  тази  страна,  с  лесни  близки  взаимоотношения.  Най-
големият комплимент, който можете да направите на един чужденец,   е погрешка да си помислите, че той не  
е  чужденец.  Това  отново,  е  награда за  свършена работа – не някаква случайна награда,  като например
подаряване на велосипед на някое дете, защото то успешно е издържало изпит, а награда, която е истинската
telos,  правилната цел на първоначалната дейност.

Това е начинът, по който Аристотел е считал, че работи добродетелта – и тя така работи – след като
схванем важната разлика между виждането на Аристотел и на Исус. - в рамките на християнското живеене.
Както видяхме, целта на Аристотел е била  eudaimonia,  процъфтяването на човека. Добродетелите – 4-те
„главни“ добродетели,  както и другите добродетели,  които са били закачени на тези „панти“ -  са  били
просто граматиката и речника на езика на „процъфтяващата“ човечност. 

Никой всъщност не знае чуждия език толкова добре, колкото майчиния си език. Но ние можем да
поглеждаме от време на време към страната, чийто език знаем и да се информираме как работи нейния език,
и какви модели на мозък и тяло са ни нужни, за да действаме като граждани, които знаят нейния език. А
колкото  повече  практикуваме  говоренето  на  езика  –  т.е.  колкото  повече  научаваме  какво  означава  да
действаме със смелост, справедливост, благоразумие и въздържаност – толкова повече ще усъвършенстваме
тази лесна близост с начина, по който живеят наистина процъфтяващите хора. Кой знае, един ден можем
погрешно да бъдем считани, че сме се родили в тази страна. 

Ако  научаването  на  добродетелта  прилича  на  научаването  на  чужд  език,  то  прилича  и  на
придобиването на вкус или на научаването да свирим на музикален инструмент. Нито едно от тези неща не
„идва по естествен път.“ Но въпреки това, когато работите, за да научите тези неща, те започват да бъдат
усещани все повече като „естествени,“ докато този черта от вашия „характер“ бъде формирана така, че най-
накрая,  вие  придобиете  трудно спечелваната  свобода  на  „дар слово“  при  говоренето на  този  език  или
щастливата близост с вкуса, или майсторското владение на музикалния инструмент.

Ако това е същността на „характера“ и на „добродетелта,“ как подобно изследване в областта на
морала  се  съвместява  с  двете   важни  морални  рамки,  които  съвременните  жители  на  Западния  свят
приемат?

ПЕТ
Връщаме се обратно при обсъждането – или при опита да обсъждане – между Джени и Филип. Джени

твърдеше, че разглежданият въпрос е свързан с откриването на правилните правила и тяхното изпълнение;
Филип твърдеше, че най-важното нещо  е да откриете „кой всъщност сте вие“ и да оставате верен на това, в
съответствие  с  начинът,  по  който  Исус  посрещал  радушно  всички,  които  отивали  при  него.  Тези  две
позиции представят, повече или по-малко, двете основни насоки на моралното мислене, в рамките на които
се намират повечето от днешните хора, поне по подразбиране.  Лесно е двете страни да се окарикатуряват
взаимно и във време на с моралната  раздразнителност по много фронтове трябва да се съобразяваме с
безпокойството, което много хора имат. Но освен това, трябва да разгледаме по-отблизо и самите рамки.
Ако, както аз вярвам, усъвършенстването на характера и пристрастяването към добродетелността предлага
по-добра  гледна  точка,  от  която  да  разберем  нашите  морални  дилеми,  ние  трябва  да  разберем  какви
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всъщност са двете съществуващи алтернативите.
В началото  ще разгледаме светът на правилата. Много хора от моето поколение израстваха и бяха

възпитавани, че има такива неща като правилно и неправилно, които повече или по-малко са универсални и
постоянни, и че вие трябва да ги научите и да ги изпълнявате. Наистина, всичко това беше втълпено в нас.
(Английската  дума  “drill”  е  интересна.  Тя  означава  „втълпявам,  уча  новобранец  да  се  подчинява
инстинктивно на заповедите на командира“; както и: пробиване на дупка в дърво със свредло; или - засяване
на  зърнени култури с  редосеялка.)  Понякога  тези правила  са  прости,  но са  много важни,  когато бъдат
изпълнявани, като например правилата: „Отнасяй се към другите хора така, което искаш и те да се отнасят
към теб“ или „Хората са по-важни от нещата.“

В  много  култури  тези  правила  включват,  на  доста  фундаментално  ниво,  забрана  на  убийството,
кражбата  и  прелюбодеянието  или  (в  позитивен  смисъл)  уважение  на  живота,  собствеността  и  брака.
Повечето изследователи, през  по-голямата част от живота си са  живели,  изпълнявайки подобни прости
правила,  които впоследствие по различни начини били систематизирани в  закона.  Десетте  Заповеди са
класически пример, но има и много други.  Много от нас са научавали не само Десетте Заповеди, но и
различни производни от тях,  така че (объркващо за  детето)  забраните за  кражба,  убийство,  лъжа и т.н
изглеждаше,  че  се  обединяваха  със  също  толкова  строги  заповеди  за  правилни  маниери  на  масата  за
хранене,  за  писането  на  благодарствени  писма,  да  се  отнасяме  учтиво  с  възрастната  леля,  да  имаме
„правилно“ произношение на думите, да не влизаме с кални обувки в къщата и т.н. По този начин искам да
кажа,  че  много от нас израснаха  в  свят  на  правилата,  в  структурирано и  подредено общество,  в  което
правилата  бяха  давани  и  въпреки,  че  някои  техни  подробности  можеха  да  бъдат  обсъждани,  ако  ги
изпълнявате, в повечето случай правилно, вие бяхте добре, а ако не ги изпълнявахте – не бяхте добре. Всеки
човек беше длъжен да изпълнява правилата, независимо дали те му харесваха или не. 

И поразително е,  често пъти хората предполагат или просто считат,  че една от главните причини
поради които Исус е дошъл, е било да ни каже по-ясно какво са правилата и да ни даде чудесен пример за
начина, по който трябва да ги изпълняваме. Но после това се сблъска със затруднения, защото хората бързо
установиха,  че те    не могат   да ги спазват   и поради това се появи друга мода: Исус дойде, за да донесе
прошка заради нашето нарушаване на правилата; но след като схванахме това, ние трябваше да се върнем
отново обратно при спазването на правилата.

Това  е  общата  рамка,  вътре  в  която днес много хора  в  Западния  свят започнаха да си  мислят  за
евангелието на Исус Христос.  Всъщност рамката идва не от Исус или евангелията, а от един особен вид
философия.  Специалистите  ще  я  разпознаят  като  имаща  много  общи  черти  в  съвременния  свят  с
философията  на германският  философ от 18 век Имануел Кант.  За  хората,  които знаели правилата,  но
знаели, че те ги нарушават, добрата новина била, че Бог ще ви прости – но след това вие отново ще трябва
да ги спазвате, защото това са правели добрите християни. Тогава хората започнали да се чудят как можете
да казвате едновременно и двете неща и те да не си противоречат: как можете да говорите за правила, без да
подкопаете Божията щедрост и прощаваща милост и т.н. Но, най-общо казано, хората считали, че част от
това,  за бъдеш християнин, е било да знаеш какви са правилата и да правиш най-доброто,  на което си
способен, за да ги изпълняваш.

И  разбира  се,  има  логика  в  това,  поне  в  последната  част  на  това  твърдение.  Почти  никой  не
предполагал,  че  християнското поведение,  или в това отношение – най-общо – човешкото поведение,  е
изцяло въпрос на индивидуален избор, без да има каквито и да е указания. Иронично е, че точно тези хора,
които се изказват презрително към някои от по-старите правила, не на последно място – за правилото за
сексуалното поведение,    често пъти самите  те  най-шумно настояват за  спазването на някои от по-  
новите правила, например, относно грижата ни за планетата и за нейната екология .  (Коментар: Което

даже се превърна в основна задача на ЕС за периода 2020-2024 г. Д.Пр.) А огромна част от живота зависи от общото
признаване на основни правила – например, относно коя  е страната от пътя,  където трябва да се кара
колата. Не можем просто да твърдим, че дилемата е „добродетелта“ и „характера,“ или „правила.“ Когато
капитан Суленбергер взел светкавичното си решение за кацането на самолета в река Хъдзън, характерното е
това, че той инстинктивно е направил това, което книгата с инструкциите биха казали, ако той имаше време
да провери какво пише в тях.

Според мен, проблемът не е в самите правила (въпреки че и в тях също има проблеми), а е свързан с
начинът на мислене, основаващ се на правилата, т.е. не толкова „какво да правим,“ а „как да го правим.“ В
средата и в края на 20-я век в Западна Европа и Северна Америка съществуваше огромно противопоставяне
против „дългът.“ Можем да предполагаме,  че отчасти,  това е реакция на две поколения,  на които беше
казано, че е техен „дълг“ да отидат и да умрат в двете големи световни войни. Вследствие на това много
хора забравиха универсалната важност на правила,  който предоставят рамка, един комплект от солидни
ръководни принципи за милиони прояви на ежедневния живот и започнаха да считат, че самите правила са
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проблем, че те парализират стилът на човека и насила налагат една рамка на поведение върху хора, според
които това може да е неподходящо. Разбира се, това отношение не беше справедливо към основополагащата
идея за „правила,“ но това според мен то е отражение на мисленето на голяма част от хората в сегашният ни
свят, а и на сегашното Западно християнство. Няма да постихнем успех, ако просто потвърждаваме отново
и отново, както направи Джени в предишната глава, че правилата съществуват   и че те със сила   трябва да  
бъдат налагани на хората, независимо от това дали те харесват тези правила или не. (Коментар: „Насила хубост

не става.“ Д.Пр.) Трябва да търсим по-обширна рамка, вътре в която подходящите правила могат да играят
своята правилна, въпреки и подчинена роля. И трябва да признаем, че правейки това ние, хората живеещи в
Западната култура като цяло, които играем играта,   влизаме директно в силна буря  .

Ние се срещаме с подобни проблеми, ако говорим, както мнозина правят днес, в по-общ смисъл, за
„принципи“ или „добродетели.“ Тези две неща не са еднакви. Принципът е общо описание за начинът, по
който нещата трябва да бъдат правени и от него могат да произлизат специфични правила; а добродетелта е
определена характерна страна на човешкия живот, която може да ценена високо заради самата нея  и от
която могат да бъдат създавани принципи, от които на свой ред да произлизат правила. Вие одобрявате и
подкрепяте някаква добродетел - например, за светостта на живота. Вие  действате, ръководен от някакъв
принцип – например, че човек трябва да запазва живота, а не да го унищожава. Вие се  подчинявате на
някакво правило - „Не убивай.“ Но в обикновения живот хората обикновено използват тези думи  в един
много по-неясен и почти взаимозаменяем начин. И аз подозирам, че някои хора говорят за „добродетели“ и
„принципи“ поне отчасти, защото самата дума „правила“ им се струва твърде негативна, ограничаваща,
досадна и даже деспотична.  Хората знаят,  че искат да възстановят някакъв вид „стандарти.“ Но думата
„правила“  няма  да  бъде  харесана,  поради  което,  вместо  за  „правила,“  говорят  за  „принципи“  или
„ценности.“ (Коментар: Следователно, низходящата градация е: добродетел – принципи и ценности – правила. Д.Пр.)

При това положение, може ли да ни помогне да мислим в светлината на  християнските „принципи“
или „ценности“? Не е трудно да се привлече центъра на вниманието към различни теми от моралното
виждане на Новия Завет и на ранните християни: веднага се сещаме за мир, справедливост, свобода, любов
и някои други.  Но какво всъщност означават тези големи абстрактни думи? Кой казва това? Как да ги
използваме в конкретните въпроси и случаи? След като сме извадили тези думи от тяхното структурно и
историческо място, където са били поставяни, винаги ли е възможно да ги използваме в играта против
другите характерни черти в същите тези текстове от Библията? Ако това е възможно, на какво основание е
така?  Ако не е възможно, каква е целта да ги изваждаме от първоначалното им място? 

Принципите и ценностите имат своето място, но това място     не може     да е централно  . По същество, те
са „Големи правила,“ които са подчинени на същия проблем, както и обикновените малки правила. Когато
политиците настояват, че трябва да бъдат възстановени ценностите в нашето общество, обикновено това е
изтощително неясно неясно и мъгливо.  Чии ценности? Кой каза?  Как ще ги възстановите,  без да да се
разрешили скритите случаи поради които, ако тези ценности наистина са толкова важни, повечето от хората
изглежда,  че  ги  пренебрегват  и  не  се  придържат  към  тях?  Някои  хора  даже  говорят  за  „Християнски
ценности,“ въпреки че те са също толкова трудни за описване, а още повече – да бъдат налагани със сила за
изпълнение. А ако един от вашите принципи се окаже, че е „да се стремим към най-голямото щастие на най-
много хора“ - принцип, който е известен като „утилитаризъм,“ който е бил извънредно популярен преди
около 200 години – вие се изправяте пред всякакъв вид интересни проблеми: „какво е определението за
щастие“?; „какво правите, когато хората имат погрешна представа за него“? „как пресмятате какво ще ни
причини резултатът от щастието“?; и „как ще се справите с малцинството, което няма  да бъде щастливо с
предложеното действие, проектирано да донесе щастие“? Сам по себе  си утилитаризмът заслужава да бъде
обсъден подробно, но тук ще се задоволим само с това.

Но истинската трудност с правилата е не само това, че ние не ги спазваме много добре, въпреки че
това е истина. Нито пък, че винаги изглежда, че има главоболни изключения: когато бяхме учени винаги да
казваме истината, какво да кажем на очевиден убиец, който ни пита къде са се скрили хората, които той
възнамерява да убие? Нито пък истинският проблем е, че системите от правила се различават очевидно една
от друга: в някои култури вие сте официално задължен да убиете мъжът, който е изнасили вашата дъщеря, а
в други култури – да не го убивате. Наистина това са проблеми. Но най-големият проблем се намира на
друго място.

Истинският проблем е, че правилата изглежда и наистина са проектирани да бъдат ограничаващи. Но
дълбоко вътре в себе си ние знаем, че някои от основните неща, които ни правят да бъдем хора са: да бъдем
творци, които прославят живота,  красотата,  любовта и смеха.  Не можете да постигнете тези неща чрез
закон. Правилата са важни, но те не са центъра на всичко. 

Можете да казвате на хората, че те са длъжни да се подчиняват на правилото винаги да бъдат щедри.
Но ако някой ви даде подарък, само защото се подчинява на някакво правило или изпълнява някакъв дълг,
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тогава  славата  от  даването  на  подаръка  се  е  изплъзнала  между  пръстите  ви.  Ако  правилата  бъдат
възприемани като главното нещо, тогава истинският смисъл на нещото изглежда, че липсва.

А какво стана с характера? Удивителен пример за  този проблем се случи, когато редактирах тази
глава. Беше разкрито, че висш правителствен служител е изпращал цинични писма по електронната поща
до  свой  колега,  с  които  му  предлагал  извършването  на  „мръсни  номера“  чрез  оклеветяваща  кампания
против ръководни членове на опозицията. Реакцията на премиера беше да каже, че ще бъдат изработени и
въведени нови правила, за да не се допусне това отново да се случи -  въпреки фактът, че вече има строг
закон против такива неща,  който правителственият служител беше нарушил  скандално. А за разлика от
премиера, лидерът на опозицията предложи, че трябва да се направи промяна в културата. Но той не каза
как може да стане това.

Друг пример от по-далечното минало. Все още понякога срещам човекът, който беше директор на
гимназията, в която учих. Веднъж той ми каза, че скоро след като станал директор, в средата на 1950-те,
един  член  на  училищната  администрация  отишъл  при  него  с  един  протест.  Казал  му,  бе  предишният
директор  всеки  ден  записвал  по  едно  ново  правило  в  правилника  на  училището  и  питал  защо  новия
директор не спазва тази традиция. Не се ли интересува той какво е поведението на учениците? Директорът,
с цел да отложи за момент отговорът на този въпрос, трябвало да мисли бързо и да измисли ново правило:
„Никое дете,  в никой случай...и т.н.“ Но това било последното правило, което той написал.  Разбира се,
имаше правила и те бяха важни.   Но още по-важно беше да бъде развиван и усъвършенстван характера на  
учениците, с цел поведението им да бъде ръководено от здравият им разум и от преценката им   на хилядите  
области, които не могат да бъдат обхванати от официалните правила.

Всъщност, въпросът за морала и етиката е част от много по-големият въпрос „За какво са тук хората“?
Оформянето на отговор, ограничаващ се до правилата, каквито и да са те, винаги предполага, че човешкият
живот е нещо като продължителна подготовка за някакъв изпит и важно оценяване, и получените високи
оценки могат да ви позволят да си намерите добра работа или да продължите по-нататък образованието си
или каквото друго се надявате за бъдещето си. Но дали всъщност човешкия живот е вид продължителна
програма за обучение? Дали животът е просто „издържането на някакво изпитание“ чрез спазването на
(предимно ограничаващи) правила? Или   правилата са пътеуказатели  , които сочат към по-голяма цел   и ни  
предупреждават, че има начини да не успеем да стигнем до тази по-голяма цел? Но ако е така, каква е тази
по-голяма  цел  и  как  трябва  да  я  намерим?  И  какво  да  кажем  за  въпросът,  който  винаги  изниква  в
християнското обсъждане за това, как поведението на човека се свързва с изумителната милост на Бога?

Това е мястото, в което историята за богатия младеж и другите сцени в Марк 10 изглежда, че ни казва:
„Не,  това което е важно    не са просто сбор от правила  ;  важен е характерът. Нито пък е важен някакъв
старомоден  характер;  важен  е  точно  определен  вид  характер  –  този  вид  характер,  към  който  Исус  ни
подтиква и формира:  характер, който се отличава с търпение, смирение и над всички други щедрости – с
жертвоготовна и неегоистична любов. И посланието на Марк на това място изглежда че е, че човек не
постига този вид характер просто чрез отиване. Човекът   го придобивате   чрез вървене   след Исус  . (Коментар:
Преди  около  40  години  съветския  кинорежисьор  Инокентий  Смоктуновски  направи  прочутият  антитоталитарен  филм
„Покаяние“. Този филм завършва със сцена, в която главния герой отчаяно и безнадеждно търси пътят към храма, среща един
възрастен човек и го пита, дали знае пътят към храма. И възрастният мъж му казва: „Няма път към храма,   пътят към храма  
се открива чрез ходене“ Д.Пр.)

ШЕСТ
Изглежда,  че  правилата  са  важни,  но  характерът  е  по-важен и  той  предоставя  рамката,  в  която

правилата, ако са подходящи, могат да произведат своя подходящ ефект.  Но това изобщо не е начинът, по
който хората са разбирали Исус и християнското послание през последните два века.

Ако попитате средностатистическия жител на Запада, включително и средностатистическият Западен
християнин, каква е била позицията на Исус относно човешкото поведение, те вероятно няма да ви кажат   за  
финият  баланс  между  характера  и  правилата.  Да,  те  ще  ви  кажат,  че  Исус  се  е  противопоставял  на
считащите се за  праведни законници,  които се опитвали да наложат техния морал на другите хора.  Но
когато съвременниците ни казват това, те нямат склонността да считат, че Исус се е противопоставял на
законниците, като ги е подтиквал вместо това да формират и усъвършенстват характера си. Вместо това,
съвременниците ни считат, че Исус е предлагал един вид неограничена свобода. 

Гледната точка на Филип в предишната глава на тази книга е всъщност гледната точка на мнозина от
днешните Западни християни. Исус приемал хората такива, каквито те са били и ги приканвал да открият
своята  истинска  идентичност  и  да  бъдат  верни  на  тази  същност.  Той  окуражавал  хората  да  изхвърлят
старите правила в кофата за боклук и да вземат промяната на живат на спонтанност, на автентичността, на
живот в свободата на духа,    а не в робството на буквата на закона  . Най-общо казано, тази гледна точка е
толкова дълбоко просмукана в много области на Западния свят и по-конкретно - в Западната църква, че е
нужно само да загатнете за това и ще призовете към цялостна гледна точка към света, която много хора
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инстинктивно усещат, че е правилна, без да се нуждаят от друго доказателство.
Тази гледна точка е толкова важна, че ние ще трябва да я разгледаме малко по-подробно. Ако, както аз

вярвам,   Новия Завет ни предлага пътят към добродетелта  , ние трябва да по-ясно да видим, че за много  
хора   този път по принцип е   конкурент     на техния път  . Подобно на много конкуренти, техният път всъщност
е карикатура и пародия на истинското нещо.

Три от най-големите движения, които са формирали мнението в Западното мислене и култура през
последните два века,  са причината хората да отхвърлят изобщо привлекателността или възможността на
добродетелта. Повечето хора вероятно нямат представата, че тези движения са исторически или културни
сили, а просто възприемат това, което е предлагано от сегашната ни култура, която на свой ред е била
създадена от тези движения – в най-общ смисъл Исус и последователите му биха влезли в челен сблъсък с
тези три движения.

Кои са тези три движения? Едно кратко и лишено от подробности обобщение ще е достатъчно. За нас
е важен техния ефект върху днешната популярна представа, а не подробностите за техния произход.

1.  Романтичното  движение в  19-я  век  реагирало  против  това,  което  считало  за  хладен,  логичен
формализъм (това са правилата – спазвай ги; това е твой дълг – не искай повече обяснения.) Романтиците
поставяли ударението върху важността на вътрешното усещане и на действията, които произлизали от това
усещане. Както написал един автор, те защитавали „спонтанното, освободеното от оковите, субективното,
въображаемото и емоционалното, вдъхновеното и героичното,“ вместо да бъдат задължавани да изпълняват
неща, дадени им от някой друг, от някаква философска система или от политиците. (Simon Blackburn, Oxford Dictionary of

Philosophy, 2nd ed., rev. (1994; Oxford: Oxford University Press, 2008), 319.) Не ни давайте системи; давайте ни живот, любов и топлота
в душата!

2.  Екзисетциалисткото движение в началото на 20-я век поставяло ударението върху представата за
„автентичността.“ Според тях, да живеем „автентично,“ означава да вземаме опасното и трудно решение да
отхвърлим  структурите и системите, които стесняват и намаляват нашата човешка свобода, и да живеем в
съответствие  с  нашето  истинско  вътрешно същество.  Това  е  пътят  към  завършеността  и  към  пълното
осъществяване на човека.

3.  Като   вид по-млада,  но мощна версия на комбинация между романтизма и екзистенциализма,
емоционалното  движение настоява,  че  всички  морални  обсъждания  във  всеки  случай  трябва  да  бъдат
ограничени до твърденията „харесвам“ и „не харесвам.“ „Не е правилно да убиваме“ просто означава „Не
харесвам убийството.“ „Даването на подаяние е добро“ означава „Аз харесвам хората да дават подаяние.“
От тази гледна точка, спазването на правилата на морала и подчиняването на собствените ни наклонности  -
взети заедно - се смесват и се получава почти същото нещо. Днес много хора, които обсъждат моралните
избори ще ви кажат, че този човек „предпочита“ варианта „А“ или че другия човек „приветства“ варианта
„Б,“ все едно че моралните избори са нещо, което зависи от личното ни предпочитание или вкус. Понякога
те говорят за „морални становища,“ все едно че това, което конкретния човек вярва, че е правилно или
неправилно в определени действия, са просто „становище,“ някакво вътрешно предубеждение, което те не
си правят труда да осмислят докрай.  (Коментар: След като отрекат, че има Бог, който е еталон за морала, хората

заемат Неговото място и всеки сам си изработва свой собствен морал. Д.Пр.)
Който и от трите варианти да приемете – а в популярната култура романтизма, екзистенциализма и

емоционалността имат склонността да се вихрят заедно в обърканият свят на впечатления и риторика – те
пристигат в същата главна позиция, която мнозина смятат, без повече церемони, че е точно това, което
самият Исус е поучавал и каквото трябва да бъде християнското живеене.  Бъди себе си;  не позволявай на
никой да ти заповяда; не позволявайте на системите или страховете на другите хора да спъват твоя стил;
бъди искрен относно това, което наистина чувстваш и желаеш. Влизай в контакт с тези части от себе си,
които си отхвърлил; сприятели се с тях и бъди верен към тях. Всичко друго ще доведе до намаляване на
твоята истинска, уникална и удивителна самоличност.

Целият този начин на мислене беше вграден здраво в много части на нашия свят, както и в много
църкви.  Някои  хора  погрешно считат,  че  това  е  самото  евангелие,  предполагайки,  че  отхвърлянето  на
правилата от романтизма и екзистенциализма е същото, като учението на Павел за „оправдаване чрез вяра,
без делата на закона“ (Рим. 3:28), или същото нещо, което е твърдял Исус, когато се е противопоставял на
привързаните към закона фарисеи.

Шекспир поставил всичко това в една класическа фраза,  изричана  от Полоний,  който ни учи да
изглеждаме малко повърхностни и  пищни (да  бъдем изискан  „глупав  и  дърдорещ мошеник“):  „И най-
важно:    на себе    бъди си във всичко верен ти   и туй трябва да върви така,  както нощта следва деня,  
тогава ти няма никога да бъдеш неверен и към друг човек.“ (Хамлет, първо действие, сцена 3, редове 78-80)

Едва ли? Всъщност, ако искрено сте верен на себе си, няма никакво съмнение, че вие ще знаете за
многото скрити мотиви вътре във вас самият, които другите хора няма да знаят и поради това вие ще бъдете
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способен да правите по-добри избори – както морални, така и неморални. Но да предположим, че „егото,“
на който вие сте верен, е „его,“ което иска да измамва всеки човек, когото срещате, включително приятелите
ви  и  членовете  на  семейството  ви,  от  жажда  да  притежавате  колкото  е  възможно  повече  пари?  Във
финансовите скандали, които излязоха наяве при последната финансова катастрофа, няколко от онези, който
бяха посочени като серийни измамници, бяха наистина верни на себе си и напълно фалшиви пред всички
други хора. Вие може да си кажете: „Да, но банкерите-измамници всъщност не са били верни на себе си,
защото те сигурно са знаели през цялото време, че това което са вършели е било неправилно.“ Моят отговор
на това е, че това е точно част от проблема в нашия пост-модерен свят – че безапелационният стремеж да
увеличавате печалбата във вашата (или на вашата фирма) банкова сметка за много хора се превърна в най-
съкровената истина, която те могат да си представят. След като отмените или извадите от терена по-старите,
и очевидно по-малко осезаеми представи за морала, какво друго ще ви е останало?

Срещнах един съвършен съвременен пример за популярната философия „бъди верен на себе си“ на
следващият ден в края на февруари 2009, след като бях произнесъл лекция на една тема, която е включена в
тази книга. Докато разглеждах стоките в един магазин за вехтории в Лагуна бийч, Калифорния, аз открих
следния смешен надпис: „Има моменти, когато си мисля че правя нещата, ръководен от принцип,    но най-  
често   правя това, което ме прави да се чувствам добре  . Но това също е принцип  .“

„Правя това, което ме прави да се чувствам добре.“ Лесно е да бъде окарикатурено това твърдение
като типично калифорнийски начин на мислене, но така бихме пренебрегнали фактът, че обширна част от
съвременният Западен живот действа, ръководен точно от този „принцип“ и силно се съпротивлява в името
на „свободата“ на всеки опит той да бъде поставен под съмнение или да бъде призован да се промени. За да
преминем от популярната калифорнийска култура към язвителният анализ на един от най-великите умове
на 20-я век, чуйте този анализ от Артур Шлезинджер Мл.  (Коментар:  1917-2007,  историк,  обществен критик и

интелектуалец, изтъкнат демократ. Д.Пр.), пишейки за влиянието, което теологът Рейнхолд Ньобюр оказал върху
него  и  неговото  поколение  и  за  начинът,  по  който  влиянието  на  Ньобюр  отслабнало  през  1960-те:
„Поставянето  на  ударението  върху  греха  от  страна  на  (Ньобюр)  потресе  моето  поколение.  Ние  бяхме
научени да вярваме в човешката невинност и добродетел. Способността на човека да се усъвършенства
беше не толкова либерална илюзия,  а преди всичко беше убеденост на всички американци...Но нищо в
нашата система не ни подготви за Хитлер и Сталин (Коментар: В спомените си Чърчил пише, че Рузвелт, който е  бил
демократ, наивно е вярвал повече на Сталин, на така наричаният от американците „чичо Джо,“  а не на Чърчил.  Чак след
знаменитата реч на Чърчил във гимназиалния салон на колежа във Фултън през 1946, в която за пръв път той използвал израза
„Желязната завеса,“  американците започнали да разбират заплахата от Сталин.  Д.Пр.),  за лагерите на смъртта и за
ГУЛАГ...Влиянието на Ньобюр избедня през 1960-те. Бунтовните млади хора от онези обезумели години, с
тяхната  наивна  увереност  в  неподправената  доброта  на  спонтанните  импулси  и  в  моменталното
разрешаване на сложните проблеми, не бяха податливи на влиянието на Ньобюр.“ (From his Foreword to the new edition of
Charles C. Brown, Niebuhr and His Age: Reinhold Niebuhr’s Prophetic Role and Legacy (1992; Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2002), viii–ix.)

„Наивна увереност в неподправената доброта на спонтанните импулси“: този израз обобщава голяма
част от начинът на мисленето, който властваше и все още властва над много хора в Западния свят. Можем да
отбележим, че думата „добродетел“ на втория ред в този цитат едва ли означава това,  което означава в
класическата традиция. Основната цел на язвителният анализ на  Шлезинджер беше да каже, че в Америка
по времето на неговата младост и отново през 1960-те,   изглежда не е имало нужда от добродетел в смисъла  
на трудно спечелваната втора природа  :  тогава „  правенето на това,  което идва по естествен път  “ е било  
достатъчно добро.

Наистина,  по  онова  време  отказът  да  се  подчиняваме  на  „това,  което  идва  естествено,“  на
„спонтанните импулси,“ чиято „неподправената доброта“ можело уверено да бъде приемана, сам по себе си
този отказ често е било считан за нещо, което е погрешно, опасно и увреждащо здравето и благополучието
на човека.  Представата за цел, за висше местоназначение  ,   която ни призовава да вървим по трудния път  
на отричането от себе си   –   с други думи идеята, че Исус от Назарет е имал предвид това, когато е казвал на  
хората да вземат кръста си и да вървят след него!   -   е била тихо извадена от регистъра   не само на светския  
Западен живот, но и – удивително –   от голям обем от християнските проповеди и беседи  .

На по-малко видимо, но може би още по-вредно ниво, всичко това върви заедно с този елемент както
в древната,  така и в съвременната култура,  което се нарича „гностицизъм.“ Най-общо и приблизително
казано, това включва в себе си и идеята, че има искрица светлина дълбоко вътре в нас – поне в някой от нас.
Предполага се, че тази скрита искра е заровена дълбоко под пластовете от социални и културни условия и
даже пластове от онова, което ние самите считаме, че са „аз съм такъв, какъвто наистина съм.“ Обаче щом
тази  искрица  веднъж  бъде  открита,  тя  има  предимство  пред  всичко  друго,  побеждава  всяко  правило,
класическо или каквото и да е друго. Моето сърце ми разкрива какво трябва да правя и аз трябва да вървя
натам, накъдето ме води сърцето ми. Това е „водещата светлина“ в дълбокия център на моето истинско аз.
Днес много хора поучават   и сериозно вярват, че Исус от Назарет е дошъл, за да ни даде пример за това и да  
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ни учи на това. Това е посланието не само на „Кодът на Да Винчи“ и на много търсачи на сензации, както и
на много сериозни автори и изследователи на Библията. В края на краищата, това е посланието, което много
хора силно искат да чуят.

В тази самоуправляваща се версия, този вид философия властва над значителна част от нашия свят.
Не напразно великата интелектуална и културна революция от втората половина на 18-я век нарече себе си с
името „Просветление.“ Хората в Западна Европа и Северна Америка „откриха кои бяха те наистина.“  Те
бяха раса, която беше отделена от другите раси, която притежаваше ново познание, нови умения и нови
техники,  които  не  само  могат  да  бъда  изявени  чрез  завоюването  на  онези,  които  бяха  по-малко
„просветлени,“  но  и  със  сигурност  „искаха“  (Коментар:  Да,  онези  по-малко  „просветените“  Д.Пр.)  да  бъдат
експлоатирани.

Това е тема за обсъждане друг път (въпреки, че непосредствено след откъса от написаното от  Артур
Шлезинджер,  който  цитирах  по-горе,  той  продължава  с  дискутирането  на  тази  тема).  Но  в  своята
оригинална  версия  гностицизмът  от  последните  два  века  вкорени  дълбоко  в  нашите  представи
предположението – аз ще го наричам „мисленето,“ но подозирам че много хора не мислят по този начин – те
просто  го  приемат –  че  „да  бъдеш верен  на  себе  си“  е  централна  човешка  заповед,  че  това  (даже)  е
„религиозна“ безапелационна заповед, която не подлежи на обсъждане и трябва само да бъде изпълнявана,
че това е централната цел и задача на всяко човешко същество, че това е Свещеният Граал на личното
усъвършенстване и развитие. Това е начинът, по който днес милиони хора гледат на себе си и на света.

Изобилие от примери подкрепят това твърдение.  Поетът Джон Беджемен (Коментар:  1906-1984,  виден
английски поет, писател и говорител по радиото и телевизията, негова бронзова статуя в цял ръст е поставена на гарата Св.
Панкрас в Лондон. Д.Пр.) имал лошия късмет да има баща, който притежавал успешен семеен бизнес и очаквал
синът му да продължи делото му. Или бихме могли да кажем, че старият г-н Бенджемен е имал лошия
късмет да има син, който знаел до мозъка на костите си, че той не създаден да бъде бизнесмен и че наистина
иска да пише стихове. За щастие, младият мъж останал докрай „верен на себе си“ поне в това отношение.
Тъжно е, обаче, както показват неговите искрени размишления за живота му, че що се отнася до личният му
живот, „азът,“ на който той се опитвал да бъде верен, бил дълбоко объркан.  Той вървял след различните
прищявки на този „аз“ и по този начин създал   голямо морално и човешко опустошение  . Накратко казано,
в това се състои проблемът на романтизма, екзистенциализма,  емоционалността и нео-гностицизма.

Тъй  като  хората  са  дълбоко  загадъчни същества,  нищо от  това  не  би  трябвало да  ни  изненадва.
Древната гръцка максима „Опознай себе си“ е била добър съвет както в миналото, както е и сега. Обаче
въпросът е, какво да направите с това познание за себе си, което вече сте придобили и на него е доста по-
трудно да бъде отговорено. Какво да направя, ако „азът“ който открия чрез най-задълбочено самоизследване
на което съм способен, е „аз,“ който бленува да убива или да краде, или да изнасилва деца? Как можем да
кажем кои от нашите „скрити дълбини“ трябва да бъдат признавани пред другите хора, с цел тогава да бъдат
„арестувани“ или (ако е възможно) - да бъдат умъртвени и кои трябва да бъдат изнесени навън в светлината,
да бъдат приветствани и те да ръководят делата ни? Сам по себе си фактът, че те се намират дълбоко вътре в
нас, не ни предоставя никакъв отговор.

Накрая,  нещата  стават  още  по-объркани,  ако  вземем  предвид  и  друга  много  спорна  представа  -
призивът за „свобода.“ Да кажем както правят мнозина сега: „Сигурно ли е, че ние сме създадени да бъдем
свободни?“, чрез което казваме: „Сигурно ли е, че вие няма да кажете, че аз не мога да направя това, което
искам?“- просто се опитва да се измъкне от неудобното положение. Това просто не означава, че моят юмрук
спира там, където започва нашия нос. Това означава, че всяко нещо, което всеки от нас прави, създава нови
ситуации, които сами по себе си може да се окаже, че са решително намаляване на свободата във всички
направления. Ако аз наистина ви ударя по носа, след това никой от нас двамата няма да е свободен, за да
бъдем тези хора, които може би сме били иначе един към друг (и вероятно и с други хора). Ако всички
четирима музиканти в квартета не се подчиняват спонтанно  на правилата за свирене, тогава никой от тях
няма да има свободата да свири.

Всичко  това  означава,  че  внушителното  предположение  в  нашата  култура  в  подкрепа  на
„автентичността“  или  „спонтанността“  -  на  „свободата“  в  този  смисъл  –  просто  е  неприемливо  като
сериозно морално предложение. (Или в тази връзка, като сериозно предложение, как да решаваме кое  от
различните начини на действие да изберем, което няма да доведе до незабавна морална последица.) „Мери
веднъж, режи два пъти“ - с това започва старото дърводелско правило, което в началото научих, което после
завършва с „Два пъти мери,   веднъж режи  .“ Не считайте, че първите впечатления и влечения са точни. Не се
страхувайте от „това, което идва естествено,“    но го правете със същия изпитателен поглед  , с който бихте  
направили всяко друго нещо – или  всяко нещо, правено от някой друг.

Например, нека да назовем по име и да засрамим като изцяло неправилна идеята,  че ако нещо е
направено спонтанно, то заслужава одобрение, а ако нещо е направено чрез подчинение на правилата или
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след грижливо обмисляне, или въпреки огромният натиск да бъде направено нещо друго, тогава то е по-
малоценно или даже „лицемерно,“ защото вие всъщност „не сте били верен на себе си.“ Това просто е
старата „романтична заблуда“ - идеята, че истинското артистично вдъхновение не се нуждае от никакво
изпотяване, която понякога черпи енергия от Мартин Лутеровото  отхвърляне на онова, което той счел, че е
средновековно лицемерие. 95% от артистите – музиканти, писатели, танцьори, художници и всякакви други
– ще ви разкажат една съвършено различна история. Повечето изкуства изискват извършването на огромен
обем тежка работа;  подобно е и изискването на моралното живеене. Фактът,  че Уърдзуърд и Колиридж
(Коментар:  Уърдзуърд - 1770-1850, английски поет; Колиридж: 1772-1834 – английски поет, литературен критик, философ и
теолог.  Двамата  са  признати  за  основатели  на  Романтичната  епоха  в  английската  литература.  Д.Пр.)  можели  да
импровизират в  писането на стихове (а  Колиридж – и докато спял) е само изключение,  което доказва
правилото. 

Но има и още нещо. Има нещо, свързано със спонтанността, автентичността и точното съответствие
между човека и неговото или нейното действие - което заповядва някакъв вид съгласие,  но когато и само
когато действията – на други нива са преценени, че ще бъдат правилни. Несъмнено, има „съответствие“ и
„автентичност“ в броенето на парите, извършвано от скъперника,  когато той им се наслаждава или във
флиртуването  на  серийният  прелъстител,  но  никой  почтен  човек  не  би  казал:  „Е,  в  това  няма  нищо
нередно.“  Част  от  проблемът  с  автентичността  е,  че  добродетелите  не  са  единствените  неща,  които
формират навиците: колкото повече някой се държи по начин, който е вреден както за самият него, така и за
другите хора, толкова по “естествено“ ще изглежда поведението му както на него, така и на тях . (Коментар:

„Аз съм прост и вие сте прости – значи ще се разберем“, каза един наш политик. Д.Пр.)
Спонтанността, оставена да зависи само от себе си, започва чрез извиняване на лошото поведение и

завършва с поздравления за покварата.
Едно от  важните  предложения  на  тази  книга  е,  че  това  „съответствие“  между човека  и неговото

действие, тази автентичност е това, което получавате чрез „втората природа“ на добродетелта – към този
проблем, който току що споменах, ние вървяхме още от началото на книгата. Етиката на романтизма или на
екзистенциализма, която поставя ударението върху автентичността или (в този смисъл) върху свободата,
като единственият истински белег за истинската човечност или за популярната версия на всичко това, за
което намеквах по-горе,  се опитва да получи предварително,  без да е плати истинската цена    това  ,  което
добродетелта  предлага  по-нататък  по пътя  и  то  на  цената  на  истинското морално мислене,  вземане  на
решение и полагането на усилие. 

Това имам предвид, когато казвам,  че култът на автентичността или спонтанността беше пародия и
карикатура на това, което добродетелта ще произведе, когато достигне пълното си осъществяване.

Следователно, „Бъди верен на себе си“ е важно, но не най-важното нещо. Ако го приемете като рамка
или като начална точка,  вие ще бъдете горчиво измамен. Над всички тези рамки, които подозирам, че са
обусловили по различни начини мисленето и поведението на много от моите читатели, ние спешно трябва
отново да  възстановим виждането на  истинският  „добър“  човешки живот,  описано в  Новия  Завет  като
характер,  формиран чрез Божието обещано бъдеще, като живот с този формиран от бъдещето характер,
живян  в  продължаващата  в  момента  история  на  Божиите  хора и  заедно  с  това  със  свежо  изработено
схващане за добродетелта. От това се нуждаем ние, ако трябва да отговорим на въпроса: „Какво се случва,
след като вие повярвате.“

СЕДЕМ
Има и друг проблем, свързан с представата за добродетелта и за формирането на силите на характера

в рамката на християнството.  Преди малко споменах за този проблем. Най-общо казано,  цялата идея за
добродетелта  беше  напълно  извадена  от  мода  в  голяма  част  от  Западното  християнство  още  от
Реформацията  през  16-я  век.  Самото  споменаване  на  добродетелта  кара  много  християни  да  застанат
нащрек.  Те  бяха  учени,  напълно  правилно,  че  ние  не  сме  оправдавани  чрез  собствените  си  дела,  а
единствено чрез вяра. Те знаят, че са безсилни сами да направят себе си приспособени към който и да  е
важен и възвишен морален кодекс. В много случаи те се бяха опитвали и не бяха успели. Този стремеж само
ги остави да се чувстват виновни. (В други случаи те установяваха, че тази работа е твърде трудна и просто
се отказаха да правят усилие.) После те откриха, че Бог ги е приел такива, каквито те бяха. Павел пише:
„Когато ние все още бяхме грешници, Христос умря за нас.“ (Рим.5:8)  Слава на Бога! Тогава защо да се
тревожим с целия този морал? Не можем ли просто да изметем добродетелта, заповедите  и всичко останало
и да се наслаждаваме в приемащата ни и  прощаваща любов на Бога? 

Следователно,  въпросът,  който  християнската  традиция  и  конкретно,  Западната  протестантска
традиция може да зададе против цялата тази тема е: „Не се ли опитваме безнадеждно с целият този разговор
за добродетелта да променим  нещо, което отказва да се промени? Да, може би пилотите на самолети и
други хора  трябва  да  практикуват  тези  умения  и  да  се  учат  да  действат  хладнокръвно и  някои задачи
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изискват хората да усъвършенстват определени способности? Но дали това наистина се отнася по някакъв
начин за сериозната задача да живеем така, както Бог иска ние да живеем? Може ли това наистина да ни
научи на нещо, отнасящо се до християнският морал или етика? Ако даже дадените от Бога Десет Заповеди
се  оказва,  че  не  могат  да  бъдат  спазвани,  защо  би  трябвало  с  някакви  предполагаеми,  формирани  от
характера добродетели да се случи нещо различно? И ако усъвършенстването на характера чрез бавно и
продължително практикуване е всичко, което трябва да правим, не означава ли това, че през по-голямата
част от това време ние ще действаме лицемерно, преструвайки се и претендирайки, че сме добродетелни,
когато  всъщност  не  сме?  А  не  е  ли  този  вид  лицемерие  самата  противоположност  на  истинското
християнско  живеене?  Всъщност,  повече  или  по-малко,  точно  това  е  казал  Мартин  Лутер,  когато
презрително се изказвал   за дългата средновековна традиция на добродетелта  .  Споровете по тази тема,
както и относно някои други негови забележителни отхвърляния на по-ранната теология, буботеха от дълго
време в популярната култура, когато се появи и очарователния текст в пиесата „Хамлет“ от Шекспир, която
наскоро споменахме по друг повод.

Хамлет учил във Витемберг, в университета на Лутер и сега се върнал у дома, в Дания. Там установил
– противно на природата на това, на което той без съмнение е бил обучаван – че покойният му баща не лежи
тихо в гроба, а е дълбоко разтревожен и че той, Хамлет, е длъжен да подреди нещата така, както трябва.
Неговата майка, кралицата, се споразумяла тайно с неговия чичо да убият баща му, с цел чичото да спечели
както  трона,  така  и  кралицата.  Обвинението  на  Хамлет срещу майка  му  в  Трето  действие,  сцена  4  ,   е
изкусно: той загатва, че тя решила да не се съобразява с добродетелта и наистина гледала на добродетелта
като на чисто лицемерие, с цел да извърши това, което идва естествено – което тя все още продължава да
върши всеки път,  когато  лежи в леглото с  узурпатора на трона.  Хамлет  обявява:  „Твоят  акт    превърна  
добродетелта е лицемерие“ (ред 42); иначе казано, кралицата използва обвинението на Лутер против онези,
които се облекли с добродетелта като с дреха, която все още не притежават, като извинение заради това, че
сега тя прави това, което е искала. (Коментар: Кралицата си казала: „Щом Лутер казва, че добродетелта е лицемерие,
тогава няма защо се старая да бъда добродетелна и ще правя това, което ми се иска. Ще бъда такава, каквато е природата ми -
ще бъда автентична Д.Пр) Хамлет казва, че вместо да прави това,   сега тя трябва да се опита да се преструва, че  
е добродетелна  , даже ако не е   (ред 160): тя трябва да се съпротивлява на предложенията на новия крал да
легне в леглото му и с течение на времето навикът й да постъпва така ще направи съпротивата й  да е по-
лесна. В такъв случай преструването е подходящо и уместно.  Обичаят, утвърдената практика, наученият
навик, може да бъде използван,   за да даде добър резултат  . 

Вижте как Шекспир е описал как работи навика: „За употреба в честни и добри дела той (навика) дава
расо  или  ливрея,  които  са  подходящи  да  бъдат  обличани  (редове  163-165).  Хамлет  казва:  „Обличай  я
„добродетелта)  –  това  е  добре.  Това  не  е  лицемерие.  Това  е  пътят,  по  който  добродетелта  идва  във
владението си. Въздръж се тази нощ. И това ще доведе до един вид леснота при следващото въздържане;
следващият път ще бъде по-лесно;  защото употребата може да промени печата на природата -  или ще
обуздае дявола, или ще го изхвърли навън с удивителна мощ“ (редове 165-170).

Алтернативата е да позволим на „обичая“ - т.е. на силата на постоянното поведение, което издълбава
бразда в умовете ни и в образците на нашето поведение – и по този начин ни нарежда да правим това, в
което ние не намираме смисъл (редове 37-38). 

Иначе казано, този „обичай“ или „употреба“ трябва да бъде насочена към добрия резултат, помагайки
ни да „се облечем“ с добродетелите,  които в началото не идват естествено, но с течение на времето ще
дойдат  (редове 161–165). Той казва, че е забележително това, което може да се постигне по този начин.
Следователно,  Хамлет    твърдо отхвърля предложението   на  Лутер  .  Чрез  него  Шекспир поставя  знак  в
дългият и сложен спор между тези, които мислят, че добродетелта е част  от християнското учение и онези,
които считат, че добродетелта е езическа идея, която християнството трябва да отхвърля.

В  този  спор  участва  солидното  и  комплексно  мислене  на  някои  от  най-великите  християнски
мислители  –  като  например  Августин  през  5-ия  век  и  Тома  Аквински през  13-ия  век.  Те  и  други по-
неизвестни мислители, присъстват в декорите на всички спорове. Но едно нещо, което рядко се прави в
такива  спорове,  е  да  се  потърси  становището  на  самия  Нов  Завет.  „Съществува  ли  смисъл,  в  който
вървенето след Исус и подчиняването на неговия призив да търсим „  първо Божието царство  “ (Мат. 6:33),  
можем да  считаме, че всъщност е добродетел?“ Или „Как може „добродетелта“ да съответства на това,
което Св. Павел нарича „евангелието на Божията милост“ (Деян. 20:24)  (Коментар:  В българския превод на

Библията е наречено „благовестието на Божията благодат.“ Д.Пр.) „Не е ли забележително, че самият Павел, който е
познавал достатъчно добре културата и философията на своето време, никога не е използвал думата  aret,
която е стандартната дума за „добродетел“?“ „Но същевременно, не е ли забележително, че във важни места
от  текстовете  си  Павел  подчертава  важността  на  грижливото  усъвършенстване  и  насърчаване  на
християнския характер?“ 
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В случай, че има някакво съмнение, преди да продължим да търсим отговор на такива въпроси, нека
да бъде ясно. Когато Св. Павел казва, че „ако праведността се придобива чрез закона, тогава Христос е
умрял напразно“  (Гал. 2:21), той поставя началото на един фундаментален принцип. Какъвто и език или
терминология използваме, за да говорим за великият дар, който единственият истински Бог е дал на хората
си в и чрез Исус Христос („спасение,“ „вечен живот“ и т.н.), той си остава изцяло дар. Този дар никога не е
нещо, което ние можем да заслужим.  Ние никога не превръщаме Бога в наш длъжник;    ние винаги сме  
негови длъжници. 

Всичко,  което ще кажа за  моралния живот,  за  моралното усилие и за обмисленото формиране на
образците  на  нашето  поведение,  има  смисъл  и  значение  само  и  единствено  в  рамките  на  милостта –
милостта, която е била облечена в плът в Исус и в неговата смърт, и възкресение; милостта, която действа в
изпълненото с Светия Дух проповядване на евангелието, милостта, която продължава да бъде действаща в
Светия  Дух  в  живота  на  вярващите.  Аз  не  казвам,  че  Бог  върши някаква  част  от  работата  за  нашето
спасение,  а  ние трябва да извършим останалата.  Аз  не казвам,  че  ние започваме чрез  това,  че  биваме
оправдани от милостта чрез вяра и после трябва да отидем и да изработим останалото самите ние, за да
завършим работата, като се борим и не подпомагани - да живеем свят живот.

Нещо повече, ако се опитаме да превърнем Бог в наш длъжник, чрез опитите ни да превърнем себе си
в  „достатъчно  добри  за  него“  (каквото  и  да  означава  това),  ние  тръгваме  по  пътя  към  влошаване  на
положението си. Една от ужасните истини е, че всички ние сме твърде наясно, че даже и сега, в нашето
време, някой от най-безсрамните, най-коравосърдечните и жестоки деяния са извършвани от хората в името
на „религията.“  Фактът,  че  това често е  така и той явно е  оправдаван заради насилие,  чиито истински
причини и мотиви се намират на друго място, само потвърждава моето твърдение. Казвайки: „И между
другото, Бог е на моята страна,“ означава, че всяко друго морално ограничение е ненужно. И даже когато
никой друг не е замесен, този, който съзнателно се опитва да покаже на Бога, колко добър човек е той или
тя, има голяма вероятност да се превърне в непоносим позьор. Всички ние предпочитаме да живеем с хора,
които пределно добре знаят  , че не са достатъчно добри за Бога,   но са смирено благодарни, че Бог въпреки  
това ги обича, а не да живеем с хора, които са убедени, че са удовлетворили Божия стандарт и могат да
гледат надолу към останалите от нас от високия връх на моралното превъзходство.

В учението за „оправдаване чрез вяра“ има още много други неща освен тези, които са  също толкова
важни. Изчерпателното проникновение на Св. Павел в това, какво означава да бъдеш човек и какво означава
изумителната Божия любов да ви завладее, съответства по доста очевиден начин на това, което повечето
хора  знаят,  че  прави човека  повече  или  по-малко  приятен да  се  живее  с  него.  А по-малко приятен  за
живеене, въпреки че това до голяма степен е субективен елемент, не  е лош показател за това какво означава
да бъдеш истински човек. По същият начин Св. Павел и други ранни християнски автори казали абсолютно
ясно, че въпреки това, че хората не могат да направят себе си съответстващи на Божия морален стандарт
чрез собствените си усилия, това не означава, че те трябва се откажат изобщо от моралната борба. 

Един от най-поразителните въпроси на Павел, на който самият той отговорил с прочутото „В никакъв
случай!“ в писмото му до християните в Рим (Рим.6:1-2), казва точно това. След като обяснил подробно
спиращата  сърцето истина,  че  Божията  любов се  е  протегнала надолу в Исус  Христос и ни е  донесла
изкупление, оправдание, примирение, спасение и мир (Рим. 3:21-5:21), той се изправя пред въпроса, който
трябва да промени много хора в днешния свят: „Е, добре, ако Бог ни обича толкова много, даже когато ние
не сме направили нищо, за да заслужим това,   трябва ли ние да оставаме в това незаслужаващо любовта му  
състояние  , с цел Бог да продължава да ни обича така  ?“ Или както го е казал Павел с неговия скастрящ език:
“Ще останем ли в греха, за да може да изобилства милостта? “ Ако Бог обича да спасява хората от калта
и мръсотията, в която те се въргалят, не е ли добра идеята да стоим окаляни и мръсни, с цел Бог да ни обича
още повече?

Когато отговаря „В никакъв случай!“, Павел не е нелогичен. Логиката на Божията милост отива по-
дълбоко,  отколкото  изглежда  в  този  въпрос.  В  тази  логика  ние  намираме  представата  за  обновената
добродетел – обновена като средство, чрез което ние можем да се подчиняваме на призива да вървим след
Исус. Следващата илюстрация ще поясни това. 

Познавам един хоров диригент, който започна да ръководи хор в една селска църква, която от години
не  беше  получавала  помощ.  Хористите  се  мъчели  да  пеят  вярно  химните,  да  водят  църквата  в
богослужението  и  в  специални  случаи  -  да  се  опитват  да  пеят  църковни  песни.  Но,  честно  казано,
резултатите  не били впечатляващи.  Когато богомолците  благодарели на  хористите,  това  било предимно
поради съчувствие заради тяхната очевидно трудна работа, а не като оценка за истинско музикално звучене.
Колкото и дълго да репетирали, не изглеждало, че те стават по-добри; вероятно те просто затвърждавали
неправилните си навици. Поради което, когато новият диригент дошъл и започнал да се занимава с тях,
внимателно установявайки какво те могат и какво не могат, в известен смисъл това бил милостив акт. Той

32



33

не им казал, че пеят лошо или че понякога пеят фалшиво. От това нямало да произлезе нищо добро, а само
щяло да убие духът им. Той ги приел такива, каквито били и започнал да работи с тях. Но направил това не
с цел те да продължат да пеят както преди, само че сега пред тях щял да има някой, който размахва ръце.
Той работил с тях, такива каквито били...  с цел те наистина да се научат да пеят  ! И сега, забележително, те
можели да пеят. Друг мой приятел, който посетил тази църква преди няколко седмици ми каза, че хорът бил
променен. Същите хористи – а ново звучене. Сега, когато репетирали, те знаели какво правят и така можали
да се научат как да звучат по-добре.

Това е описание на начинът, по който работи Божията милост. Когато ни намери, Бог ни обича такива,
каквито сме – повече или по-малко мръсни, кални и пеещи фалшиво. Даже когато се опитвахме да бъдем
добри, често пъти ние само влошавахме нещата, добавяйки краткотрайна гордост към другите си провали.
А никога несвършващото чудо в сърцевината на истинското християнско живеене е, че Бог дойде, за да ни
срещне точно там, в нашето объркване на гордост и страх, на бъркотия, кал, очевиден бунт и грях.

Това ни казва християнското евангелие – добрата новина: „Защото Бог толкова възлюби света, че
изпрати Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот .“
(Йоан 3:16) Това обобщение, в един от най-прочутите стихове в Новия Завет, казва всичко. Божията любов
дойде при нас, там където сме в Исус Христос и всичко, което трябва да направим ние, е да я приемем. Но
когато я приемем – когато приемем новият хоров диригент в нашето дразнещо и фалшиво морално пеене –
ние намираме ново желание да разчитаме музиката по-добре, да разбираме нейния смисъл, да имаме усет за
хармонията, да напипваме формата на мелодията, да добиваме правилно дишане и да пеем правилно...и
малко по малко, да пеем вярно. 

Водени от желанието си да бъдем по-добри музиканти, ние започваме да практикуваме и да научаваме
навици как да пеем; да придобиваме характерът не само на добри индивидуални певци, но и на добър хор; и
по този начин да заставаме на нашето място в съществуващата история на музиката – и по-конкретно – на
църковната  музика,  на  традицията,  която  в  миналото  стига  до  Бах  и  Хендел,  и  преди  тях.  Има
последователност:  милост,  която  ни  среща  там,  където  сме,  но  не  се  задоволява  да  ни  остави  такива,
каквито сме, след която върви направлението и ръководенето, за да ни направи способни да придобием
правилни навици, които да заменят неправилните.

И как това работи относно християнското живеене? Как се извършва трансформацията на морала?
Дали това означава, че на нас просто са ни дадени Десетте Заповеди и може би и много други, и ни е казано
да ги изпълняваме? Какво става с триото „вяра, надежда и любов“ на Новия Завет? Къде е тяхното място в
този процес? И ако, от гледната точка на морала, наистина има ново желание за вярно пеене, как това се
свързва с добродетелите? И какво се случва в цялата околна среда – отгоре, отдолу и около това, какво се
случва в цялата тази картина, когато ние гледаме не точно в ранното християнско проповядване за Исус, а в
самият Исус, в неговия живот и учение, в неговото обявяване на Божието царство и в неговата смърт, и
възкресение?

Всички тези въпроси за това, което един мой приятел нарича „как да мислим какво да правим,“ могат
да направят да ни се замаят главите. Това прилича на предложението да се научите да управлявате самолет и
да научите,  докато правите това,  какво ви казват различните инструменти в пилотската кабина и какво
правят  различните  превключватели и  бутони,  когато  ги  натискате.  Добрата  новина  е,  че  християнското
послание предлага рамка, в границите на която всичко това наистина има смисъл: смисъл не само за самите
християни, ни и смисъл, който може да препоръча себе си на целия свят – и смисъл, не само за отделните
хора, но и за обществата и народите. 

Когато нашия свят се разтърси като самолет, който внезапно се е сблъскал с яко гъски, ние отчаяно се
нуждаем от  хора,  които ще научат  този смисъл и  ще го  научат  бързо,  не  просто  или основно заради
собствената си изгода, а защото светът, Божият свят, се нуждае от кормчии, в които смелостта, добрата
преценка, хладнокръвието и правилната грижа за хората – и ако това е възможно, и вярата, надеждата и
любовта - са станали тяхна втора природа. 

Останалата част от тази книга ще изследва как това може да се случи. Аз вярвам, както вече казах, че
резултатът от това ще бъде обрат – обрат в начинът по който християните подхождат към целия въпрос „как
да мислим какво да правим,“ както и отвъд това, обрат в начина, чрез който хората общо взето подхождат
към въпроса какво означава да живеем реализиран и истински човешки живот.

ОСЕМ
Каква е християнската „цел“ или „край,“ към който се стремим? Как можем да очакваме достигането

на тази цел тук и сега? 
Първо, едно обяснение за „очакването.“ Тази представа може да е донякъде измамна и е по-добре да

отделим малко време, за да я изясним. Ако кажа „Очаквам, че по-късно ще вали дъжд,“ аз може би искам да
кажа, че очаквам, че по-късно ще вали дъжд, въпреки че сега не вали. Но ако кажа това на някой, който ме
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пита защо съм облечен с дъждобран, въпреки че грее слънце, това означава нещо повече: това означава, че
аз вече съм се облякъл по начин  , който ще е подходящ за последващите условия  . По същият начин, когато
на защитник в крикета или бейзбола му бъде казано от треньора да „очаква“ предварително определен и
трениран начин на летене на топката, след като бъде ударена от играча с бухалката, това не означава, че
защитникът  просто ще  предположи предварително какво ще се случи. Това означава,  че той трябва да
хукне да бяга   преди   още топката да е била ударена  , за да бъде на уреченото място, за да я хване. 

Казано иначе, „очакване“ в този втори, силен смисъл означава не само да мислим за това, което може
да се случи,  но предварително и    да   правим   нещо за това  . Понякога диригентът казва на някои певец или
музикант да „очаква такта,“ като по този начин му казва да изпее или изсвири нотата частица от секундата
по-рано от написаното в партитурата. Ако шахматистът „А“ се досеща правилно какъв ще бъде вероятния
следващ ход на противника му „Б,“ „А“ може да „очаква“ този ход на „Б,“ като направи нещо, което да
възпрепятства тази опасност и по този начин да получи предимство за себе си. Ако едно дете, отишло на
празненство,  влезе  преди  останалите  гости  в  стаята,  където  е  подредена  масата  за  ядене,  то  може  да
„очаква“ официалното започване на яденето, като предварително си хапне нещо от някой ордьовър.

Всичко това сочи към реалността, която Павел и другите ранни християнски писатели описвали, но
която никой не е описал напълно. Може би е близо до истината за идването на Исус и неговата донасяща
Божието царство работа, обявена в Новия Завет, да си я представяме законен цар, който идва тайно при
хората си и ги събира в група, за да му помогнат да изхвърли управниците, които са узурпирали неговия
трон. Когато той напълно и окончателно завземе властта и седне на трона, неговите последователи разбира
се, ще  продължат да му се подчиняват. Но когато те му се подчиняват предварително – въпреки че той все
още публично не се е възцарил  – те искрено очакват подчинението, което ще му предложат в бъдещето.

Да прилагаме всичко това към християнската вяра и живот, означава да правим един вид „смятане.“ И
наистина, Павел използва думата „смятане“ точно за това. Той казва: Исус Христос умря и възкръсна и сега
вие сте „в него,“ поради това трябва   да „смятате  ,“ че вие също сте умрели и възкресени   (Рим. 6:11). Тази
истина  за  това,  кои сте  вие  и  за  моралния  живот,  който произтича  от  тази  „очаквана“  ваша собствена
окончателна  телесна  смърт,  възкресение  и  живот  в  идващата  нова  ера.  Смисълът  е  следният:  пълната
реалност  все  още  очаква  да  бъде  разкрита,  но  ние  можем  искрено  да  участваме    предварително   в  
окончателната реалност. Ние можем да издърпаме долу част от Божието бъдеще в нашия собствен сегашен
момент. Логиката за това е, че в Исус това бъдеще вече нахлува в нашето сегашно време, с цел очаквайки
това, което ще дойде, ние да прилагаме в живота си това, което вече е нахлуло. Това е рамката на мисленето,
което придава смисъл на Новозаветната етика на добродетелта. (Коментар: Така се опровергава обвинението, че чрез
добродетелта ние се опитваме да се спасим чрез делата си и се пояснява, че добродетелта е плод и начин на приложение в
живота ни като хора, които са спасени по Божията милост, на учението на Новия Завет. Д.Пр.) Тогава как става това?
Каква е целта и как можем да я „очакваме“ тук и сега?

Това е мястото, където много хора все още се държат здраво за идеята, че на небето ние няма да
имаме тяло, съществуване, в което ще прекарваме вечността в Божието присъствие. Това ви дава морална
рамка, която изглежда така:

1. Целта е окончателното пълно блаженство на небето, далече от този живот на пространство, време и
материя.

2. Целта е постигната за нас чрез смъртта и възкресението на Исус, за което ние се държим чрез вяра.
3. Християнското живеене сега се състои в очакването да останем без тяло, „вечното“ състояние, чрез

практикуването на отчуждена духовност и избягване на „светското“ оскверняване.
За щастие, има достатъчно информация в истинското евангелие за хората, за да живеят чрез тази

представа,  но  тези,  които  тръгнат  по  този  път,  ще  се  опитват  да  живеят  „християнство“  с  една  ръка,
завързана зад гърба им.

Има поне едно друго предполагаемо християнско виждане в сегашния Западен свят. То е следното:
1. Целта е да установим Божието царство на земята чрез нашата собствена упорита работа.
2. Тази цел е демонстрирана от Исус в неговата публична кариера, която е поставила началото на

процеса и ни е показала как да правим това.
3. Сега християнското живеене се състои в очакването на окончателното установяване на царството на

земята, чрез работа и акции за справедливост, мир и облекчаване на бедността и страданието.
Тук,  отново  има  изобилие  от  „добра  новина,“  чрез  която  хората  могат  да  живеят,  въпреки  че

същността на предмета изглежда, че странно липсва – което вероятно е причината, поради която опитите да
живеем по тази схема никога не са толкова успешни, в сравнение с надеждата на нейните защитници.

Моето противоположно предложение на тези две (а чрез тях и на схемата за мислене на Аристотел,
която описах накратко по-горе) ни отвежда до сърцевината на тази книга, а заедно с това и до пътят съм
ново прочит на моралният тласък на Новия Завет. Моето предложение е следното:
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1. Целта е новото небе и новата земя, с хора, които са възкресени от смъртта, за да бъдат управителите
и свещениците в обновения свят.

2. Тази цел е постигана чрез установяващата Божието царство работа на Исус и на Духът, за който се
държим здраво с вяра, участвайки чрез кръщението и живеейки с любов.

3.  Християнското живеене в  настоящето се състои в очакване на тази окончателна реалност чрез
водено  от  Духа,  формиращо  навик  истинско  човешко  практикуване  на  вярата,  надеждата  и  любовта,
подкрепяйки християните в техния призив да се покланят на Бога и да отразяват неговата слава към света.

Аз предполагам, че това виждане произвежда двоен обрат: 
Първо, повечето християни в днешния свят никога не са си представяли своето морално поведение в

тази светлина.  Обратното,  те се бореха както да определят,  така и да се придържат към един набор от
„християнски правила.“ Обсъжданията относно „християнската етика“ имаха склонност да се превръщат в
обсъждане на „как можете да кажете какво са правилата,“ с допускането,  че след това човек просто ги
приема и се стреми да ги изпълнява, доколкото може (без съмнение, с помощта на Духа), тъй като те бяха
един списък от наложени от Бога инструкции, които той е измислил поради причини, които са най-добре
известни  на  него.  Понякога  християните  оправдаваха  такива  правила,  сочейки  последиците  от  тях:
„Помислете си колко по-добър щеше да е света, ако всички ние се обичахме и си прощавахме един на друг.“
Този призив към последицата притежава някаква сила, но после ви разочарова, когато обсъждането стигне
до  сложната  част,  когато  в  различните  гледни  точки  в  различните  морални  спорове  всеки  твърди,  че
подобни последствия подкрепят неговата позиция. 

Подобен  проблем  срещаме,  ако,  заедно  с  много  сегашни  мислители,  се  опитаме  да  подчертаем
различни  „принципи“  от  Библията  или  от  християнската  традиция.  Много  добре  е  да  казваме,  че  сме
длъжни  да  се  придържаме  към  справедливостта,  „включеността“  или  „Бог  е  на  страната  на  бедните.“
Трудно е да сме несъгласни на това ниво на обобщаване, но това само отлага обсъждането на проблема за
приложението на тези общи принципи в конкретните ситуации. 

За сравнение, гледайки на християнското поведение в светлината на добродетелта – докато очакваме
живота на идващата епоха - добродетелта прави три неща.

Първо,  тя  помага  на  последователите  на  Исус  Христос  да  разбират  как  „работи“  християнското
поведение.  Иначе казано, тя предоставя рамката, вътре в която човек може да схване органичната връзка
между това, което ние сме призовани да правим - да се превръщаме в настоящето и какво ни е обещано като
пълен, истински живот в бъдещето. 

Вследствие на това, второ, тя също трябва да предостави огромно окуражение за всички тези, които
започват  да  мислят  сериозно за  вървенето след Исус.  Да,  обявява  Добродетелта,  това  ще бъде  трудно,
особено в началото. Това е достижим тест. Това е нов език със своята нова азбука и граматика. Но колкото
повече  го  практикувате,  толкова  „по-естествен“  ще  става  той.  Той  е  особено  важен,  защото  мнозина
християни, установявайки, че че е трудно да прощават на хората, просто обобщават: „Това е невъзможно; аз
никога няма да издържа този тест.“ Някои даже заключават, че правилата, които те считат, че са трудни и
„неестествени,“ не се отнасят за тях или че конкретни правила принадлежат на отминала епоха,  когато
хората са гледали по различен начин на нещата.  По този начин се изпуска целта. Мислите ли, че бихте
могли да седнете на пианото и да изсвирите веднага соната от  Бетовен? Представяте ли си, че можете
просто да се качите на самолета до Москва и слизайки от него, да започнете перфектно да говорите руски
език? Мислите ви, че като „нормален“ младеж, израсъл в просмуканият от секс западен свят, можете да
придобиете непорочност в сърцето, ума и тялото, само като кажете една молитва? Но тук са уроците; тук е
показан начинът как да практикуваме добродетелта; тук е пътят към целта. И тук – да разширим метафората
за да съответства на християнското поведение – духът на Бетовен или духът на Русия, ще ви изпълни и ще
заживее във вас, и ще ви оказва помощ, когато ще се нуждаете. 

Трето,  гледайки на  християнското поведение  по този начин,  ние  се  приближаваме до „етичните“
въпроси – до практическите въпроси  за това какво да правим и какво да не правим – чрез по-голямата
категория  на  Божията  цел  на  вечния  човешки  живот.  „Етиката“  има  склонността  да  предоставя  много
ограничена гледна точка за смисъла на човешкия живот. Даже хората с добре развито съзнание нормално не
се борят ежедневно, през целия ден с моралните въпроси за това, какво трябва да направят през следващата
минута и в минутата след нея. Но когато гледаме към християнското поведение в светлината целия живот,
разглеждан от гледната точка на целта, с която Бог е създал хората, етика може да бъде разглеждана като
съдържаща в себе  си и да  се  надяваме –  формирано чрез  етиката  – това  по-обширно виждане.  Тогава
въпросът за съдържанието, за това как знаем какво да правим, не е ограничен до конкретните „етични“
дилеми, а е отворен като призвание за целия живот на човека.

Когато подхождаме към нещата  по този начин,  линията  на мисленето,  която аз  предлагам,  лесно
засенчва своя основен конкурент – идеята за  „отиването на небето“  и използва тази цел,  за да създаде
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виждане за сегашния ни живот. Старата идея, че целта на християнското съществуване е просто „да отидем
на небето,“ фактически не прави много, за да стимулира идеята за придобиването на напълно способната да
лети добродетел, която намираме, че е препоръчвана в Новия Завет. Двете идеи могат да съществува удобно
заедно, както това е правено достатъчно често през вековете, заедно с етиката на старата книга с правилата,
както и с мечтите на романтиците, емоционалистите и на екзистенциалистите. (Тъй като евангелието ни
предлага мир в сърцата,  романтиците например, могат да считат,  че всяко нещо, което те „усещат като
свързано с мира“ в настоящето, трябва по принцип да е добро.)

Моето твърдение в тази книга е, че обновеното библейско виждане за небето и земята, за което съм
говорил  на  други  места,  поставя  рамка,  в  границите  на  която  истинското  християнско  виждане  за
добродетелта се изявява като най-добрия начин за това,  какво да правим. Практикуването и навикът на
добродетелта в този смисъл, е свързано с предварителното научаване на езика на Божия нов свят.

Следователно,  първото  обръщане  което  предлагам  –  обръщане  за  много  съвременни  християни,
въпреки че мнозина християни от миналите поколения, а и някои християни от нашето поколение просто
ще  приемат  като  даденост  голяма  част  от  това,  което  вече  казах  –  е  че  мисленето  за  християнското
поведение в светлината на добродетелта и преоформяйки добродетелта в съответствие с обещаното ново
небе и нова земя, и ролята на хората в това, предоставя както рамката на разбирането, както и силен тласък
по пътя към светостта, за която Исус и неговите първи последователи ще ни призоват.

Това  сочи  към  второто  обръщане,  където  това  предложение  не  само  изяснява  и  активизира
християнското  живеене,  но  и  притежава  едно  предизвикателство  и  един  въпрос  към  по-широкият
нехристиянски свят. Не е достатъчно да преследваме тайно нашите собствени цели, точно защото „целта,“
която имаме предвид  не е бягство  на небето, а Божието царство на възстановената справедливост и на
здравословната  радост,  идващо върху  цялото създание.  Но  за  да  обясним подробно тази  по-нататъшна
еволюция, ние трябва да почакаме, докато първо положим фундаменталното християнско виждане.

Християнското твърдение е, че когато търсите християнската цел,   вие се отказвате от всичко, което е  
стойностно  в  схемата  на  Аристотел.  Като  начало,  вие  трябва  да  схванете  факта,  че  резултатите  от
християнската добродетел не са насочени към вас – към вашето щастие, към вашето пълно осъществяване и
към развитието на собствените ви заложби. Добродетелта е насочена към Бога и Божието царство и към
вашето откритие  на  истинското човешко съществуване  чрез  парадоксалният път  –  пътят,  по  който пое
самият Бог в Исус Христос! - път на самораздаване, на истинска любов, която постоянно отказва да заеме
централното място на сцената.

Виждането на Аристотел за добродетелната личност винаги е, че добродетелната личност е „героят,“
моралният  гигант,  който  обикаля  по  света,  върши  велики  дела  и  получава  приветствия  и  похвали.  А
християнското виждане за добродетелната личност подчертава особеностите на характера на човек, чийто
обичащ и щедър характер обикновено не  привлича  вниманието към себе  си.  В християнският  смисъл,
славата на добродетелта се състои в това,    че егото не е в центъра на картината  .  В центъра са Бог и
Божието царство.  Както е казал самият Исус, ние трябва да търсим първо Божието царство и Божията
праведност (по-късно ще кажем повече за думата „справедливост“) и след това всичко друго ще си дойде на
мястото. (Мат. 6:33).

По  този  начин  това  революционно  виждане  за  добродетелта  ни  прави  способни  да  преместим
вниманието решително далече от представата, че християнското поведение в света основно е насочено към
вършенето  на  „добри  дела“  -  добро  морално  живеене,  спазване  на  правилата  и  т.н.  и  към  идеята,  че
християнското поведение основно се състои във вършене на „добри дела“ в смисълът, „да вършим неща,
които  ще станат  причината  Божията  мъдрост  и  слава  да  се  родят  в  света.“  Разбира  се,  вие  трябва  да
изхвърлите тази представа за „добрият морален живот“ (в случай, че някои може да се запита, дали това не
е острият връх на клина, който води към някакъв вид морална относителност (Коментар: Трябва да отхвърляме
представата, че има различни стандарти за морала и че всеки човек решава кое нещо е морално и кое – не е.  Има само един
единствен морален стандарт – Божият стандарт. Д.Пр.))

Но  както  протестантите  винаги  правилно  настояват,  въпреки  че  не  винаги  знаят  защо,  че
фокусирането във вършенето на добрите морални дела би означавало да поставяме каруцата пред коня, би
означавало да поставяме егото – даже християнското его (Коментар: Хвалбата „Вижте ни колко сме добри ние!“

Д.Пр)  –  в  центъра  на  картината.  В  края  на  краищата,  основната  цел  на  добродетелта  не  е  морала  и  в
смисълът на „знаенето на стандартите, според които трябва да живеем“ или „знаенето на правилата, които
трябва да спазваме.“ Както вече видяхме, добродетелта е свързана с всичко в живота, а не само с конкретни
„морални“ избори.

Хората, които поставят на първо място правилата или последствията, понякога считат, че изборът на
призвание е някакъв вид подклас на етиката. Аз предпочитам да мисля по обратен начин за този избор. Ние
сме призовани да бъдем истински носители на образ, който отразява Божия образ към хората. Това може да
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става по милиони начини, не на последно място в страст към справедливост и стремеж към създаване и
възхваляване на красотата. Аз предполагам, че голяма част от конкретните избори, които считаме, че са
етични, са съставна част от по-обширното, отразяващо Бога призвание.

След като изяснихме каква е нашата собствена роля, като незначителни партньори във великата Божия
драма, ние сме свободни по начин, по който ние може би нямаше да бъдем, ако все още продължавахме да
си  представяме,  че  сме  някакъв  вид  морални  герои  в  делата  си,  за  да  видим точно  какво  изумително
призвание всъщност имаме и поради това – да разсъждаваме как това работи в сегашното време.

В половин дузина забележителни откъси в Новия Завет на нас ни е казано, че бъдещата ни роля в
Божието създание ще бъде да участваме в мъдрото Божие царуване над неговия свят, по-конкретно – в
отсъждания, които ще поставят всяко нещо на правилното му място; и да участваме в творческата фаза на
неговия истински създател, по-конкретно – в донасянето на тази благодарно хваление в осъзнато и ясно
разбираемо говорене.

Самите тези откъси от Новия Завет гледат назад към откъс от Писанието, в който на хората е дадено
оригиналното призвание, призванието, към което Исус ни е призовал. В следващата глава ние ще се върнем
назад до началото, до Битие.

Глава 3

Свещеници и  владетели

ЕДНО
В Бит.1 Бог направил хората по свой собствен образ и им поверил върховната власт над останалата

част от творението: „Бог каза: да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, и нека владее над
морските риби, над небесните птици, над цялата земя и над всичко живо, което пълзи по земята. И Бог
създаде човека по Свой образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И
Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над
морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.“ (Бит.1:26-
28)

Нека  те  да  владеят.  Как  наистина  реагирате  вие  на  тази  заповед?  Можете  да  напишете  цял
политически роман за начина,  по който различните хора отговарят на идеята, че хората би трябвало да
владеят над света. Спомняте ли си двамата древни философи, единият от които, излизайки сутрин от дома
си, започвал за де превива от смях на света, а другият започвал да плаче с горчиви сълзи? По същият начин,
ние се разделяме на две ясно видими групи, когато мислим за идеята, че на хората е дадена върховната
власт над света.

Някои от нас въздъхват с облекчение и казват: „Някой управлява! Хаосът ще бъде предотвратен!“ В
това време други от нас започват да стенат: „Това е тирания! Ние не искаме никой да властва над нас!
Искаме да бъдем свободни!“ Всички велики теории за човешкото общество и за политиката са или „за“ или
„против“ тези две реакции, често пъти поради това, което хората вече са преживели. Всеки човек, който е
опознал хаоса (мислете си за хората, които живееха в Ирак, в годините след свалянето Садам Хюсеин от
властта) и всеки, който е живял в условията на тирания (мислете си за хората, които са живели в Албания
или България през стария комунистически период), ще бъде много разтревожен, ако отново му се наложи да
живее в условията на тирания.

Негативната  реакция,  например:  („Не,  благодаря;  ние  не  искаме  хората  да  управляват  –  те  само
объркват  всичко“)  беше  много  популярна  в  нашето  собствено  поколение.  Много  хора  обявяваха,  че
причината, поради която нашият свят е онеправдан и ограбен, причината, поради която в моретата ни има
прекалено малко риба и че от небето валят киселинни дъждове е, че ние се придържахме точно към тази
заповед в Битие. В представите на много хора заповедта „Покорете земята“ се превърна в обяснение и даже
в извинение, за безгрижната и разрушителна лакомия.

Но това ли е смисълът на казаното в Битие? Какъв вид „владеене“ е имало то предвид? Историите за
сътворението в Бит. 1 и 2, които са едни от най-дълбокомислените и емоционални истории, които някога са
били  писани,  със  сигурност  не  са  очаквали,  че  хората  ще  се  отнасят  като  тирани  към  сътворението.
Опитайте се да направите това в една градина, насилете я да прави това, което вие искате, независимо дали
почвата ще понесе това или не, и е почти сигурно, ще градината ще се превърне в пустиня. А това, което
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имаме в Битие е градина, плодоносен  и много  разнообразен пейзаж  с хора, на които им е заповядано да се
грижат за нея, да я правят плодоносна и да дадат имена на животните. Няма никакъв намек,   че „владеенето“  
е  нещо  друго  ,  освен  добро  и  благоприятно  .  Хората  трябвало  да  дават  възможност  на  градината  да
процъфтява и да говорят думи, които носят подчертан ред в чудното разнообразие на Божието творение.

Изглежда, че Райската градина не е било жива картина или неподвижна сцена. Тя е била планирана
като проект, била е създадена, с цел да отиде някъде. Създателят е планирал бъдеще за нея и за Човек  а  . Това
странно създание, пълно с тайнственост и слава – е средството, чрез което създателят ще придвижи своя
проект напред. Градината и всички живи същества, растения и животни в нея, е планирано да станат такива,
каквито са били проектирани да бъдат, чрез работата на създанията сред тях, които са носители на Божия
образ.  Целта на този проект е тази градина да бъде разширена чрез завладяване на останалата част от
творението; и Човекът е  създанието, на което е възложено изпълнението на този план. Така Човекът е вид
създание-посредник, което отразява както Бога към света, така и отразява света към Бога. 

Това е основата на „истинското човешко“ призвание. А това, както обявява Новия Завет е и целта, към
която ние  се стремим – наистина, това е целта на цялото човешко съществуване. Според твърдението на
Аристотел, това е  telos – целта, към сме се насочили, въпреки че тази цел е много по-различна от целта,
която Аристотел е имал предвид, така че това е пътят – но само рамката, а общата представа за намирането
на пътя, имайки предвид целта, си остава същата.

Ние също живеем в сянката на Битие 3, ние носим последствията от бунта на Човека против този Бог
и този проект,  и често пъти не успяваме да видим този необикновен призив,  защото всичко,  което ние
можем  да  видим  сега  е  това,  което  се  е  случило,    когато  с  делегираната  ни  от  Бог  власт  е  било  
злоупотребено.  Ние  твърде  добре  знаем това:  хулиганското и тиранично  поведение,  което обезобразява
живота  на  хората,  живота  на  животните  и  живота  на  света,  независимо от  това,  дали  това  тиранично
поведение е извършвано насаме у дома или в плашещият обществен свят на международната политика и
бизнес.  (Кой  го  е  грижа  за  процъфтяването  на  екосистемата,  когато  има  пари,  които  трябва  да  бъдат
изработени или война, която да бъде спечелена?)

Освен това, ние виждаме начините, чрез които Човекът толкова често и сега се присмива на Богът на
градината, на Богът, който е направил Човека по свой образ. Но историята, към която ранните християни са
се обръщали да гледат, историята на Битие 1 и 2 заявява, че първоначалното намерение не е било такова.
Бог е поставил Човекът в градината, за да отразява неговия образ в новия свят, който той е създавал – иначе
казано, Човекът да бъде средството, присъстващо и видимо, чрез което грижата на самия Бог за градината и
за животните да става реалност. И ако Човекът вършел това, той трябвало да го прави в хармония с Бога.
Следователно,    злоупотребата  на  Човекът  с  дадената  му  власт   не  отменя  нейната  правилна  употреба.  
Злоупотребата не анулира призванието.  Поради това в  друг откъс в Стария Завет,  който многократно е
споменаван в ранните християнски текстове, призванието е повтаряно:

„О, Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!...Когато гледам Твоите
небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, аз си казвам: Какво е човека, за
да го помниш? Или синът на Човека, за да го пазиш? Ти си ги направил малко по-нископоставени от Бога и
със слава и чест си ги увенчал. Ти им даде царско владение над делата на ръцете Ти и си поставил всички
неща под краката им: всички овце и говеда, да, даже дивите животните, въздушните птици, морските
риби и всичко, което минава през морските пътища. О, Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето
име по цялата земя!“ (Пс. 8:1, 3–9 – мой превод)

Следователно, ясно е, че това е прослава на ролята, която е отредена на хората в Битие 1 и тази роля
формира важна част от начина на мислене на ранните християни, когато те са изследвали призивът към
хората  по  светски  начин  в  светлината  на  евангелието  на  Исус.  Това  е  целта  на  истинското  човешко
съществуване.  Забравете „щастието“ -    вие сте призовани да седнете на трон  !   Как ще се подготвите за
това? Това е въпросът на добродетелта, християнският стил.

Това мъдро царуване на човека над Божия свят, всъщност означава отчасти „да бъдем в Божия образ,“
както по-късно ще видим това по-подробно. „Образът“ не се отнася конкретно до някоя черта на човешката
природа или характер, която специално прилича на Бога. Както много автори са показали, това насочва към
вярването, че така както древните владетели са издигали паметници със своя образ в големите градове, за да
напомнят на поданиците кой ги владее, така и Бог е поставил своя собствен образ –   хората   - в света, с цел  
светът да може да вижда кой е неговия владетел.  Не само да го види, но и чрез житейския си опит да го
опознае. Точно защото Бог е Бог на щедрата, творческа, преливаща любов, неговият начин на владеене на
нещата, е да споделя властта, да работи заедно с носителите на неговия образ, да кани тяхното радостно и
свободно сътрудничество в своя проект. 

Да, може би щеше да е по-лесно, ако по някакъв начин Бог беше решил да извърши всичко сам, без
посредници. Но това нямаше да има почти нищо общо с характера. А „характерът“ е целта на добродетелта
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– характерът, в смисъла на  оценката: „да, тя е такава личност,“ което е заключението, до което стигат хората
въз основата на това, какъв човек е станал някой чрез обичайните си избори. Добродетелта е това, което се
случва,   когато тези обичайни избори са били мъдри  . Както юдейски, така и християнски автори са твърдели,
че такава мъдрост отразява мъдростта на самият Създател.

ДВЕ
Ранните християни вярвали, въз основата на самият Исус, че първоначалното виждане за творението

и за Човекът вътре в него, е било възвърнато и възстановено чрез обявяването на Исус за цар на Божието
суверенно царство. Това, което Исус правил и казвал, е било предназначено да даде категоричен отговор,
като чрез дела, така и с думи, на въпросът: „Какъв щеше да е светът, ако Бог управляваше нещата?“ И както
в Битие,  част  от отговора  на  този въпрос беше:  „Щеше да  изглежда като покорни хора,  вървящи след
Покорен Човек,  които действат като служители на творението и довеждат ново творение до раждане,  и
събират свещениците на това творение, за да го представят на неговия Създател.“ Самият Исус, както целия
Нов  Завет  казва  ясно,  е  действал  като  Покорен  Човек,  събирал  свещениците  на  творението  и  обявил
идването на Божията спасителна върховна власт. Това, което не толкова често се забелязва е,   че тази роля  
веднага била споделяна с неговите последователи.

Ранните християни предлагали секващото дъха радикално виждане за крайната цел на всички неща:
новото небе и новата земя, обновяването на всички неща, новият Йерусалим „слизащ от небето на земята“
(Откр.  21:2),  свят,  залят  от  радост  и  справедливост  от  създателят  Бог.  Тогава  трябва  да  бъде  зададен
въпросът: Какво място и каква роля ще имат хората в този нов свят? Само когато отговорим на този въпрос,
ние можем да започнем да разбираме добродетелите, чрез които, в настоящето, нашите характери могат да
бъдат формирани. За какво сме създадени ние и как можем да научим този бъдещ език тук и сега?

Както видяхме, в началото на Библията се казва, че Бог е възложил определена работа на хората: те
трябвало да се грижат за Божието творение и да го направят плодоносно и изобилно. Библията завършва със
сцена, в която това най-после се случва, но в много по-голям мащаб.  Забравете за смътната и разводнена
набожност, която говори за „небето“ само като място за почивка и преклонение. Разгледани едностранчиво,
даже в такива  благородни твърдения за  „основната цел“ на хората,  които намираме в Уестминстерския
символ  на  вярата  се  казва:  „да  прославят  Бога  и  вечно  да  се  Му  се  наслаждават..“  (Несъмнено  това
твърдение е истина, но не е цялата истина, която се подчертава в Библията.) В новите небеса и новата земя
ще  има  нови  професионални  занимания  и  нови  задачи,  на  първо  място  –  пълно  изпълнение  на  тези
призвания и задачи, които са дадени на Човекът. След като видим това, ние ще бъдем в състояние да видим
как представата в Новия Завет за християнското поведение трябва да се справи, без да се бори да спазва
купчина древни и очевидно деспотични правила, нито „да върви по течението“ или „да върши това, което
идва  естествено,“  а  с  научаването на  езика,  в  настоящето,  който  ще ни  направи способни да  говорим
свободно в Божия нов свят. 

В  последната  глава  на  Библията  ние  намираме  две  неща,  които  са  подчертани  като  централни
дейности на обновените хора в Божия нов свят:

„Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в (новия град); и Неговите слуги ще Му се прекланят. Те ще
виждат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече; те няма да имат нужда
от светлина на лампа или от слънчевата светлина, защото Господ Бог ще ги осветява, и те ще царуват
до вечни векове.“ (Откр. 22:3–5 - мой превод)

Преклонение и царуване: това са двете занимания и задачи на новите хора в новия град. Тази тема е
толкова важна в последната книга в Библията, че тя е повтаряна в една или друга форма   още 4 пъти   освен в
цитирания по-горе откъс:

„На Този, Който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си и Който ни е направил
царство, свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин!  (Откр.
1:5-6)

„На този, който победи, ще дам правото да седи с Мен на Моя престол, точно така, както и Аз
победих и седнах с Моя Отец на Неговия престол.“ (Откр. 3:21 - мой превод)

„Те пееха нова песен: „Ти си достоен да получиш книгата и да разпечаташ печатите й; защото Ти
си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе и език, народ и нация, и си ги
направил владетели и свещеници на нашия Бог, и те ще владеят на земята.“ (Откр. 5:9–10 - мой превод)

“И видях престоли с хора, седящи на тях, и на тях им беше дадено да съдят; и душите на онези, на
които главите бяха отсечени заради тяхното свидетелстване за Исус, и заради Божието слово, и които
не се бяха преклонили на звяра или на неговия образ, и не приеха белега на челото си или на ръцете си. Те
оживяха  и  ще  царуват с  Христос  хиляда  години...Благословени  и  святи  са  онези,  които  участват в
първото възкресение. Втората смърт няма да има власт над тях, а те ще бъдат свещеници на Бога и на
Христос, и ще царуват с Него хиляда години.“ (Откр. 20:4, 6 - мой превод)
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Там не може да има никаква грешка.  Книгата Откровение,  която толкова често е пропускана като
неясна и мрачна, странна и яростна, представя виждане не само за цялото обновено и радващо се творение,
но и за хората в него, които най-накрая са способни да съберат на едно място възхвалата, която цялото
творение предлага на своя създател и да упражни тази върховна власт, това владение, тази мъдра грижа за
света,  която Бог винаги е предвиждал за  създанията,  които са носители на неговия образ.  Те ще бъдат
свещеници и владетели  ,    които обобщават хваленията на цялото творение и упражняват власт от името на  
Бога и на Агнето.

„ Владетели и свещеници“! Тази фраза е велик ек за това, едно напомняне в умовете на много хора за
отдавна отминала епоха на дворцов живот, царски ливреи и огромно блестящо зрелище. Дистанцията (в
случая – дистанцията във времето) придава определена привлекателност, а може би – и заплаха. Наистина
ли искаме да живеем в такъв свят, в пиеса, в която има благородници, старовремски костюми и формална
религия?

Преди да се отвратим от този образ, замислете се за реалността, към която този образ е предназначен
да сочи. Тя се връща назад, в библейската рамка на времето до предназначението на Израел. След Изходът
Бог завел новоосвободените хора при планината Синай, където на тях им бил даден Законът. Самият Бог
подредил сцената на това чудно откровение, като дал на хората си ново поръчение: „Вие видяхте какво
сторих на египтяните и как ви носих на орлови крила и ви доведох при Себе Си. И така, сега, ако наистина
слушате гласа Ми и пазите завета Ми, вие ще бъдете Мое ценено притежание, повече от всички хора
(защото цялата земя Ми принадлежи). Вие ще бъдете за мен царство на свещеници и свят народ.“ (Изх.
19:4-6 – мой превод; виж Ис.61:1)

Царство на свещеници? Тези, които знаят добре Библията, вероятно са свикнали да си представят, че
древните  израилтяни  са  били  хора,  които  са  имали  царе,  започвайки  от  Саул  и  Давид,  и  стигайки  до
Заточението, след което имали един вид сенчест кралски дом, където освен това имали свещеници, потомци
на патриарха Левит и по-конкретно – на Аарон, братът на Моисей. Може би ние не винаги сме свикнали да
си мислим,  че  като  народ,  всички  израилтяни,  поне  според намеренията  на  Бога,  са  били „царство на
свещеници“ и са изпълнявали двойната роля да демонстрират царско достойнство и да са свещеници. Това
призвание или задължение често пъти изглежда, че е било потопено или забравено в дългата и често пъти
мрачна история, която последвала. Но то все пак живеело някъде в общата памет на хората и драматично
изплувало на повърхността в Новия Завет.

Това призвание има своите корени в Битие 1 и 2. Ако прочетем тези две глави от гледната точка на
развития  юдеизъм  от  времето  на  Заточението  и  след  това  –  за  този  период,  през  който  повечето
изследователи на Библията мислят, че голямата част от текстовете в Стария Завет са били  редактирани, за
да добият сегашния си вид – тогава изглежда, че ролята, възложена на Човека в създанието е била считана
не само, че е царска (да владеят над творението, както е било написано в по-ранно цитираните текстове от
Битие), но и „свещеническа.“ Човекът едновременно е бил носителят на Божието мъдро управление в света
и  същевременно  –  създанието,  което  ще  донася  верността  и  възхвалата  на  това  творение  при  неговия
Създател чрез любов, говорене и съзнателно подчинение. Изглежда, че царското и свещеническо призвание
на всички хора се състои в това:  да стоят в допирната точка между Бога и неговото творение,  носейки
Божият мъдър и великодушен ред в света и давайки отчетлива и ясна гласност на радостната и благодарна
възхвала на творението към неговия Създател.

Точно това ние намираме в книгата Откровение. И декорът за това царско и свещеническо  виждане е
много изразителен.

Първо, видението на Йоан за небесното множество, което се е покланяло на Бога и на Агнето в глави
4 и 5 прилича много на „тронна зала,“ място, където император или велик цар дава прием, заобиколен от
своята свита. Някои учени предполагат, че Йоан умишлено е обрисувал сцена, в която тронната зала на Бога
драматично засенчва тронната зала на Цезаря (или на всеки друг земен цар). Това е истинско имперско
господство и то се осъществява чрез Агнето, което е било заклано и чрез неговите последователи, които са
приели неговия начин на смирение и страдание.

Второ, изглежда, че “новият Йерусалим“ в Откр.21 и 22 е проектиран така, че да прилича на Храма. В
този нов град няма специален Храм, защото самият град е Храмът или всъщност, той е истинският Храм,
реалността, към която е сочел Храмът в Йерусалим през цялото време. Размерите и украшенията говорят за
това, както и правилата за неговата святост (Откр.21:8, 11–21, 27; 22:3, 15).  Йоан казва, че най-после това
ще бъде реалността, за която самата Райска Градина и после древният Храм в Йерусалим предварително са
представяли. Това е мястото, където пребивава живият Бог, мястото, от което извира неговата изцеляваща
жива  река  и  се  излива  навън,  за  да  освежава  и  очиства  целия  свят  (Откр.22:1–2).  Сега  в  подредената
тронната зала в Храма седят царе и свещеници. Това е целта, това е telos  на Човека.

Докато  гледаме  втренчено  в  описанието  в  Откр.21  и  22  на  новият  град,  който  е  Храмът,  ние
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забелязваме две особени неща.  Първо, това е мястото, където най-после Бог възстановява всяко нещо в
първоначално замисления му вид и го поставя на правилното му място. Той ще поправи всички неща, които
са неправилни, ще избърше сълзите от всички очи (Откр.21:4) и ще премахне всяко нещо, което унищожава
и  обезобразява  човешкия  живот  (Откр.21:8).  Второ,  градът  ще  бъде  изключително  красиво  място
(Откр.21:11-21). Описанието на скъпоценните камъни и другите украшения на града са като ехо на други
откъси от Стария Завет (вкл. Изх.26–28, 2Лет3 и Ис.60), в които са представяни славата и красотата на
самият Бог в скинията в пустинята, в Храмът на Соломон и в новия храм от месианската епоха. В Библията
рядко се говори за „красота,“ а когато все пак това се случва, тази дума е предимно свързана със славното
присъствие на Бога, както в цялото творение, така и, специално и подчертано, в „малкият свят“ на Храма и
неговите украшения.  Тези две особености:  че Бог ще въведе ред във всичко и разкриването на славната
Божия красота, са много важни за разбирането на „целта,“ към която в християнското мислене сочат всички
човешки добродетели.

Не трябва да пропускаме да забележим, че в книгата Откровение, както и навсякъде в Новия Завет,
тази крайна съдба е очаквана в настоящето време. Видението в Откр.5 не е видение за окончателния край, за
telos, а  за небесното измерение на земна реалност. В това видение ние вече виждаме църквата по време на
богослужение,  довеждащо  до  разбираемото  и  разумно  изговаряне  на  възхвалите  на  цялото  творение.
Животинското царство хвали своя създател в Откр.4:6-9; църквата се присъединява към тази възхвала в
Откр.4:10 и по-нататък в Откр.5 се добавя ключовата дума „защото.“ Създателят Бог е достоен да бъде
хвален,  защото Той е създал всички неща Откр.4:11;  Агнето е достойно да вземе свитъка и да отвори
неговите печати, поради това, което То е постигнало чрез смъртта си Откр.5:9). 

Тук е видението за крайната съдба на изкупените хора, която вече е очаквана в настоящето. В Новия
Завет, крайната „цел“ на хората не е просто  eudaimonia (Коментар: Гръцка дума, означаваща:  щастие, добруване,

човешко процъфтяване,  благополучие,  благословеност.  Д.  Пр.)  или някаква вариация.  Това не е егоцентрична цел,
достигане на завършеност на човешкия характер, който след това е способен да зависи само от себе си, в
някаква  героична  изолация.  Ранните  християни  безрезервно  се  противопоставяли  на  философската
традиция от Аристотел до тяхната епоха, не чрез изоставянето на рамката на живот, формиран от целта, към
която този живот се стреми,  а чрез предоставянето на различна цел.  Целта е изпълнението на задачата,
заради която,  според Битие 1 и 2,  първоначално хората са били създадени; задачата,  към която,  според
Изход, е бил призован Израел. Това е задачата да бъдат „царско свещенство,“ ключовото свърващо нещо в
разумното управление на творението от неговия създател, както и в хвалението, което се издига към същия
този създател от самото творение.

Ако  искаме  да  разберем  добродетелта  –  ако  искаме  да  научим  предварително  езика,  който  ще
използваме, за да говорим в Божият нов свят – преклонение пред Бога и грижовно управление, създаване на
справедливост и красота – това са основните задачи на хората, които са спасени от Бога. А навиците на
сърцето, ума и живота, към които сме призовани, са проектирани така, че те да ни формират, малко по малко
и  да  ни  превръщат  в  хора,  които  могат,  с  трудно  спечелената  „втора  природа,“  която  ние  наричаме
добродетел, свободно и с радост да се справят с тези задачи

ТРИ
Другият откъс от Новия Завет, където тази задача е точно формулирана и е пряко ехо на Изх. 19, е

1Пет.2. Чрез Божието действие в Исус Христос се ражда нов Храм, Храм, изграден не с тухли и хоросан, а с
хора; това се казва в този текст. Но за да разберем точно какво означава това, ние трябва да спрем и да
разсъждаваме за значението, което е имал за юдеите Храма в Йерусалим. Ехото на Храма може да бъде чуто
даже в самите истории за сътворението. Или казано по обратния начин, когато Храмът бил изграден (както
и неговия предшественик – скинията), той е бил проектиран така, че да бъде „микрокосмос,“ „малък свят,“
миниатюрен  макет  на  сътворението.  Неговите  размери,  неговото  вътрешно  обзавеждане,  неговите
орнаменти,  облеклата  на  неговите  свещеници  и  техните  дейности  –  всичко  трябвало  да  отразява,  да
наподобява и да обобщава самият огромен космос. Разбира се, смисълът на всичко това е, че Храмът е бил
това място, където Богът на Израел, Създателят, обещал да дойде и да обитава, да живее сред своите хора.
Свещениците в храма, когато вършели работата си, празнували и пресъздавали факта, че Бог, който бил
обещал да изпълни цялото творение със своето присъствие и слава, е правел точно това, ясно видимо, в
едно  определено  място  и  сграда.  Но  не  само  свещениците  са  участвали  активно  в  това.  Храмът  бил
проектиран,  построен,  посветен и по-късно изчистван от царете на Израел.  Така Храмът събрал заедно
задълженията на свещениците и на царете.

Храмът никога не е бил считан, че е място за оттегляне от света, че е свято място, където човек може
да остава в безопасност в Божието присъствие, отделен от порочността навън. Храмът бил предварителен
знак  за  това,  което  Бог  възнамерявал  да  направи  за  цялото  творение.  Когато  Бог  изпълвал  Храма  с
присъствието си, това било знак и предвкусване на неговото окончателно намерение, което трябвало да
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залее целия свят с неговата слава, присъствие и любов. Така както в Изх.19 Бог казва на израелтяните, че
целият свят му принадлежи, преди да им каже, че те ще бъдат специални хора със служение на този свят,
така както скинията в пустинята и Храмът в Йерусалим са били считани, в известен зашеметяващ ума
смисъл, като очакване на много по-огромна реалност, която ще дойде.

По такъв начин, в Стария Завет се говори ту за Божието присъствие, което изпълва и пребивава в
Храма, ту за същото присъствие, което накрая ще изпълни и ще пребивава в целия свят. Самите древни
израилтяни изглежда, че са разбирали, че Храмът е бил в най-добрият случай само временно и неточно
изображение на това, което той е означавал, тъй като даже всички небеса не могат да поберат Бога. (За
подробно изучаване на цялата тема, вижте: Изх. 24:16; 29:42–43; 40:34; Чис.14:21; 3Ц 8:10–11, 27; 2Лет.2:6;
5:13–14;  6:18;  7:1;  Пс.  72:19;  Ис.  6:3;  11:9;  35:1–2;  40:5;  58:8;  60:1–2;  66:1–2;  Йер.23:24;  Йез.10.4;
Ав.2:14;както и Апокрифните книги 2Мак.2:8; 3Мак.2:15-16; Прем. Ис.1:7; Деян.7:47-50). 

Подобни неща могат да бъдат казани и за обещанията за Святата Земя: Храмът се намирал в средата
на земята, която Бог обещал на Авраам и самата земя сочела към много по-голяма реалност, твърдението на
създателят Бог, че цялото творение е негово.  Както казва Павел, в съответствие с казаното от някои други
юдейски мислители от онова време, обещанията към Авраам са,    че той ще наследи не само една малка  
ивица от територията, а че ще наследи целия свят (Рим.4:13).

Какво ще видим, ако завъртим обратно фокуса от този компактна и здраво натъпкана картина на
древното юдейско  мислене за Бога, за Храма, за Святата Земя и за света? Ще видим една огромна и бавно
развиваща се история: историята на добрият създател Бог, който създава чудесен свят и възлага на Човека да
го управлява разумно и да събира, и издига нагоре към Бога благодарна възхвала на света; историята на
разбунтувалия се Човек, който не успява да изпълни възложената му работа, поради което проектът не може
да се осъществи; историята на добрият Бог, който призовава едно семейство (Авраам) с цел, чрез тях той да
може да спаси и да стартира отново проекта и им възлага задължението, което отразява в по-голям мащаб,
първоначалното задължение на Човека; и този добър Бог, сега вече сключил договор (завет) с тези избрани
хора, давайки им едно определено място и средства, чрез които това негово крайно намерение – да изпълни
целия свят със своето славно присъствие; историята на различните институции (владетели и свещеници),
чрез които в живота на тези хора, този символ можел да бъде роден, запазван, подсилван и правен да е
ефективен; и историята на жалките провали на тези хората, изваждани на показ непреклонно от пророците,
което довело до разрушаването на самия Храм.

Историята на владетелите и свещениците е разказвана изчерпателно в Стария Завет – в книгите Царе
1, 2, 3 и 4;  и Летописи 1 и 2 (книгите Царе се фокусират върху царете, а Летописи – върху свещениците).
Но историята сочи напред, както се твърди в Стария Завет, с един въпрос, чийто отговор се търси: „Какво
ще  направи  сега  Създателят  Бог?  Какво  ще  се  случи  с  Израел  и  с  неговото  задължение,  както  и  със
задължението на Човека?  Как задължението на царете и свещениците ще бъде придвижено напред и как то
ще бъде изпълнявано, съобразно целта на Създателят за цялото творение? 

Целият  Нов  Завет  е  написан  от  една  дузина  различни  автори,  за  да  отговори  на  този  въпрос.
Централно за този отговор е чудното, поразително и пораждащо добродетел твърдение: тези хора, които
принадлежат  на  Месията  Исус  сега  ще  бъдат  „царе  (царство)  и  свещеници,  служещи  на  нашия  Бог“
(Откр.5:10). Проектът „Израел“ бил изпълнен и вследствие на това проектът „Човек“ се върнал в действие,
като сега самите хора на Бога формирали „новият Храм.“

„Като живи камъни се съграждайте в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте
духовни жертви, благоприятни за Бога чрез Исус Христос...Вие сте избран род, царско свещенство, свят
народ, хора за Божие притежание, за да можете публично да провъзгласявате силните дела на  Онзи,
Който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина.  (1Пет.2:5, 9 – мой превод)

Тук,  в  съответствие  с  много други откъси в  Новия  Завет,  Петър  взема  основното задължение  на
Израел  и  обявява  смело,  че  то  вече  е  станало  изпълнено  задължение  на  Израел.  Смисълът  на  това
„изпълнено задължение на Израел“ е,   че на първо място това задължение е било изпълнено от самият Исус  ,  
Месията на Израел, но сега задължението е разширено и то се отнася за всички онези, които принадлежат
на Исус и вървят след него.  Исус е  единственият истински „жив камък,“ а неговите последователи са
„живите камъни,“ чрез които ще бъде изграден истинският Храм, донасяйки Божието присъствие в по-
широкия свят, изпълнявайки служението за публичното провъзгласяване на  мощните и спасяващи дела на
Бога и започващи работата по осъществяването на  месианското управление на Исус по целия свят.  Това
означава да бъдем „царско свещенство.“

Останалата част от 1Петър изяснява тези неща, които  НЕ СА  „царско свещенство.“ Не е „царско
свещенство,“ че последователите на Исус веднага ще бъдат издигнати и ща станат „владетели на света,“ или
даже в „мястото, където живеят,“ в обичайния смисъл на думата владетел. Ние знаем за някои служители в
правителства или в местни управляващи институции, които в младините си са станали християни, но на
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сегашният  етап  е  неочаквано  това  да  се  случи,  нито  пък  трябва  да  очакваме,  че  ще  имаме  „царско
свещенство.“  Съвсем  няма  да  е  така.  Първото  послание  на  Петър  е  пълно  с  предупреждения  за
преследвания и с инструкции към хората, които установят, че са жертви на такива преследвания. В някакъв
смисъл, авторът, независимо, че не изследва изчерпателно самият статут на ранните християни като хора,
които са  били отхвърляни от света  около себе си,  но  въпреки това  са  живеели свят живот с  надежда,
всъщност  би  трябвало  да  се  очаква,  че  този  вид  живот  е  смисълът  на  „царското  свещенство .“  Така
месианското управление трябва да бъде насочено в мощно свидетелстване към света.  Съобщението, че
Исус – разпънатият на кръста Исус – е истинският Господ – трябва да бъде разгласяван чрез вървенето на
църквата по неговите стъпки. (виж 1Пет.2:21-23)

ЧЕТИРИ
След като разгледахме видението и призивът  в Откровение и 1Пет.2, ние забелязваме един или два

други важни откъси в Новия Завет, които изразяват същата идея. Първият от тях се намира в средата на
един параграф, който е толкова претрупан и плътен, че читателят лесно може да го отмине без да разбере
какво всъщност е било казано. 

Въпросният откъс се намира в мястото, където Павел обобщава първите 4 глави от Римляни, с цел
чрез това обобщение да изгради платформа за представяне на следващите 4 глави – а с тези първи 8 глави да
оформи следваща по-здрава платформа за онова, което има да каже в гл. 9-16. Иначе казано, откъсът, който
разглеждаме, не е нещо странично, не е нещо, което е казано небрежно, защото не е важно и няма истинска
връзка с  основната тема,  разглеждана от Павел в това  писмо.  Този текст  е  централен и важен.  Това  е
мястото, където Павел, все едно, че се изкачва на висока планина и от този връх може да огледа целия
пейзаж от Божия план, като се започне от първите дни и се стигне до крайния резултат.

Павел прави това предимно чрез сравняването на Адам, първият човек, на когото са били дадени
Божийте  велики  заповеди,  но  който  не  се  подчинил,  с  Исус  Христос,  който  бил  покорен  на  Божията
спасяваща цел и по този начин е спасил човешкия род. Иначе казано, Павел казва, че нашият призив, като
последователи на Исус е,  най-после да бъдем истински човешки същества. А ето и този откъс:

„Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и смъртта чрез греха, и по този начин смъртта
мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха, защото и преди закона грехът беше в света, обаче грях
не се вменява, когато няма закон; въпреки това смъртта царуваше от Адам до Моисей даже над онези,
които не бяха съгрешили подобно на престъплението на Адам, който е образ на Този, Който щеше да
дойде. Но  не  като  прегрешението,  понеже  е  безплатен  дар;  защото  ако  поради  прегрешението  на
единият умряха мнозина, много повече Божията милост и дарът по милост, който е чрез един Човек,
Исус Христос, изобилстваше за мнозина. И не беше като чрез онзи, който съгреши - такъв беше и дарът;
защото присъдата доведе чрез един - до осъждане, а безплатният дар е от много престъпления - до
оправдание.“ (Рим.5:12–16 – мой превод)

А другият откъс е след два стиха: 
„И така, както чрез прегрешението на един, присъда дойде върху всички хора за осъждане; въпреки

това,  чрез праведността на един, безплатният дар дойде като оправдаване за живот на всички хора.
Защото, както чрез непослушанието на един човек, мнозина бяха обявени че са грешници, така и чрез
послушанието на един, мнозина ще бъдат обявени, че са праведни.“ (Рим.5:18–19 – мой превод)

Да, текстът е претрупан и сложен. Но си мисля, че по принцип, ние можем да разберем какво казва
Павел.  Вижте Адам, който беше призован да върви към велика съдба и я изгуби чрез непокорството си.
Вижте Исус Христос,  който беше призован да премахне последвалата катастрофа и да върне човешкия
проект отново на правия път към целта,  който беше покорен на този призив и по този начин изпълни
възложената му задача. Ние можем да разберем това.

Но сравнението, което Павел прави, не е само между Адам и Исус Христос. Това е сравнение и между
статутът и ролята, която хората имаха вследствие на Адамовото непокорство и    статутът и ролята, които  
хората имат в резултат от подчинението на Исус Христос. Силно подозирам, че днес повечето християни
никога всъщност не са мислили за тяхната роля в светлината на това сравнение и  че вероятно те не са
подготвени за този нов статут и за тази нова роля. Поради това, в стихът, който пропуснахме преди малко,
Павел отива отвъд това, което мнозина са очаквали от него да каже и обявява, че хората не само са спасени
от Исус Христос, но и са поставени да властват над Божият нов свят.

„Защото, ако чрез прегрешението на един човек смъртта царуваше чрез този един; то много повече
тези, които получават изобилието на милостта и дарът на праведността,  ще царуват в живота чрез
един, Исус Христос.“ (Рим.5:17 – мой превод)

Колко  повече  ще  царуват  те?  Какво  казва  той  и  защо казва  това?  Това,  заедно  с  Откровение,  е
предупредителният  знак,  че  християнското  виждане  за  истинското  човешко  съществуване  отива  отвъд
„щастието“ на Аристотел и то в една напълно различна сфера.  Аристотел е мечтаел за свят, в който хората
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ще научат добродетелите, с цел да могат да упражняват лидерство в политическия ред на древния гръцки
град.   А    Павел  говори  за  свят,  в  който  хората  ще  бъдат  поставени  да  царуват  над  цялото  творение  .
Всъщност, Павел ни връща при самия фундамент на това, какво означава да бъдем човек. От тук трябва да
започнем, ако искаме да разберем как „да бъдем човек“ може да се превърне в изкуство, което ние можем да
практикуваме, в език, който можем да научим, в цел, към която можем да направим някои сериозни стъпки
тук и сега. 

Тук Павел обрисува древната юдейска традиция, която стига назад  чак до Бит.1:26-28. Исус Христос
е върнал на правия път осъществяването на човешкия проект – всъщност, той е направил много повече от
това да го върне на правия път. Това е бил Божият проект чрез хората за целия свят. В Месията Исус, Бог
наистина решил проблема, причинен от яденето на плода от Дървото на познаването на Доброто и Злото; но
той направил нещо повече от това.  Най-накрая Бог позволил на човешкия род да вкуси от Дървото на
Живота. Ето, това е смисълът на възкресението на Исус, поради което, още веднъж връщайки се в Откр.22,
ние намираме, че Дървото на Живота расте край реката, която изтича извън града (Откр.22:1–2). Хората са
призовани     в и чрез   Исус Христос, да станат това, което винаги са били правени да бъдат  .  А това, заради
което те са били създадени може да бъде обобщено в една единствена дума: слава.

„Славата“ е стандартен Библейски начин за обръщане на вниманието към мъдрото владеене на хората
над творението. Славата е е просто качество, което отделните хора могат или не могат да притежават за себе
си – величие, статут, условие, за да бъдеш почитан.  Славата е активно качество. Това е славното човешко
управление,  чрез  което  светът  е  довеждан  до своето  планирано процъфтяващо състояние  и  чрез  което
самите  хора  стигат  до  своето  собствено  планирано  процъфтяване.  Всъщност,  „славата  на  Бога“  -
действеният ранг и статут, който показва, че хората наистина са отражатели на Божия образ, че те са тези,
чрез които любящата върховна власт на създателят Бог е превръщана в могъщо и животворящо присъствие,
вътре в творението.

Освен това, „славата“ е тема на „Храма.“  Славата на ЯХВЕ напуснала Храма по време на Изгнанието
и никога не се върнала там. Но обещанието за такова връщане останало в откъси, като Ис.40:3–5; 52:7–10;
Йез.43:1–9; Зах.2:10–12 и Мал.3:1–4, очаквайки да бъде изпълнено. Павел казва, че чрез техния грях, хората
са загубили „славата на Бога“ (Рим. 3:23); но сега на тях им е обещано, че тя ще бъде възстановена, когато
изкупените хора получат „достъп до милостта,“ така както на първосвещеника му е било позволявано да
влиза в „Светая светих“ и вследствие на това „да празнуват надеждата за Божията слава“ (Рим. 5:2).
Точно това обявява Рим.5:17.

И забележете  какво  се  случва.  Рим.5:1-2  въвежда един от  откъсите,  където е  най-ясно,  че  Павел
мисли, че бъдещата цел е нещо,  което формира характер в настоящето.  Той казва, че ние празнуваме, в
страданията  си,  знаейки,  че  страданията  произвеждат  търпение,  а  търпението  произвежда    изпитан  и  
проверен характер  , а характерът произвежда надежда – надежда, която не ни разочарова, защото Божията  
любов е била изляна в сърцата ни чрез Светия Дух (Рим.5:3–5).

Това е един от тези плътни откъси на Павел, които събират заедно няколко големи и взаимносвързани
светове като координатни точки. В този откъс се говори за новия Храм, който е изпълнен с Божията слава и
присъствие (чрез Светия Дух). В него се говори за новата човешка природа, която е призована да живее
живот на очакване на окончателния статут на „царското свещенство,“ чрез усъвършенстването на подходящ
характер. В него се говори и за живия Бог, който създава „нов Храм“ чрез Исус Христос и после го изпълва
със собственото си присъствие.

Тогава изкупените хора ще участват в „царуването“ на Исус Христос над новия свят. Но какъв ще
бъде резултатът от това „царуване“? Нищо по-малко от обновяване на целият свят! Следващите три глави от
Римляните изследват великата история (което първо изплува от обобщението на Павел в гл. 5), моделирана
подобно на Изходът от  Египет,  когато за  пръв път  е  споменат  призива  на  „царското свещенство“ и се
разказва как хората са били спасени от състоянието на робство и са били направени способни най-после да
станат истински човешки същества. И когато те наистина станат истински хора, проектът от сътворението
отново ще започне да се осъществява. Кулминацията на това е великото твърдение, че когато хората бъдат
напълно възстановени,  самото творение  ще бъде  напълно възстановено,  така  че  вместо „робството“  на
гниенето и разложението и  покварата,  ще  бъде  дадено  „славното освобождение  на  децата на Бога“
(Рим.8:21). 

Иначе казано, когато децата на Бога, спасеният човешки род, бъдат „прославени,“ когато най-накрая
бъдат поставени (както винаги е било планирано) да властват покорно над света,   тогава цялото творение ще  
въздъхне с гигантска въздишка на облекчение   и ще стане наистина това, което винаги е имало способността  
да стане, но което,    поради неуспехът на хората да го управляват със „славата,“ която Бог е имал предвид,  
творението не е успяло да постигне. (Коментар: Без връщане при Бога като блудни синове, ние никога няма да се справим
не само със сегашните проблеми на Глобалното затопляне, но и с всички други проблеми. Това е единственият верен път. Целият
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ни  свят  страда  поради  нашето  непокорство  към  Бога.  Д.Пр.)  По  този  начин Павел се  връща  в  края  на  своето
обобщение при това,  което е  казал в  Рим.5:17 (че  тези,  които получат  дарът на праведността – те  ще
царуват):  „които Той предупредели, Той ги и призова; а които Той призова, Той ги и оправда, тях Той и
прослави“ (Рим.8:30). Тук „прослави“ означава, повече или по-малко „да постави в славна власт над света.“
Това е надеждата. Когато Бог спаси цялото творение, спасените хора ще играят важна роля, подновявайки
разумната и изцеляваща върховна власт над целия свят,   за която Бог първоначално ги е бил създал  .

Много добре. Ако това е целта, за която сме били създадени (отново ще кажа: забележете колко по-
различно е вече това от какъвто и да е вид „щастие“ на Аристотел! - и колко по-различно е това от толкова
много псевдо-християнски представи за „спасеното блаженство“!), тогава трябва да зададем въпросът: „По
какви начини да очакваме сега тази „слава“?“  Как сега научаваме тези навици на ума и сърцето, които ни
насочват към посоката на това „царуване“ в кроя на времето? Ние ще се върнем по-подробно при тези
въпроси по-късно; но нека сега да отбележим, в непосредствения контекст на Римляни двата ясни отговора,
които дава Павел.  Начините за очакване на  това „славно царуване“ сега не са, както скептиците си могат да
си представят,  някакъв режим на практикуване на бягане с цел отслабване,  или да научаваме как да се
държим като началници и да бъдем тиранични. Двата начина, които Павел препоръчва са святост и молитва.

Първо, пътят към славата, който той разяснява в този откъс, пътят на скъпо струващото отричане от
себе си – т.е. пътят на светостта: „Следователно, братя, ние сме длъжници не на плътта, за да живеем
плътски. Защото, ако живеете плътски, вие ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате делата на тялото,
вие ще живеете.  Защото, които са водени от Божия Дух,  те са синове на Бога.  Защото вие не сте
получили Дух на робство, за да се страхувате отново; а сте получили Духът на осиновяването, чрез който
ние викаме: Ава, Отче! Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че ние сме Божий деца. А ако сме
деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; но само ако страдаме с
Него, така че заедно с Него и да се прославим.“ (Рим.8:12 -17 – мой превод)

Ето, това е пътят. Целта е „прославяне“ на Божийте деца, което току-що видяхме, че се оказва, че е
тяхната спасителна власт над цялото творение. Но пътят, по който те трябва да стигнат до тази цел, е пътят
на свободата, маркиран за децата на Бога. Тук Павел умишлено като ехо повтаря историята на Изхода, за
времето, когато Израел - „Божият първороден син“ - е бил спасен от робството и бил воден от самия Бог
през  пустинята  до  обещаното  „наследство.“  В  тази  история  се  разказва,  че  понякога  хората  са  били
изкушавани да се върнат обратно в Египет, в състоянието на робството. Но те трябвало да отблъснат това
изкушение. Те трябвало да вървят след личното водачество на Бога през целия път до Обещаната земя.

Същото  се  отнася  и  за  тези  хора,  които  принадлежат  на  Христос,  които  всъщност  са  и  негови
сънаследници. Бог обещал Месия (Христос) на израилтяните, на когото той щял да даде целия свят като
свое наследство (Пс.2:8 – друг откъс от Стария Завет, който е скъп за сърцето на Павел). Изглежда, че това
обхващащо целия свят „наследство“ ще бъде споделено с всички хора на Месията. Тази тема е разгледана
подробно в Рим.8:18-30. Но ако последователите на Христос са призовани да бъдат Божийте свободни хора,
които трябва да носят свобода на хората, те трябва да се научат да живеят като Божий свободни хора, като
се отказват от робския навик – да, робството е както навик на мисленето, така и телесно състояние – и
научават изкуството на отговорното и свободно живеене.  Казано по друг начин, ако тези хора искат да
възприемат спасителната отговорност за цялото творение, те задължително трябва да подчертават това, като
възприемат спасяващата отговорност сега, в настоящето време, заради тази една частичка от творението,
която е най-очевидно под техния контрол – техните собствени тела.

Забележете  изтънчената  смяна  на  езика  на  Павел.  За  него  „плът“  винаги  е  отрицателна  дума,
показваща или нетрайната и гниеща природа на нашето сегашно състояние, или истинския бунт против
Бога, а понякога – и двете заедно. Следователно, да живеем „според плътта“ означава да живеем бунтовен
живот,  чийто естествен край (не поради наложено наказание, а поради изпълнение на образеца на живот,
който е бил живян),  е смърт. Но намерението на Бога е да възкреси „тялото“ от смъртта, както е казано в
Рим.8:11 („Ако Духът на Този, който възкреси Христос от смъртта, живее във вас, тогава Този, който
възкреси Христос от смъртта, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.“
(мой превод)) За да се случи това, нещата, към които „тялото“ може да е естествено предразположено чрез
привличането на „плътта“ - казано иначе, тези действия, възникващи от робския инстинкт на бунта против
Бога, който ни дава свободата –  самите тези действия трябва да бъдат умъртвявани.  Изглежда, че това се
случва по време на страданието, в което християнинът се присъединява към страданието на Христос.

Следователно, „целта“ да бъдем „прославени“ над творението трябва да бъде очаквана в настоящето
чрез замяната на робските навици на ума, сърцето и тялото с навици на свободата – навици, които самите
участват в Божията свобода и донасят тази свобода при света. Това, повече или по-малко, е разбирането на
Павел за светостта или освещаването, научаването в настоящето на навиците, които очакват окончателното
бъдеще.  Но  това  суверенно  и  спасяващо  царуване  на  обновените  хора  над  Божия  свят  е  очаквано  в
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настоящето време и чрез молитва.
Павел казва:  „Цялото създание заедно стене и в родилни болки се мъчи“ (Рим. 8:22), мечтаейки за

раждането на  ново създание от утробата на старото. Самите ние, вътре в това създание, установяваме, че
стенем, докато очакваме нашето собствено „осиновяване като синове и дъщери, на нашите тела“ (Рим.
8:23). Но точно в това състояние, когато ние бленуваме и очакваме финалното „прославяне,“ Духът също
работи вътре в нас, „стенейки без думи“ и така ни прави способни, даже когато не знаем за какво да се
молим,  когато  е  нужно,  въпреки  това  да  се  застъпваме  за  целия  свят  (Рим.  8:26-27).  Тава  важно
свещеническо  задължение  –  да  заставаме  пред  Бога  с  мисълта  за  цялото  творение  в  сърцата  си  -  се
присъединява с виждането за царската върховна власт над създанието и е една от важните му характерни
черти. Този откъс предлага едно от най-странните, но и най-вълнуващи описания в целия Нов Завет за това,
какво разбира християнинът чрез молитва: не изговореното с думи стенание, в което болката на света е
усещана най-остро в точката,  където молитвата  бива отнасяна,  а  чрез  Духът – в  самото присъствие на
създателят Бог. 

Това е сърцевината, в настоящето време на цялото човешко призвание. Научаването на този език е
вторият важен навик, който формира пътя към окончателната цел, целта на „царското свещенство.“ Иначе
казано, сегашното очакване на бъдещата слава се състои   не   от властване над създанието, представяйки си,  
че ние вече сме негови господари, които са способни да го тиранизираме и да го изкривяваме според нашата
воля.  Вярно е обратното -  в смирена,  подобно на Христос и водена от Духа молитва,  молитва,  в която
Божията любов се излива в сърцата ни чрез Духът (Рим. 5:5), с цел необикновената и почти невероятна
надежда, която е поставена пред нас, е въпреки това твърда и сигурна (Рим.5:1–5; 8:28–30).

По този начин, в сърцевината на може би най-великата глава на сигурност в неговото най-велико
послание,  Павел  създава  образец  за  сегашно  очакване  на  бъдещата  слава.  А  това  е  смисълът  на
добродетелта. Надеждата е, че всички тези хора, които са „в Христос“ и в които живее Светия Дух, накрая
ще царуват в слава над цялото създание, и по този начин ще заемат  ,   след продължително отлагане ролята,  
заповядана на хората в Бит. 1 и Пс. 8, ще споделят наследството и ще участват в окончателната спасителна
работа на самият Месия, както е казано в Пс. 2. И ако това е крайната цел,  telos, тя трябва да бъде очаквана
в настоящето чрез утвърдените навици на светостта и молитвата. 

Ако това е искал да каже Павел чрез финалното „царуване“ и неговото странно настоящо очакване,
ние  наблюдаваме,  че  успоредно  с  това  виждане,  в  неговото  писмо  има  също  толкова  равностойно
подчертаване, че Духът идва да „живее“ в сърцата и в живота на вярващите, като им вдъхва точно тази
святост, тази молитва, тази любов и тази надежда. Но тази тема за „живеенето в нас“ на Духът (виж  Рим.
8:5–11; Еф.3:17) не е нищо друго, освен виждането на Павел за църквата, за хората на Христос, като „новият
Храм,“ както е в 1Кор. 3:10–17, 6:19–20 и в  Еф.2:11–22. Точно както Богът на Израел „живее“  в стария
Храм (и в неговия предшественик – скинията в пустинята) и е водил хората от Египет до Обещаната земя,
така сега Божият Дух живее в  хората му и ги води от предишното робство към бъдещата окончателна
свобода.  Така Духът прави Божийте хората способни да  бъдат общество на свещеници,  които издигат
преклонението на творението, така както и Духът утвърждава Божийте хора като управници, които донасят
в света Божият разумен и изцеляващ ред.

А Духът, както ще видим, е жизнено важен за търсенето и практикуването на добродетелта. Ранните
християни  не  са  предполагали,  че  извършват  това  търсене  и  това  практикуване  в  тяхната  собствена
неподпомогната сила. Това е един от великите повратни точки в цялото обсъждане на добродетелта. Докато
според  Аристотел  добродетелният  човек  е  бил  окуражаван  да  се  гордее  със  собствения  си  характер,
създаден единствено от него, класическото християнско становище е видно в настояването на Павел: „Не аз,
обаче, а Божията благодат (милост), която беше в мен“ (1Кор. 15:10).

ПЕТ
Три други откъси в Новия Завет разширяват това виждане за Божието планирано бъдеще и за начинът,

по който това бъдеще трябва да бъде очаквано сега.  Първо, ние имаме друг откъс, написан от Павел, който
подозирам, че е толкова изненадващ за мнозина от съвременните читатели, че е бил отминат тихо и е бил
бързо забравян: 

„Един от вас даже се осмелява да ходи в съда с друг християнин, за да бъде съден пред грешниците,
вместо пред святите хора на Бога!  Не знаете ли, че святите хора ще съдят света? А ако светът ще бъде
съден от вас, не сте ли достойни да отсъдите по-незначителни неща?  Не знаете ли, че ние ще съдим
ангели? Тогава защо да не съдим нещата, свързани със сегашния живот? Така че, ако имате обикновени
съдебни дела, ще отидете ли да се явите пред съдии, които в очите на църквата са хора без никаква
стойност? Казвам това, за да се засрамите. Наистина ли между вас нямате някой, който е мъдър и
може да отсъди между един християнин и друг (християнин)“(1Кор. 6:1–5 – мой превод)  

Колко често, когато Павел казва „Не знаете ли...?“, както прави тук два пъти последователно, ние
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искаме да отговорим: „Не, ние всъщност не знаем!“ Но Павел изглежда, че е пределно ясен.  Ще има един
ден на съд (Съдният ден), когато тайните на всички сърца ще бъдат разкрити (Рим. 2:1–16; 14:10; 1Кор.4:5;
2Кор.5:10 и т.н.).  Самият Исус  ще бъде  висшият съдия (Рим.2:16;  Деян.17:31).  Но изглежда,  че  в  тази
съдебна дейност ще има роля за „светиите,“ най-общо казано,  за хората на Бога.  Точно това е нещото,
според този откъс, което Павел очаква коринтяните да приемат, че е вярно.

Защо?  Предполага  се,  защото  Павел,  както  повечето  ранни  християни,  е  приемал  Дан.7  много
сериозно:  „Светиите  на  Всевишният  ще  получат  царството  и  ще  притежават  царството
завинаги...Тогава бе извършен съд за светиите на Всевишния и дойде времето, когато светиите спечелиха
притежанието на царството...Царският сан и върховната власт, и величието на царствата под цялото
небе ще бъдат дадени на народа на светиите на Всевишния; тяхното царство ще бъде вечно царство и
всички власти ще им служат и ще им се подчиняват.“ (Дан7:18, 22, 27 – мой превод)

В оригиналният си вид, това пророчество е направило поразителна претенция, че юдейския народ
(или останалият верен остатък сред тях) ще бъде поставен да властва над царствата по света, след тяхното
ужасно страдание в ръцете на „зверовете.“ Какво е се е случило на това пророчество в рамките на ранното
християнско разбиране?

Най-важният отговор изглежда, че е ясен: то е било изпълнено в самият Исус Христос, в неговото
реабилитиране и възвеличаване от Бога след неговите страдания в ръцете на грешните хора. Това е поне
част от това, което авторите на евангелията са разбирали, когато са записали думите на Исус, който сам се
нарекъл, че е „Човешкия син“ (Марк 14:62). Тази фраза все още е много дискусионна, но аз нямам никакво
съмнение в Дан. 7:13, с неговото видение на „един като Човешки син,“ стоящ близо зад основните употреби
на тази фраза. Но още в периода на ранното християнство изглеждало, че това, което се твърдяло с тази
фраза за Исус,  се твърдяло и за неговите хора. Множественото число, употребявано на другите места в
Дан.7  („Светиите  на  Всевишният,“ които  получават  царска  власт),  отново  става  множествено  след
единственото число, използвани в евангелията, с цел да се каже, че даже обърканите и заблудени християни
ще участват в обещаното „властване“ и ще участват в съдебната дейност на Месията.  Стига се до там, че
Павел  можел  да  очаква,    че  поне  някои  от  християните  могат  да  действат  като  мъдри  съдии  даже  в  
настоящето време. Той казва, че това, което ще се случи в бъдещето, задължително трябва да бъде очаквано
в настоящето. Или че най-малкото това е нещо, което църквата трябва да очаква и за осъществяването на
което трябва да работи. Павел казва: Не назначавайте съдии, които са невярващи. Един от вас ще притежава
тази мъдрост, която е нужна. В края на краищата, в новият Божий свят всички вие ще бъдете съдии.

Може би това обяснява вторият откъс, който също е от 1Коринтияни, в който Павел, говорейки със
силна ирония, гълчи слушателите си за начинът, по който те се отнасят надменно към другите хора: 

„В края на краищата,  кой ви е  дал  някакво предимство? Какво имате,  което не сте получили?
Тогава, ако сте го получили, защо се хвалите, все едно че не сте го получили? Наистина ли считате, че
имате всичката храна, от която се нуждаете? Мислите ли, че вече сте станали богати? Мислите ли, че
вече сте короновани като царе и сте ни изпреварили? Иска ми се вие вече да бяхте се възцарили, за да
можем и ние да царуваме заедно с вас!“ (1Кор. 4:7–8 – мой превод)

Изреченията по-горе,  на които поставих въпросителни знаци,  биха  могли да бъдат  четени и  като
иронични изречения: „Вие вече сте заситени! Вие вече сте богати! Вие вече станахте царе –  но без нас!“
Отговорът на Павел показва, че той счита, че тези хвалби не само са лишени от съдържание, но че под
всичко това има един сериозен теологичен проблем: тези хора беше предвидено да бъдат царе, в един нов
смисъл,  но  сегашното  им  поведение  просто  съответства  на  нормалното  старо  разбиране,  според  което
„важните“ хора се държат надменно.  Но това не разклаща основите на поразителната претенция, направена
в края на  1Кор.3:

„Затова нека никой да не се хвали като обикновените хората. Защото всичко принадлежи на вас:
било  Павел  или  Аполос,  или  Кифа,  или  светът,  или  животът,  или  смъртта,  или  е  настоящето  или
бъдещето – всичко е ваше! А вие принадлежите на Христос, а Христос принадлежи на Бога.“ (1Кор.3:21–
23 – мой превод)

Всичко принадлежи на вас! Зад всичко това е теологичният принцип и колкото и коринтяните да го
извъртали,  за  да  го  направят  да  съответства  на   предишните им културни очаквания,  този принцип си
оставал валиден и мощен.  Хората, които са „в Христос,“ вече участват в неговия царски статут. Въпреки че
били правени много опити този царски статут да бъде предефиниран във връзка с Кръста – и първите 4
глави от 1Коринтяни били написани да изяснят точно това – статутът на Исус си остава истински царски
статут – статутът на истинският владетел на света.  Това е статутът, в който хората, които са „в Христос,“
имат дял сега.

Същото стряскащо разума споделяне на царската задача за  донасяне на Божията справедливост в
света се появява и в пасторалните писма. В 2Тим.2:8-13 намираме следното: 
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„Помни  Исус  Месията,  възкресеният  от  смъртта,  от  Давидовото  потомство,  според  моето
евангелие...Аз страдам всичко, заради хората, избрани от Бога, за да могат и те да получат спасение,
което е в Месията Исус, заедно с вечна слава. Вярно е това слово: Ако сме умрели с Него, то и ще живеем
с Него; ако устоим, то и ще царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас; ако
ние сме неверни, Той остава верен, защото Той не може да се отрече от Себе си.“

Ние  „  ще царуваме с Него  “! Това продължава да е обещанието и надеждата, целта, към която сочи
Новия Завет.  В новото небе и новата земя хората,  които принадлежат на Исус,  ще участват в  неговото
суверенно царуване над неговия нов свят. Ако 2Тимоти не е било написано от Павел, а от някой друг (както
считат повечето от изследователите на Библията), това е бил човек, който бил отблизо запознат с това, което
самият Павел казва в Римляни и в 1Коринтяни. И във всеки случай, ние забелязваме, че казаното в 2Тимоти
не е било оспорвано като някаква нова идея, като идея, за която ранните християни не са очаквали да чуят.
То е казано като нещо, за което се очаквало, че те вече го знаят и го приемат като вярно.

Накрая, същото твърдение е казано ясно от самият Исус в евангелието на Матей. Това е откъс, за
който даже скептиците са  обявили,  че  вероятно е  излязъл от устните на Исус.  Отчасти това  е,  защото
казаното изглежда, че е специфично за Израел, като се има предвид, че последователите на Исус и самият
Матей, внезапно се загрижили за по-широкия свят отвъд Израел. Така че е много неправдоподобно, че това
твърдение би могло да е „измислено“ по-късно, защото то изглежда, че определя място в окончателния съд
даже на предателят Юда! Никой в ранната църква не би могъл фалшифицира това. Изказването е направено,
когато Исус, след срещата с богатия младеж, отговаря на въпроса на Петър за наближаващото бъдеще: 

„Истина ви казвам, в обновения свят, когато Човешкия Син ще седне на престола на Своята слава,
тези  от вас,  които  вървяха  след  Мен  ще  седнат  –  да,  вие  –  на  дванадесетте  престола,  да  съдите
дванадесетте племена на Израел. И всеки, който е оставил къща или братя, или сестри, или баща, или
майка, или деца, или ниви заради Моето име, ще получите стократно и ще наследите живот в идващата
епоха. Но мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните – първи.“ (Мат.19:28–30 мой превод)

Това, подобно на 1Кор.6, е вероятно подвластно на Дан. 7. Исус предполага, че понеже той е Месията,
който поставя началото на Божието царство, на него и на последователите му ще бъде поверен съдът, чрез
който най-после Бог ще сортира всичко.

След като този откъс е неоспорим, ние можем да включим и други, по-общи, но мощни обещания за
слугите в Новия Завет, които, след като са били верни в малкото, тогава на тях ще бъде поверено много по-
голямо (Мат. 25:21, 23; Лука19:17, 19). По същият начин ние можем да предположим, че можем да включим
„овцете,“  които,  без да разбират това,  вече са  служили в настоящето на Онзи,  когото впоследствие ще
срещнат като техен съдия (Мат. 25:34–40). А след като включим тези откъси, ние започваме да разбираме
това, което всъщност е много съществено в онова, което Исус е трябвало да каже за идващото царство и че
ролята на последователите вътре в него, всъщност се отнася за идващото царуване на Бога над целия свят,
на поставянето най-накрая на този свят да върви по правилния път и за начинът по който тези, които вървят
след  Него  в  настоящето  трябва  да  очакват,  тук  и  сега,  ролята,  която  ще  им  бъде  възложена  в  това
окончателно бъдеще.

Казано  по  друг  начин,  за  да  положим  истински  фундамент  на  новата  християнска  форма  на
добродетелта, ние трябва да гледаме главно в самият Исус. Според разбирането на най-първите християни,
Исус е изпълнил изцяло ролите на Човека, ролите на Израел и на човечеството до тяхната връхна точка. В
себе си Исус е представил обществата,  които са били призовани да носят напред даденото им от Бога
задължение и работа. И Исус е призовавал хората да вървят след него и да участват в тази история, в това
общество  и  в  изпълнението  на  това  задължение.  А  сега  е  време  да  погледнем  директно  и  донякъде
подробно,  към  самият  Исус  и  към   предизвикателството  и  поканата,  които  той  е  предлагал  на  своите
съвременници.

Глава 4

Идващото Божие царство и подготовката на хората

ЕДНО
Когато започнах да уча теология, някои от учените, чиито книги четях имаха навика да се измъчват,

когато тълкуваха Проповедта на планината (ще я намерите в Мат.5-7, а различна версия на някои стихове от
тази  проповед се намира  в Лука  6:20-49).  Разбира се,  всеки знае,  че  във  великото и славно евангелие,
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проповядвано  от  Св.  Павел  хората  са  спасявани  чрез  вяра,  а  не  чрез  дела.  Учените  се  питаха:  Защо
изглежда, че Исус започва своята проповед, като казва на хората как да живеят, какво да правят и какво да
не правят? Със сигурност, давайки им „правила“ за живеене, той просто ги окуражава да придобиват лоши
духовни навици и да си представят,  че биха могли „да направят себе си достатъчно добри, за да бъдат
одобрени от Бога“ чрез собствените си усилия.

Един от отговорите, който някои учени бяха привикнали да дават на този въпрос, се казваше: „Е, да,
вярно е, че евангелието на Павел твърдеше, че спасението е чрез вяра, а не  „чрез начина, по който трябва да
живеем.“ Но евангелието на Матей не е било писано, за да е преди всичко евангелизъм. То е било писано за
хора,  които  вече  са  били  християни.  Те  вече  били  приели  Исус  и  спасението,  предлагано  чрез  него,
единствено с вяра. Сега те трябвало да бъдат инструктирани как да живеят – не да спасяват себе си чрез
собствените  си  усилия,  а  да  отговарят  по  правилен  начин  на  Божията  любов.  Например,  аз  мисля  за
прилежно написаната сериозна книга, посветена на Проповедта на планината от големият учен Йоахим
Джеремая, който поддържа приблизително същото становище. 

Мисля си и за една лекция в Оксфорд преди много години от прочутият лутеран Гюнтер Борнкам,
който успя да покаже, че въпреки привидността,  Матей всъщност не е бил „законник.“ Защо не е бил?
Защото, в края на краищата, той се противопоставял на фарисеите, които били от дясната му страна, но и на
„ентусиастите,“  които  били  от  лявата  му  страна.  Тези  „ентусиасти“  отхвърляли  всички  морални
ограничения и считали, че понеже са последователи на Исус, а не на юдейския Закон, те могат да правят
това, което им харесва. Следователно излиза, че от една страна Матей е  отхвърлял законичеството, а от
друга страна – желанието на някои хора да се възползват от привидното противоречие между Закона и
учението на Христос – точно така, както е правил и самият Мартин Лутер. Понякога ми се струва, че до
това заключение се е  стигнало с нещо като въздишка на облекчение. 

Спомням си, че по едно време бях подозрителен към това заключение (всичко в него изглеждаше, че
си пасва твърде добре), но нямах нищо друго, което да предложа като алтернатива. Оттогава наблюдавах
начина,  по който хората,  които предлагаха същото тълкувание на текста,  имаха склонност да обясняват
всичко не от гледната точка на това, което самият Исус е искал да каже, а от гледната точка на онова, което
автора на евангелието (Матей или някой от другите евангелисти) е искал да ни каже.

Този начин на четене на евангелията все още е популярен и на някакво ниво той е окуражителен.  В
края на  краищата,  част от човешката  зрялост  е  да се  научим да четем всичко с  известно недоверие  и
предпазливост,  независимо дали това  е  сутрешния вестник (в  който журналистите може би представят
неправилно и подвеждащо информацията, с цел да разкажат историята така, както те искат, а не така, както
тя всъщност се е случила) или е нечий свещен текст (можем ли да вярваме на това? кой го е написал и
защо?). По същият начин, много хора предполагат, че научаването да четем евангелията включва в себе си
научаването да четем между редовете и да откриваме, че това, което всъщност се разказва в евангелията, не
е разказ от гледната точка на Исус,   а е разказ от гледната точка на Матей (или гледните точки съответно на  
Марк, Лука или Йоан)   за теологията,  за живота на техните общности и т.н  .

Това изглежда, че е признак на зрялост, на израстване и на лишаване от наивността. И разбира се, на
известно ниво това е така. Всеки, който пише книга или всеки, който пише вестникарска статия за „това,
което се случи вчера,“ както и за  свидетелството на някой друг за „това, което видях на улицата,“ подбира и
подрежда материала. Вие не можете да кажете всичко, а ако все пак се опитате да опишете подробно всичко,
това ще ви отнеме цял ден, а направеното описание ще бъде много досадно и отегчително за четене. Поради
това, всички ние подбираме и подреждаме и всеки, който чете това, което сме написали, по принцип може
да се опита да открие, защо ние сме направили това по начинът, по който сме го направили.

Но  тази  привидност  на  усъвършенстваност    може  лесно  да  се  превърне  в  маска  на  опасно  
извъртане и манипулиране на истината. Самият факт, че всичко е било подбрано и подредено, съвсем не
е гаранция, че всичко това не е било фалшифицирано.

В мястото, където живея има три футболни отбори, които отглеждат и насърчават огромно местно
съперничество сред привържениците си. Винаги, когато играят мачове помежду си, е увлекателно да четем
описанието  на  случилото  се  на  терена  в  различните  местни  вестници.  Читателят  получава  доста
противоречива оценка  за това, дали съдията е бил прав, когато е отсъдил важна „дуспа,“ дали лявото крило
на единия отбор наистина е било фаулирано от защитника на другия отбор и дали и на двамата е трябвало
да бъде показан „червен картон,“ и те да бъдат отстранени от играта, или само на единия от тях. Но въпреки
тези различия, всички вестници ви казват, кой е победителят, какъв е резултата и т.н. Ако считахме, че
вестниците фалшифицират резултата от мача и кой е победителят, ние изобщо нямаше да ги купуваме.

Направих това малко отклонение от въпроса за историята и за евангелията – което е една малка част
от много по-дългото обсъждане, което бихме могли да имаме – поради само една причина. Ние станахме все
по-убедени,  че  методът  на  четене  на  евангелията,  който  беше  популярен  сред  Западните  учени  в
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продължение на много години не само, че сам по себе си е дефектен, защото ни предлага едно привидно
вещо четене, но същевременно отрича нещо доста фундаментално (това, което Исус всъщност е направил и
казал се различава значително от онова, което евангелията казват, че той е направил и казал), но този метод
е дефектен поради една конкретна причина, която е свързана с темата на тази книга: той е дефектен, защото
цялата гледна точка към света на въпросните учени скрива самата възможност, че може би има по-голяма
истина, която евангелията са се опитали да покажат,  но тя не „пасва“ на категориите, с които с които
разполагат учените. (Коментар: Иначе казано, невъзможно е да вкараме квадратен болт в кръгла дупка. Д.Пр.) А тази по-
голяма истина, в която Проповедта  на планината придобива прекрасен смисъл е следната: Божието бъдеще
пристига в настоящето, в личността и работата на Исус и вие можете да практикувате, още сега, веднага,
навиците на живота, които ще бъдат задължителни за използване в това идващо бъдеще. Ако ви харесва,
считайте, че това е отговорът, даван от Исус на Аристотел.

Това е целта,  telos – не „щастието“ в смисълът на  eudaimonia (Коментар: Гръцка дума, означаваща:  щастие,

добруване, човешко процъфтяване,  благополучие,  благословеност. Д. Пр.), а  „благословеност“ в юдейският смисъл на
гръцката  дума  makarios  (Коментар: благословен.  Д.Пр.).  Между  другото,  това  обяснява  защо  преводите  на
Блаженствата (тази позната серия от проповеди наречена „Блаженствата,“ от Проповедта на планината), в
която  се  казва  „щастлив,“  вместо  „благословен“  толкова  очевидно  не  улучват  целта.  А  най-важното  в
„благославям,“ „благословия“ и „благословен“ - едно от нещата, което поставя Исус далече над Аристотел
по отношение на източника  и движещата енергия на „добродетелта“ е, че „добродетелта“ включва в в себе
си „щастието,“   но като резултат от нещо друго   – от любовното действие на Създателят Бог  . „Щастието“ е
просто състоянието на човек като самостоятелна част. По принцип, вие можете да постигнете „щастието“ за
себе си и да го развивате за собствена изгода.  А „благословеността“ обаче, е това, което се случва, когато
създателят Бог работи както в живота на някой човек, така и и чрез живота на този човек. 

По  същият  начин,  благословеност  е  това,  което  се  случва,  когато  същият  този  Бог  изпълнява
обещанията, които е направил към своите древни хора, обещанията, съдържащи се в „завета,“ както това е
написано в последните глави на Второзаконие.  И двете тези благословии – благославянето на човека и
благославянето на Израел – са породени от забележителните думи на Исус в началото на Проповедта на
планината в Мат.5:3-12

„Блажени са бедните по дух! Небесното царство е ваше.
Блажени са скърбящите! Вие ще бъдете утешени.
Блажени са кротките! Вие ще наследите земята.
Блажени  са  хората,  които  гладуват  и  жадуват  за  Божията  справедливост!  Вие  ще  бъдете
задоволени.
Блажени са милостивите! Самите вие ще получите милост.
Блажени са чистите в сърцето! Вие ще видите Бога.
Блажени са миротворците! Вие ще бъдете наречени деца на Бога.
Блажени са хората, които са преследвани заради Божия път! Небесното царство ви принадлежи.
Блажени сте, когато хората ви хулят и ви преследват, и говорят лъжливо всякакви лоши неща за
вас, заради Мен!
Радвайте се и се веселете, има голяма награда за вас на небето. По този начин те преследваха
пророците, които вървяха преди вас.“ (мой превод)
Ясно е, че тези изречения не описват „начинът, по който са нещата.“ Те не казват, че скърбящите вече

са  утешени,  въпреки привидностите.  Тези изречения  не  се  опитват  да  поучават  някакви скрити,  вечни
истини за реалността, която обикновено е скрита зад черна фасада.  Те обявяват  ново състояние на нещата,
една нова реалност, която е в процес на нахлуване в света.  Те провъзгласяват, че нещо, което преди не е
съществувало, сега ще бъде;  че животът на небето, който е изглеждал толкова далечен и нереален,  е в
процес на превръщане в реалност на земята.

Какво се случва, когато поставим тези изумителни декларации в общият ред, който създадохме в края
на гл. 2:

1. Целта е Божието царство: време на утеха, най-после небето идва на земята, на обновено създание,
на изобилие, на милост, на награда и може би над всичко това – на виждане на самият Бог.

2. Тази цел е пристигнала в настоящето, сега, когато Исус е тук. От гледната точка на Проповедта на
планината все още не е ясно, как ще работи неговата публична кариера. 

3. Тези, които вървят след Исус, могат да започнат да  прилагат на практика сега, навиците на сърцето
и живота, които съответстват на начина, по който са нещата в Божието царство – да, по начинът  по който те
ще бъдат накрая, да, но също и по начинът, по който те вече са, защото Исус е тук.

Как обещаното за накрая бъдеще се съгласува с настоящите практики и навици, които Исус настоява
да усвояваме? По два противоположни начини. От една страна, има пряко съответствие, в което бъдещото
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състояние  е  точно  очаквано  в  сегашните  житейски  навици:  смирение,  кротост,  милост,  чистота,
миротворство. Когато дойде окончателното царство, ние няма да спрем да бъдем смирени, кротки и чисти.
(Няма да кажем: „Това е достатъчно! Сега можем да бъдем такива, каквито винаги сме искали да бъдем:
горди, арогантни и нечисти!“) Не: тези качества ще блестят още по-силно.

От друга страна, има равностойно и противоположно съответствие, което демонстрира разпъването
между  това  нахлуващо  бъдеще  и  начинът,  по  който  нещата  все  още  са  в  настоящето.  Помислете  за
скърбящите,  за  преследваните,  за  онези,  които  гладуват  за  справедливост.  Когато  дойде  окончателното
царство, скърбящите ще бъдат утешени, търсещите справедливост ще бъдат задоволени и преследването ще
спре. (Може би „миротворството“ попада и в двете категории, тъй като начинът на мисленето на сърцето,
което е характерно за миротворството,  съответства пряко на мира в новия свят на Бога,  но нуждата за
действително миротворство между воюващите части ще изчезне,  когато Божият мир изпълни небето и
земята, както е във видението в Ис.11.) Тези два вида съответствие очевидно вървят близо заедно.

Но  целта  на  говоренето  за  двата  типа  –  пряко  съответствие  и  равностойно,  и  противоположно
съответствие е, че смисълът на казаното от Исус не е „Ако успеете да се държите по този начин, вие ще
бъдете възнаградени“ (един вид законническо решение), нито пък е „Сега вие, които вярвахте в мен и в
проекта за моето царство, ето това е начинът, по който сте длъжни да се държите“ (начин на мислене, за
който може би настояват някои учени от след-реформаторската теология) – въпреки, че вторите са по-близо
до истината,  но не и в  смисълът на обичайното въображение.  Ако останем между тези  две мнения би
означавало да оставаме забучени на рогата на  философска дилема и на нейните теологични разклонения,
вместо да завием зад ъгъла и да гледаме на нещата от гледната точка на Исус от първия век на новата ера.

Това, което ни казва Исус е следното: „Сега, когато аз съм тук, Божият нов свят наближава да се роди;
а след като разберете това,  вие ще видите,    че има навици на сърцето, които очакват този нов свят тук и  
сега.“ Тези качества – чистота в сърцето, милост и т.н. - не са, така да се каже, „неща, които вие трябва да
правите,“ за да заслужите „награда,“ или „заплащане.“ Нито пък те са само „правилата за поведение,“ които
са дадени на новоповярвалите, за да ги изпълняват – правила, които някои днес може да възприеме като
нещо, което е наложено произволно. Сами по себе си  те са отличителни черти на живота, те са езика на
живота, на живота на новото създание, на живота на новия завет, на живота, който Исус дойде да донесе.
Както  ще  видим,  те  са  част  от  това  християнско  модифициране  на  древната  гръцка  представа  за
добродетелта,  модификацията,  която  бързо  се  настани  удобно  в  общият  модел  на  вярата,  надеждата  и
любовта.

ДВЕ
На  това  място  можем  да  отидем  директно  при  останалата  част  от  Проповедта  на  планината,

започвайки  от  Мат.5:13  и  да  ги  разгледаме  внимателно  до  края.  Не  е  нужно  да  правим  това  заради
причината, която предлагам да разгледаме, но има разни неща, които трябва да бъдат казани, като добавка
към основната гледна точка, което вече обяснихме.

Първо, ние видяхме, че Блаженствата   могат погрешно да бъдат считани  , че са сбор от правила  . Но   т  е  
не са. Те много повече приличат на добродетели и ето как работят те: схванете какъв е краят, целта, telos,
бъдещето  и  започнете  да  работите  върху  очакването  на  тази  цел  тук  и  сега.  Това  не  означава  (аз
продължавам да поставям ударението върху това),  че  няма такова нещо като правила;  както ще видим,
Блаженствата са както указания за онези, които изучават добродетелта, така и списък на неща, които трябва
да  се  проверяват,  който  различните  християни  могат  да  ползват  от  време  на  време.  Но  ако  четем
Блаженствата като правила,   това означава, че сме изгубили целта и техния смисъл  .

По-голямата част от остатъка от Блаженствата могат да отведат случайният съвременен читател в
друга посока. Вие трябва да избягвате не само да убивате, но и да избягвате да мразите и ненавиждате.
Трябва да избягвате не само прелюбодеянието, но и сексуалната похот и т.н. (Мат.5:21-47); а когато дарявате
пари, или казвате молитви, или постите,  вие наистина правите това заради смисъла на тези неща,  а не ги
правите като рутинни жестове, в които не влагате никакъв смисъл.(Мат.6:1-18). Всичко това би могло да
изглежда,  като  че  ли  Исус  хвали  „автентичността,“  -  едно  течение  в  романтичното  движение  или
екзистенциализма  –  иначе  казано  –  това  не  значи,  че  Исус  казва,  че  външните  форми  нямат  никакво
значение  и  че  е  важно  само  гледната  точка  в  сърцето  на  човека.  Но  от  друга  страна,  Проповедта  на
планината не може да биде принизена до нивото на категориите,  предлагани от съвременната  морална
беседа, все едно, че Исус „наистина“ е казал почти същото, за което някои съвременни мислители настояват.

Исус всъщност кани слушателите си да направят нещо много по-крайно: да очакват това, което ние
можем да наречем „есхатологична автентичност“  (Коментар:  Т.е.  истината за края  на времето,  за живота след

смъртта, за небето и ада, за второто идване на Исус, за Съдния ден, за новото небе и новата земя и т.н. Д.Пр.) Да, ще има
време, когато хората на Бога ще служат и ще го обичат и ще живеят според тази човечност, за която е
говорил древния Закон, „природно“ и от сърце. Но това ще бъде дадената от Бога „втора природа,“ нов
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начин да бъдем човек. Понеже Исус е тук и е обявил идването на Божието царство,   вие можете да започнете  
да  практикувате  това  сега,  въпреки,  че  това  ще  бъде  трудно.  Това  практикуване  няма  да  стане
„автоматично,“ точно защото Бог иска вие да бъдете хора, а не „марионетки.“ Вие ще трябва да мислите за
това, да се борите за това, да се молите за милост и мощ; но поне това сега е тук, в нашия обсег. Вие не
можете да принизите целия въпрос за това „какво да е поведението ми,“ до нивото на заповедта „Това
трябва са идва естествено; иначе то не е истинско.“ Исус казва това по обратния начин: „Върви след Мен и
автентичността  ще  започне  да  се  случва.“  Автентичността,  която  наистина  е  важна,  е  да  живеете  в
съответствие с истинският човек, какъвто Бог ви призовава да станете. Тогава това, което древният Закон
всъщност е искал – истински човешки живот, отразяващ Божията слава в света – ще започне да се появява.

Цялостта на Проповедта на планината е рамкирана вътре в обявлението на Исус, че това, за което
неговите сънародници, юдеите са бленували от много поколения, сега най-после идва да се случи – но това
ново царство няма да прилича на онова, което те са си представяли, че то ще бъде. Всъщност, в някои
отношения това царство отишло в точно обратната посока. Никакво насилие, никаква омраза към враговете,
никаква загрижена защита на територията и на собствеността против езическите орди.  Накратко казано,
никакво  безумно  усилване  на  древните  правила  за  живеене.  Точно  обратното  –  радостно  и  безгрижно
доверие в създателят Бог, чието царство сега най-после започва да идва, водещо до радостно и щедро сърце
към другите хора, даже към тези, които в специален смисъл са „врагове.“ Вяра, надежда и любов, те отново
са тук. Те са езикът на живота, в настоящето те са белегът на зелени издънки, поникнали пред бетона на
този тъжен стар свят, които са признакът, че създателят Бог работи и че слушателите и последователите на
Исус   могат да бъдат част   от това, което Той прави сега  .

Това  е  контекстът  вътре  в  който  Исус  прави  може  би  най-забележителният  си  призив:  „бъдете
съвършени, защото вашият небесен Отец е съвършен“ (Мат.5:48).  Тук в оригиналният гръцки текст за
„съвършен“ е използвана думата  teleios, която ни напомня за използвана от Аристотел  дума  telos, „цел.“
Вие  трябва  да  бъдете  хора  на  целта,  хората  на  истинската  човечност,  хора,  които  са  „завършени.“  В
евангелието  на  Матей  (19:21),   при  описание  на  срещата  на  Исус  с  богатия  младеж,  същата  дума
„съвършен“  е  употребена  от  Исус,  с  която  той  всъщност  казва  ма  младежа:  „Ако  искаш  да  бъдеш
„съвършен,“ teleios, тогава иди и продай имота си, дай (получените пари) на бедните хора и ела да вървиш
след Мен“ (мой превод). (Същата дума се намира и подобен контекст и в Як.3:2.) И ние забелязваме, че във
всеки случай разглежданата от нас дума „съвършен“ се състои не от дълъг списък от трудни за изпълнение
морални заповеди, а  от характер, формиран чрез преливаща щедра любов. Когато Павел, както ще видим
сега, обобщава призива на християнина с езика на любовта, той не казва нищо повече от това, което е казвал
Исус  по различни начини.  И защото това  е  важно,  Павел не  направил нищо повече  от  онова,  което е
направил Исус.

Което ни насочва към въпроса, който би трябвало да бъде зададен на този етап в разсъждението. По
какъв  начин трябва  да  бъде  изпълнявана   програмата  на  Исус  за  установяване  на  Божието царство на
земята?  Той изпраща своите   последователи  в  градовете  и  селата,  и  за  тяхна  наслада,  и  изумление  те
откриват, че нещата, които Исус е правил, особено изцелението, което и било толкова впечатляващ знак за
свежата работа на Бога, се случвало и чрез тях. (Между другото, вече отбелязахме, че на учениците не са им
били давани „морални предизвикателства,“ с които да бъдат изпитани, все едно че целта на всичко това е
била да се провери дали тяхното поведение е подходящо, от гледна точка  на морала и етиката. Това ще се
случи по-късно – и първите сигнали не са били особено обнадеждаващи, когато те се спречквали помежду
си.  Обратното,  на  тях  им  било  възложено да  правят  неща,  чрез  които новата  работа  на  Бога  може да
напредва.  Езикът на живота е езикът,  в който  Бог говори    чрез хората   на света.)  Но какъв щял да бъде
резултатът от всичко това? Дали просто още повече последователи на Исус, които отивали в света, носейки
нов живот и надежда на малкият брой хора, с които техните животи можели да се свържат – а през това
време преобладаващата част от хората живеели в грях и загивали?

Съвсем  не!  Исус  е  имал  нещо  друго  предвид,  което  е  било  много  по-радикално,  нещо,  което
решително формирало възникващото движение на неговите последователи. Това е нещото, което поставя
Исус и неговите първи последователи да бъдат драматично отделени в техният стремеж към добродетелта
от другите теории, които правят същото. Основното е, че Исус е вярвал,  че началото на Божието бъдеще
може напълно да бъде започнато,  само ако силите,  които му се противопоставяли – силите на хаоса и
разрушението, на омразата и подозрителността, на насилието, гордостта, лакомията и амбициите – бъдели
не просто надхитрени и заобиколени от радостната нова алтернатива – а бъдели посрещнати фронтално и
победени окончателно. (Коментар: Това се потвърждава от думите на Исус в Мат.12:29. Докато силният противник не
бъде окончателно победен, победа няма да има. Половинчатите успехи гарантират реставрацията на противника. Не трябва да
има никаква толерантност към злото. Така, както се отнасяме към силно заразните болести. Д.Пр.)

Това е сърцевината на Неговото разбиране за нашия собствен царски и свещени призив. Чрез неговото
собствено свежо четене с молитва на Писанията на Израел, Исус повярвал, че това противопоставяне и
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поражение на противника може да бъде постигнато чрез еднаквите роли на царя и свещеника: чрез Месията
на  Израел,  който воюва за  царството чрез  собственото си страдание и  смърт,  и  чрез  приношението на
истинският свещеник на Израел на жертвата на покорството на народа на Израел на своя Бог, в сърцето на
новия Храм. А като част на призива, който е толкова дълбоко, че ние не можем да го разберем напълно,
Исус е вярвал, че самият Той е Месията на Израел и свещеникът на Израел и че поради това изстрадва тази
съдба, която донасяла победата и покорството.

Как  този  призив  и  неговото  изпълнение  в  смъртта  и  възкресението  на  Исус  се  свързва  с
предизвикателството,  което  той  отправя  в  Проповедта  на  планината,  предизвикателство  да  живеем  в
настоящето в светлината  на идващото Божие бъдеще?

ТРИ
Предстоящата смърт на Исус – и неговото собствено дълбоко библейско разбиране, което го водело не

само да очаква,  но и да тълкува предварително  -  същност е  здраво свързано с неговото обявяване на
идването на Божието царство и с неговата покана към последователите му да започнат да изучават още сега
езика на Божието царство. Това поне изглежда, че казват всичките четири евангелия. Според тях няма ясна
граница между обявяванията на Исус за идващото Божие царство и неговата наближаваща смърт. Тези две
неща вървят заедно. Но това ни изправя пред един проблем, който прониква много дълбоко в Западното
християнство и с който,  ако не се справим чрез челен сблъсък, ще ни пречи при всеки опит да разберем
живота на (християнската) добродетел, към който Исус ни призовава, а да не говорим - да намерим отговор
на следващият въпрос: как това се свързва с другите схеми на добродетелта, които се предлагани както в
древния, така и в съвременния свят?

Християните и по-конкретно, християните в Западния свят, в продължение на много време са били
разделени на  две  групи:  „хора  на  посланията“  и  „хора  на  евангелията.“  „Хората  на  посланията“  са  си
представяли  християнството  предимно  в  светлината  на  смъртта  и  възкресението  на  Исус,  „които  ни
спасяват от нашите грехове.“ „Хората на евангелията“ си представят християнството предимно в следване
примера на Исус за хранене на гладните, за помагане на бедните и т.н. (Коментар: Т.е. поставяне на ударението

върху социалната функция на църквата.  Д.Пр.) На „хора на посланията“ често пъти им е трудно да дадат ясно
описание   на  това,  което  става  в  обявеното  идване  на  царството  на  Исус  и  на  неговия  призив  към
последователите му да бъдат „съвършени.“ На „хора на евангелията“ - или ние бихме могли да ги наречем
„хората  на  първата част от евангелията,“  понеже  в  разбирането си и в  представите  си  те  обикновено
скриват последните няколко глави от евангелията – често пъти им е трудно да обяснят, защо Исус, който е
извършил тези забележителни неща, е трябвало да умре и то, да умре толкова скоро.  Вследствие на това,
често пъти на тях им е трудно да приемат важните теми от теологията на Павел.

Всъщност,  в  този  разделение  „или  едното/или  другото“  няма  никаква  справедливост  както  към
Посланията в Новия Завет, така и към Евангелията. Още по-малка справедливост има към самият Исус. За
Него царството, чието начало е поставил, можело да бъде здраво установено,    единствено чрез Неговата  
смърт и възкресение. Или казано по обратния начин, главната цел на Неговата смърт и възкресение е било
установяването на царството, което Той започнал да въвежда. Начинът, по който авторите на евангелията
разказват историята за смъртта на Исус, с удължени части от предварителното учение, последвани от доста
подробни описания на „изслушванията“ Му пред главните свещеници и пред римският губернатор, бил
избран не заради „местните етнически особености“ или поради обикновеното желание да се предоставят
исторически спомени за случилото се по време на самото събитие (самото разпъване на кръста),  чийто
теологичен „смисъл“ можел да бъде подбран от друго място. 

Според евангелията, „смисълът“ на кръста е, че това е изпълнението на смъртната присъда на Този,
който  е  донесъл  царството,  на  Този,  който  е  събрал  заедно  призивите  и  задълженията  на  царя  и  на
свещеника на Израел, и на човешкия род, на Този, който едновременно е въплъщавал в Себе си Богът на
Израел, който дошъл да установи Своето царство на земята, както то е на небето. Прочутите откъси, които
включват в  себе си това,  което следващите автори нарекли „теология на изкуплението“ (като например
Марк 10:45: „Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си, като откуп за
мнозина“) са тълкувателни указания за разбирането на една важна черта от смисъла на цялата история, но те
не трябва да се противопоставят на други важни черти от  този смисъл, които се обясняват в посланията на
Павел (например за това, че „Исус е умрял заради нашите грехове“) в един текст, в който се говори за нещо
друго.

По  същият  начин,  според  Павел  смъртта  и  възкресението  на  Исус  не  са  постигнали  просто
„свръхестествено“ спасение, което не е свързано с Божието спасение на цялото създание. Както видяхме в
предната глава, според Павел, целият смисъл на постижението на Исус и на неговата смърт и възкресение е,
че чрез Исус, са се родили изкупени хора, а чрез тези хора Създателят най-накрая ще поправи целия свят.
Целта  на  всичко  това  е  „ново  създание“  (2Кор.5:17;  Гал.6:15).  Евангелията,  Посланията  и  самото
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Откровение, „работят“ само когато ние гледаме на тях като на подробни уточнявания на огромната, сложна,
но изцяло съгласувана вътрешно история, която скицирахме по-рано: призивът към Човешкото същество да
бъде носител на Божия образ в създанието, призивът към Израел да бъде спасител на Човешкото същество и
задачата на Исус да бъде Този, който ще завърши задачата на Израел, ще спаси Човешкото същество с цел,
чрез спасеното човечество, цялото създание да бъде освободено от разложението и смъртта и проектът на
новото създание решително да започне да се изпълнява. Съкратете това описание или изпуснете един или
няколко важни етапи от него и вие никога няма да разберете Новия Завет като нещо цяло, а още по-малко
ще разберете неговия призив да научим навиците на сърцето и ума, които очакват достигането на крайната
цел.

Следователно,  това  разделение  на  гледните  точки  не  се  ограничава  само  до  разделението  между
привържениците на евангелията и посланията,  а всъщност е разделение между окастреното четене и на
едните  и  на  другите,  и  разсъждаване  върху  още  едно  Велико  Разделение,  което  се  случи  в  Западното
християнство.  (Изследването  на  историческите  корени  на  това  разделение  е  увлекателно,  но  това  не  е
моментът да  ги  проследяваме  до  тяхното начало.)  Още веднъж ще кажа,  че  част  от  проблема е,  че  в
продължение на много векове християнството е считало, че на практика единственият смисъл в смъртта на
Исус е  била „да ни спаси от нашите грехове,“ разбиран по многобройни повече или по-малко полезни
начини. Но че за самите евангелия, това спасение на отделните хора (което разбира се е един от основните
елементи), е било проектирано да обслужва една по-голяма цел  : Божията цел, целта на Божието царство  . И
в Божието царство хората са спасявани и са освобождавани от техния грях, за да заемат мястото си (както
Исус вече е призовал учениците си да заемат своите места), не само като получатели на Божията прошка и
на нов живот, но и като действащи лица. Иначе казано, да бъдат царе и свещеници.

Тогава как обявяването на идването на царството на Исус и неговата спасяваща смърт и възкресение
се обединяват в едно цяло нещо? Разбира се, това е голям и поразителен въпрос и е пример за голяма доза
дързост, но аз ще се опитам да дам един кратък и неизбежно -  незадоволителен отговор.  Ще започна така:

Исус  не  обикаля  в  неутрална  територия,  обявявайки,  че  „Бог  става  цар,“  както  прави  някои
изследовател,  който завладява  територия,  която преди това не е  принадлежала на никого.  Исус обявява
Божието суверенно и спасяващо владение и прави неща, които демонстрират Божието присъствие и сила в
свят, който вече е завладян от враждебни сили, сили, които за наш ужас включват висши служители сред
самите хора на Бога, както и сред елита на съществуващото царство и на свещениците, както и популярните
групи за натиск и революционните движения в Израел за освобождение от Римската окупация – и освен
това, разбира се, силите на езическия свят.  

Да се каже, че „Бог ставал цар“ в Палестина през 1-я век, е било начин да се каже, че Богът на Израел
е отхвърлил властта на езическите господари и спасява хората си; но изглежда, че самите хора са станали
част  от  проблема.  Но,  тъй  като  целият  смисъл  на  Божието  спасяващо царуване,  така  както  Исус  го  е
разбирал, е че това е спасяващото царуване на този Бог – на Богът на истинската, щедра и непреодолима
любов, чийто начин на царуване вече е бил обяснен в Проповедта на Планината – това царство не можело
да  бъде  установено чрез  насилие,  а  само  чрез  неговите  правилни  средства:  страдание  и
самопожертвувателна обич. От тук следва това обединяване на дълбоко ниво на обявлението за идването на
Божието царство и призивът на кръста.  От тук произтича и съпротивата на дълбоко ниво  в средите на
Западната култура срещу това обединяване и то на всяко ниво.  Ние усъвършенствахме нашите царства да
бъдат от различен вид и предпочитахме да гледаме на срамната смърт на Исус само като на донасяне на
чисто небесно „спасение.“

И още нещо – това е важна тема в евангелието на Йоан, но тя се намира над нивото на другите три
евангелия – било открито, че Исус е Този, в когото Божията слава най-после била върната на неговите хора.
В евангелията на Йоан и на другите трима автори е показано ясно,  че Исус е Храмът,  мястото, където
Богът на Израел идва да обитава, в изпълнение на  неговото древно обещание. Това е причината, поради
която навсякъде в текстовете на евангелията, и конкретно, когато Исус отива в Йерусалим за последен път,
има  директен  сблъсък  между  Исус  и  Храмът,  с  институцията  на  Храма,  представлявана  от  главните
свещеници и самият Първосвещеник. Разбира се, това отново не е просто случайна проява на тамошния
манталитет и със сигурност не трябва да бъде принизявано до представата, че това е противопоставяне на
„религиозния елит“ на самозванеца Исус, който защитава някакъв вид спонтанна религия и се бори против
техният предполагаем формализъм. Описанието за Исус и Храма съобщава, че така както Исус е обявявал
идването на Божието царство   и че самият Той е истинският и най-неочакван цар  , а също и   че Той въплътява  
в себе си истинският Храм   и че самият   Той е истинският (въпреки и шокиращ) Първосвещеник  . 

По  този  начин  Исус  обединява  двете  велики  описания  на  Израел,  нишките  на  царството  и  на
свещеничеството в Стария Завет, събира ги заедно и установява новият път, царският и свещенически път
за Израел и за  човешката раса,  с  цел спасението на света.  Поради това двойно изпълнение,  човешкото
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задължение, описано в Бит. 1 и 2 може да бъде потвърдено отново, както видяхме в предишната глава на
тази книга, свързано с текстовете в Откровение Римляни и  на други места.

Най-дълбоката революция в добродетелта, която можем да намерим в евангелието – и в евангелията –
се намира точно тук. Исус поставя на раменете си товара  не само на абстрактния „грях,“ в една размяна,
която се е случила далече от тези фактически събития, които довели до неговата смърт -  Исус поел на
раменете  си  истинската  тежест –  на  властта  и  резултатите  –  от  човешкия  грях  и  неподчинение,  от
натрупването на реалната човешка гордост, грях, глупост и срам, които, в този момент от историята, се
концентрирали в арогантността на Рим, в егоизма и кариеризма на юдейските водачи и в изопачените мечти
на юдейските революционери –  даже и товарът на провалите на собствените си последователи. 

Цитирал съм преди, ще  цитирам и сега едно ненадминато мнение на моя учител проф. Джордж
Кеирд: „По този начин,   в чистата историческа истина, а не просто в теологично тълкувание,    Един понесе  
греховете на мнозина.“  Някои теории за „изкуплението“ се откъсват от действителните събития и поставят
над  текста  на  евангелието  (или  даже  заменят  разказаното  в  евангелието  с)  един  теологичен  метод  за
тълкуване, подбран от най-различни места, за да „обяснят“ как грешните хора  могат накрая да напуснат
този свят и да отидат на небето. (Коментар: Т.е. тези теории изпускат, че крайната цел на Бога е спасението на цялото

сътворение, а не само на хората. Д.Пр.)  Разглеждани от гледната точка на правилен теологичен метод, такива
теории  не  са  с  нищо  по-добри   от  теориите  за  Божието  царство,  които  изобщо  пренебрегват  кръста.
Божието царство и кръста са неразривно свързани и взаимно си принадлежат. Едното не може да бъде
разглеждано без другото. Цялата история е цялата история. И в рамките на цялата история, а не в някаква
нейна  окастрена  версия,  призивът  на  Исус  към  един  вид  добродетел  на  новото  създание  придобива
смисълът, който добродетелта има.

Призивът на Исус да вървим след него, да откриваме в настоящето навиците на живота, който сочи
напред към идващото царство и вече, в известна степен, да участваме в живота на това царство, придобива
смисъл единствено,  когато е формулиран по начинът, направен от прочутият Дитрих Бонхофър: „Ела и
умри.“ Исус не е казал  , както казват някои съвременни евангелисти  : „Бог те обича и има чудесен план за
твоя живот.“ Нито пък е казал: „Аз те приемам такъв, какъвто си, така че ти можеш да бъдеш щастлив и да
правиш това, което идва естествено.“

Исус е казал: „Ако искате да станете Мои последователи, отречете се от себе си, вдигнете кръста
си и вървете след Мен“ (Марк 8:34 – мой превод). Той е казал, че човек трябва да загуби живота си, за да го
спечели,  което е обратното на това човек да се вкопчва в живота си и    по този начин да го загубва  . Той
говорил за това, като директно давал за пример себе си, неговото собствено предстоящо унижение и смърт,
последвани от възкресение и възнесение на небето. В пълно съответствие с Блаженствата, Исус описвал и
канел последователите си да влязат в един коренно противоположен свят, в свят, в който външното става
вътрешно, а вътрешното – външно, в свят, в който всички представи на хората за човешкото добруване,
включително и за човешката добродетел, биват отхвърляни и се установява нов ред.

Разбира се, Исус би могъл да каже, че точно сегашният свят е обърнат наопаки, а Той идва, за да го
постави в правилното му положение, колкото и абсурдно да ни изглежда това. Тази смяна на възприемането
е предизвикателството на евангелието, което той е проповядвал и според което е живял и заради което е
умрял.

Това  означава,  че  обикновените  стандарти,  даже  стандартите  за  самата  добродетелност,  са
опровергавани в тяхната сърцевина. Вече нямало да е възможно добрият живот да бъде важен за хората,
които съзират бегло „щастието,“ в което те ще станат завършени и след това си изработят програма за
самоусъвършенстване, чрез което те ще могат да започнат да превръщат тази цел в реалност. Хората са
призовавани  да  вървят  след  лидер,  чиято  крайна  цел  наистина  е  благословен  свят  отвъд  всички
ограничения,  но чиято непосредствена цел и единственият възможен път към крайната цел,    е ужасна и  
срамна смърт. И причината за тази драстична разлика не е озадачаваща. Причината за това е, че диагнозата
на Исус  е, че проблемът стига много по-дълбоко,  отколкото  всеки древен гръцки философ е предполагал.
Исус вярвал и поучавал, че хората изобщо, включително и Божийте хора – Израел, имат болест на сърцето,
до която всички опити за самостоятелно подобрение не могат да достигнат. Ако е трябвало наистина да се
постави началото на изпълнението на проекта за Божието царство,  на въвеждането хората в новия живот и
призвание, чийто език те тогава ще трябва да научат, тази болест трябвало да бъде излекувана. Покварата и
разложението на стария свят и на старото човешко сърце, навиците и образците на мислене, въображение и
живот, не само трябвало да бъдат реформирани, а трябва да бъдат убити.

Освен това, тъй като един от главните предупредителни признаци за тази поквара и разложение е била
човешката гордост, не можело да има никакво място за този вид „добродетел,“ която гледа на себе си като
дело на самия човек. Най-великият от езическите моралисти би могъл само бегло да види реалността на
истинското човешко съществуване, в което целта на човешкия живот била осъществявана стъпка по стъпка
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чрез подготовка на сърцето и на живота в новите навици. Тази реалност блещукала като мираж на другия
бряг на дълбока и буйно течаща река, която езическият морализм нито можел да преплува, нито можел да
построй мост над нея. Исус се гмурнал в реката и след като се удавил, бил отнесен на отсрещния бряг. И той
казал на учениците си да го последват. Пътят към Божието царство е  пътят на кръста или обратното – стига
да помните, че „царството“ не е „небето,“ а е състояние на нещата, в които Божието царство е дошло и
неговата воля е изпълнявана на земята така, както е небето.

Всичко това означава, че обобщаващото твърдение, което изследвахме в предната глава, идеята, че
Божийте  хора  са  „царско  свещенство,“  е  всъщност  вкоренена  здраво  в  постижението  на  самият  Исус.
Царската  и  свещеническа  съдба  на  човешките  същества  e родена  отново,  само  защото  уникалният
Човешки Син сам по себе си бил едновременно цар и свещеник. Исус дошъл, за да обяви началото и да
олицетворява  дългоочакваното  вярно  подчинение    на  цялото  създание   на  Бога  ,  на  човечеството  и  по-
конкретно – на Израел. В сърцевината на тези две призвания – суверенното идване на Бога при Неговото
създание и изпълненото с благодарност подчинено движение от създанието към неговия Създател – ние
откриваме в евангелията движение не само на мисълта, но и на действието, действие, което води директно
към кръста.  Кръстът е мястото, където верният Бог победил фалшивите богове и установил, с дълбок и
отекващ парадокс – своето царство на земята, както е и на  небето.  Кръстът е мястото, където вярното и
благодарно подчинение, което очаквал Бог от своето създание, от хората, които били носители на Неговия
образ и от Неговите избрани хора, като правилен отговор на Неговата любов, била напълно и най-накрая
предложена. Разбира се, има още много неща да се кажат за смисъла и значението на кръста,  но не и по-
малко.

Следователно,  Исус  е  бил  както  цар,  така  и  свещеник.  Тази  теологична  оценка  поставя  на
преразглеждане  в дължина, ширина и дълбочина и с тежка ирония, цялата история за неговото месианско
влизане в Йерусалим и на почистването на Храма, на неговото арестуване и „съд“ пред първосвещеника и
накрая – пред представителя на Цезаря. Следователно, сега, когато е възкръснал, Исус е цар и свещеник – и
Той призовава последователите си, в един изумителен акт на милостта и чрез силата на неговия Дух, да се
присъединят към Него в изпълнението на това двойно служение в нашия живот и в нашия свят . Цялата
християнска добродетел се намира вътре в това призвание, то е вкоренено в уникалното постижение на
Исус и гледа напред към новия свят, в който ще бъде изпълнявана задачата да бъдем „царе и свещеници“  и
„царско свещенство.“ Целта на човешкия живот, която Новия Завет предлага като истинската реалност, на
която представата на Аристотел е била само едно езическо приближение, е вече показана в Исус. Той е
„краят,“ целта, за която се казва в химна:

Исус, нека Ти да си нашата единствена радост,
както и Ти ще бъдеш нашата награда.
Нека в Теб да е цялата наша слава,  сега
и във вечността.

Тогава,  от  християнска  гледна  точка,  добродетелта  не  може  да  бъде  разбирана  единствено  в
светлината на индивидуалното пътуване от старта до бъдещия финал. Добродетелта принадлежи на един
край, който вече е започнал, на едно крайно време, чието отброяване вече е започнало. Добродетелта, във
великата  философска  традиция,  винаги е  казвала:  „Стани такъв,  какъвто  ще  бъдеш.“  Християнската
добродетел казва: „Това, което  ще бъдеш, е това което вече си в Христос.“ В това се състои смисълът на
твърдението  на  мъдрите  християнски  теолози,  че  „всичко  е  по  милост.“  След  като  тези  уточнения  са
направени, ние установяваме,  че вътрешната динамика на добродетелта,  разбирането за характер,  който
трябва да бъде оформен съобразно неговото бъдеще и да бъде формиран чрез грижливо обмисляне, чрез
правенето на трудни избори и чрез морално усилие, не е разклащан в основите си, а обратното – е усилван.
Това е целият смисъл на твърдението, което мъдрите християнски теолози винаги са имали, че милостта
работи чрез  Светия  Дух,  който ни прави способни да станем,  най-накрая,  истински човек.  Оттук идва
припокриването с представата на Аристотел – и коренното различие.  (Коментар:  Припокриването е,  че  както
Аристотел, така и християнството призовават за добродетелност. А коренната разликата е, че според Аристотел това става
чрез личните усилия на човека, който се превръща в герой,  а според християнството това става  чрез смирената съвместна
работа на човека със Светия Дух, който го прави способен най-накрая да стане истински човек. Д.Пр.)

Превръщането в царско свещенство, превръщането в истински човек, винаги включва в себе си битка,
винаги е борба и често изглежда като очевидно поражение. Така е било и с Исус: така се е случвало, отново
и  отново  с  неговите  последователи.  Но  вътре  в  тези  последователи  добродетелта  е  израствала,  те  са
демонстрирали това качеството на характера, за което се говори в Проповедта на Планината и в техния
живот на „обикновени“ хора са се случили забележителни неща. И в сърцевината на този феномен ние
откриваме, да - човешкото сърце.

ЧЕТИРИ
„Сърцето е измамливо...и отчаяно греховно“ (Йер. 17:9 – мой превод). Песимистично ли е това? Не,
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това е реалистично заключение. Исус би се съгласил, че е така,  въпреки че то е плесница по лицето на
онези от нас, които по природата си са склонни да приемат романтичната философия или етика. Ние не
можем да очакваме, че ще разберем моралните изисквания на Исус и как те „работят,“ ако не се изправим
лице в лице с неговите анализи, или самите те не застанат пред нас, за дълбокото заболяване на човека, за
човешката дилема и за поразителният начин, чрез който Исус счита, че би могъл да ни предпише лекарство
за  това  заболяване.  Така  както обявяването  на  установяването на  царството  на  Исус  не  е  направено в
някакво празно място, а в окупирана от врага територия, така и предизвикателството към всеки човешки
живот не е отправено към хора, чиито сърца са били чисти и блестящи като полирани с восък повърхности
на табелки, които са готови за написването на нов надпис, а са били хора, чиито сърца са приличали много
на описанието, направено от Йеремия.  Навиците са били вече добре формирани и както Шекспир видял,
тези навици много често били лоши. Често пъти – това всъщност означава измамливостта на сърцето –
лошите навици са били маскирани   като добри и правилни навици  . Каквото и да означава „добродетелта“ в
предизвикателството на Исус – то се отнася за този контекст.

Очевидното място,  откъдето трябва  да  започнем,  са  забележителните  думи на  Исус  за  чистите  и
нечистите храни (Марк 7:14–22 и паралелните текстове в другите евангелия):

„И пак повика тълпата и им каза: „Слушайте ме всички и разбирайте. Това, което влиза отвън във
вас не може да ви оскверни. Осквернява ви това,  което излиза от вас.“ Когато се върнаха в къщата,
учениците Му Го попитаха за притчата. А Той ги попита: „И вие ли не я разбрахте? Не разбирате ли, че
това, което влиза отвън в хората не може да ги оскверни? То не влиза в сърцето; то влиза в стомаха, а
после  продължава  и  излиза  в  отточния  канал.“  (Следователно:  всички  видове  храни  са  чисти.)  Той
продължи: „Осквернява хората онова, което излиза от тях. Зли намерения излизат отвътре, от сърцата
на хората: сексуална неморалност, кражба, убийство, прелюбодеяние, лакомия, порочност, предателство,
поквара, зло, клевета, гордост, глупост. Всички тези зли неща излизат отвътре. Те оскверняват човека.“
(мой превод)

На друго място съм обсъждал начина,  по който работи тази малка последователност.   Исус казва
нещо, което е толкова смайващо – ако го разберете – поради което то трябва да остава скрито, когато Той е
на улицата. Исус го обяснява само, когато е насаме с учениците си в къщата. (Това се случва и с други
негови изказвания,  като например Марк 4:1-20.)  Причината за това е ясна за всеки,  който е  запознат с
юдеизма от 1-я век: Исус настъпвал много чувствителните „мазоли“ по краката на някои хора. Разказвано ни
е в народните традиционни предания за Макавейте и в други места, че борците за свобода на юдеите са
предпочели да умрат, но не и да ядат нечиста храна. Законите за позволените и за забранените видове храни
са представлявали важна част в традициите на живеене, което давало основание на народа на Израел по
времето на Исус да счита себе си за по-високопоставен от „нечистите и осквернени“ езически народи, които
го заобикаляли, да счита, че продължава да запазва своята дадена му от Бога идентичност, както направили
Даниил и другарите му в царския двор на Вавилон. 

Как би могъл сега Исус да каже, че хората стават нечисти и осквернени не чрез яденето на определени
храни,  а  чрез  нещата,  които бълбукайки излизат  от сърцата  им?  Със сигурност  можем да приемем,  че
отговорът е бил толкова неприятен за юдеите от 1-я век  , както е неприятен сега и за много от съвременните  
мислители,    които  подкрепят  „либералната“  или  „оптимистична“  представа  за  човешката  природа  .
(Припомнете  си   по-рано  цитираният  коментар  на  Артур  Шлезингер  за  онези  хора,  които  приемат
„неподправената  доброта  на  спонтанните  импулси.“)  Но  независимо  от  всичко  това,  отговорът
задължително трябва да бъде даден и той е следният – такъв, какъвто е.

Диагнозата е точна. „Нечистите“ храни са просто символ за нещо друго, а това нещо друго се намира
дълбоко вътре в сърцето на човека.  Списъкът на ужасните неща в ст.  21-22 -   сексуална неморалност,
кражба, убийство и другите срамни характеристики не са просто „научено“ поведение, все едно че те са
били някакви случайни добавки към иначе чистата човешка природа.  Скръбно е, че за придобиването на
тези неща    вие не трябва да работите  . Не е нужно да обмисляте задълбочено, как на ги извършите, не е
нужно упорито да се обучавате, понеже те са толкова трудни за извършване и са много взискателни. Не, те
изплуват на повърхността, неканени и не затруднявани вътре от нас, даже вътре в тези от нас, които са били
отгледани  и  обучени  в  традициите  на  благочестие,  набожност,  поклонение  пред  Бога,  изучаване  и
самоотричане. Разбира се, тези зли неща могат да бъдат окуражени и да кристализират под влиянието на
определени  условия  или  избори;  подобно  на  всеки  друг  образец  на  поведение,  те  могат  да  променят
„нервните връзки“ в мозъка, така че те да станат „автоматични,“ но не е нужно те да бъдат съзнателно
обмисляни или упражнявани предварително преди да бъдат демонстрирани. Те са истинската „нечистота.“

Но с каква цел на Исус е привлякъл вниманието към всичко това? Дали той е дошъл, просто за да
каже на хората, че всички те имат една неизлечима болест? Разбира се, не! Той говори за себе си като за
лекар, който е дошъл да посети болните (Марк 2:17),  но – както постепенно започваме да разбираме – той
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вярва, че проекта за неговото царство в сърцевината си съдържа едно лекарство против тази смъртоносна
болест,  за  излекуване  на  това  нечисто  сърце.  Той  прощава  чрез  собствената  си  власт,  лекува  болните
(включително и тези, чиято болест ги е превръщала в технически „нечисти“ - напр. Марк 5:24-34); той
прогонвал „нечисти“ духове (напр.  Марк 5:1–20).  Освен това,  той предупреждава против опасността от
повърхностно „очистване,“ което оставя недокоснато сърцето на болния (Марк 7:1-8; Мат. 12:43-45).

Но той не прави тези предупреждения за „нечистотата“ за да може да каже: „Ето, това сте вие  и
такива  ще си останете“ -  въпреки,  че ако слушателите му не се  покаят,  това  наистина ще бъде вярно.
Неговото намерение е, по някакъв начин тези, които чуят и приемат неговото обявление за царството,  ще
поискат  сърцата  им  да  бъдат  изчистени.  Той  върши  работата  на  царски  свещеник,  който  суверенно
предоставя това „очистване“ на сърцето, за което редовните и определени от Бога служения в Храма са
били предварителни (и безрезултатни) пътеводители. Както видяхме, това е било приемано като доказано в
ранната църква, например, в Деян. 15:9, където Петър говори, че Бог „очисти сърцата“ (на повярвалите
езичници) чрез вяра. Виждаме същото нещо и в 1Йоан 1:7, който обявява, че „кръвта на Исус ни очиства
от всеки  грях.“  Самият  Исус,  в  така  нареченият  „прощални  беседи“  в  евангелието  на  Йоан, казва  на
учениците си: „Вие вече бяхте направени чисти чрез словото, което ви казах“ (Йоан 15:3 – мой превод).
Три различни средства – вярата, кръвта на Исус и словото на Исус – но резултатът е един: очистени.

Ние можем да разгледаме същата тема от малко по-различен ъгъл, ако погледнем отново казаното от
Исус за развода в Марк 10:2-12. Както видяхме, в думите му е имало политически елемент: всички юдеи по
времето на Исус са знаели много добре какво е направил Ирод Антипа, оженвайки се за жената на брат си и
зададеният въпрос за развода вече не е бил „неутрален“ и отнасящ се към някаква абстрактна тема, както не
е бил неутрален и в двора на крал Хенри VIII. (Коментар: Роден през 1491. Крал на Англия – 1509-1547. Женил се е 6
пъти. Поради отказ на папата да утвърди първия му развод с Катерина Арагонска, кралят прекъсва отношенията си с Ватикана
и английската църква е обявена за самостоятелна, и това поставя началото на Реформацията. Д.Пр.) Поради това Исус
дава недиректен, но силен отговор, като на свой ред пита събеседниците си да му кажат какво те мислят, че
казват  Писанията.  Събеседниците  му  отговарят,  че  във  Второзаконие  Моисей  позволява  развода  при
определени обстоятелства.  Исус казва:  „Да,  но в началото не е  било така.  Бог направил мъж и жена и
обявил, че двамата ще станат една плът, (Коментар: Бог даже взел едно ребро от Адам и от това ребро направил Ева –

Бит.2:21-22. Д.Пр.), което означава, че Бог ги е съединил и те поради това не трябва да бъдат разделяни. Тогава
защо е дадено това разрешение за развод във Второзаконие? Исус отговаря:  „Защото вашите сърца се
вкоравиха“ (Марк 10:5). 

Това е странно. Какъв е смисълът да ни се казва, че разрешението е било дадено, защото сърцата на
хората са били корави, но сега разрешението е отменено? Тук, както често пъти се случва, в задната част на
сцената един уж случен разговор се появява  везната на разбирането на Исус за  работата,  която донася
неговото собствено царство. Исус вярва, че Той и царството на Бога, чието начало обявява  , ще съдържа в  
себе си лекарство, което ще излекува коравината на човешкото сърце.  Той вярва, че е дошъл да премахне
последиците от човешкото коравосърдечие и да възстанови първоначалната цел на създанието. Той е дошъл,
за да изправи всички неща, които са деформирани и, като част от това, да направи хората отново способни
да живеят заедно. 

Не би трябвало да е трудно да намерим източника на това изумително твърдение, че чрез работата им
за донасяне на неговото царство, сърцата на хората ще бъдат както очистени, така и смекчени. Както знаем
от много източници, Исус е бил прекрасно запознат и се е придържал към юдейските Писания, и е знаел
тези  пасажи,  в  които  се  говори,  че  Бог  ща  поднови Завета,  ще  възстанови  своите  хора  и  ще направи
способен народа на Израел, най-после да бъде Израел и хората да бъдат хора. И Исус вярвал, както знаем от
няколко източници, че същите тези пророчества най-накрая се осъществяват  в и чрез неговата собствена
работа. Когато се заговори за чисти и нечисти човешки сърца, вероятно ще си спомним за следните откъси:

„Ето, идват дни, казва Господ, когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет. Той
няма да е като завета, който сключих с техните предшественици, когато ги хванах за ръка, за да ги
изведа от Египетската земя – завет, който те нарушиха, въпреки, че Аз бях техен съпруг, казва Господ. И
това е завета, който ще сключа с Израелевия дом след онези дни, казва Господ: Ще поставя моя закон
вътре в тях и ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.  Те няма вече
да се  учат помежду си или да  си  казват един на  друг:  „Познай Господа,“ защото всички те ще Ме
познават  –  от  най-нищожният  до  най-великият,  казва  Господ;  защото  Аз  ще  простя  тяхната
неморалност и няма вече да помня техния грях“ (Йер.31:31–34 – мой превод)

„Ще напръскам чиста вода върху вас и вие ще бъдете очистени от всичките ви нечистотии и от
всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас; и ще премахна
каменното сърце от тялото ви, и ще ви дам сърце от плът. И ще поставя Духа Си вътре във вас и ще ви
направя да постъпвате според наредбите Ми,  и да съблюдавате и изпълнявате заповедите Ми“ (Йез.
36:25–27 – мой превод)
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Ние имаме добро основание да предположим, че Исус е имал предвид този откъс от Йеремия по
време на Последната вечеря за установяването на нов завет, в който греховете ще бъда опростени (Мат.
26:28; Лука 22:20; ръкописите имат няколко вариации в тези места, но припокриващият се смисъл е ясен). И
неговото служение започнало с кръщаването му от Йоан, измиване с вода, за да представлява напълно ново
начало за Израел, като част от стартирането на идването на Божието царство. Зад двата цитирани по-горе
откъси от  Йезекиил и Йеремия стои Второзаконие, което ни казва да обичаме Бога с цялото си сърце (6:5) и
после,  когато  станало очевидно,  че  всички  са  се  провалили  и  са  нарушили  завета  (28:15-68),  „Бог  ще
обреже  сърцето  ти“  (30:6),  с  цел  вие,  след  всичко  това,  да  го  обикнете  с  цялото  си  сърце  и  душа,
вследствие на това, че завета е бил подновен и Израел е възстановен.

Тук може да има малко съмнение, че Исус е гледал на себе си като наследник на тези традиции и че
него му е възложено задължението да ги изпълни. Всичко,  което Той казва на своите последователи за
техните наследства и живота им, произтича от това място; всичко, в което неговите първи последователи са
вярвали  за  самите  себе  си  и  за  тяхното  призвание  през  годините,  директно  произтичащо  от  неговото
възкресение,  показва, че те са споделяли виждането на Исус. Царството, което Исус дошъл да донесе на
земята, както е на небето, трябва да се вкорени и да бъде прилагано в живота чрез очистените и смекчени
сърца на неговите последователи. 

Но това не се случва просто чрез простото записване на слушателите на Исус като негови „ученици.“
Историята, разказвана в евангелията, казва това пределно ясно:  когато идва критичният момент, всичките
му  ученици  Го  изоставили  и  избягали.  Няма  никакво  съмнение,  че  ние  не  можем  да  им  направим
психоанализа  от  дистанцията  на  времето  и  обстоятелствата  или  да  извършим  грижливо  и  щателно
изследване  на тяхното духовно състояние.  Те  са  се  намирали в уникално положение,  ползвали са  се  с
неизмеримата привилегия да бъдат заедно със самият Исус, да имат достатъчно „вяра“ да продължават да
вървят след Него, но въпреки това, отново и отново,   не са способни да разберат това  , което се е случвало  
пред очите им   или да отговорят правилно   на случващото се  . В историята се разказва, че те също са се
нуждаели, събитията на смъртта и възкресението на Исус да се случат и след това тези събития да извършат
вътре в тях трансформиращата си работа. (Това е скритият смисъл на казаното в Йоан 7:39: Светия Дух все
още не бил дошъл, защото Исус все още не бил прославен.) Но когато тази „работа на царството“ наистина
ги сграбчила изцяло,  както това се случило на Петдесятница,  те били изцяло променени хора:  все още
несъвършени, както ни разкрива твърде болезнено Деяния на апостолите, но промяната ставала отвътре
навън  по  начин,  за  който  единственото  налично  обяснение  е  била  комбинацията  от  едно  духовно
предсказание; събитията, свързани с Исус; и една нова сила, която дишала вътре в тях. И по този начин те
открили, че стартовата точка на обявеното Божие царство на земята така, както е на небето, наистина се
оказала истина –   но още веднъж, не по този начин, по който те, като юдеи от 1-я век, са си представяли  .

Оказало се, че установяването на Божието царство на земята започнало чрез поражението на Исус от
силите на покварата, греха и смъртта  и чрез Неговото превръщане в Себе си, в „царство в личност“ и в
„Храм  в  личност.“  Възкресеното  тяло  на  Исус  било  това  късче  „земя,“  която  била  изцяло  заселена  с
могъщата и даваща живот „небесна“ енергия и слава. Тогава на учениците, като последователи на Исус
било възложено да установят наистина царството, но не чрез военно завладяване, нито чрез оттеглянето им
в уединение от света, а чрез разгласяването, че Исус е истинският Господ на света и чрез призоваването на
хората да вярват в Него и да познаят неговото изцеляваща и спасяваща власт в техния собствен живот и в
техните общества. Иначе казано, доказателство за променените сърца на учениците е, че те стават, на свой
ред, хора, които променят сърцата на други хора, че се превръщат в инструменти за извършване на Божията
работа за промяната на сърцата, (обърнете внимание, че в Рим. 8:27 Павел нарича Бога така „Този, Който
изпитва сърцата.“) А част от тяхната работа, през рялото време е, че те страдат от преследване и опасност,
с цел да се превърнат в хора, които донасят Божието царство и стават носители на Божията слава .  За тях
пътят на Божието царство и пътят на кръста   е станало едно и също нещо, както е било и за Исус  .

Какво ни казва всичко това за християнската добродетел? То ни казва просто, че животът, към който
Исус е призовавал учениците си да живеят, е бил „живот в царството“ или по-точно - „предварителен живот
в царството“ - живот, който призовава хората да бъдат представители на царството, чрез демонстриране на
смисъла на царството. Ние можем да обобщим това, което правят пътят на Петър и пътят на Откровение,
които като ехо повтарят древния призив към народа на Израел:  те трябвало да бъдат царе и свещеници.
Навиците и практики на сърцето и живота, към които те са били призовани да живеят, са били навици и
практики,  които  демонстрирали  предварително,  че  Божието  царство  наистина  превръща  света  в  такъв,
какъвто е трябвало да бъде, изчиствайки света, с цел той да се превърне в обиталище на Божията слава. И
тази работа щяла да започне, с цел да бъде резултатна, с промяна на техните сърца, умове и животи.

Разбира се, централно сред тези практики е било кръщението, което говори за Божието измиване и
обновяване (обновяване на сърцето и обновяване на завета), и участие в Господната трапеза за споделяне на
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хляба  и  виното,  което  говори  за  Пасхата,  за  Исус  и  за  неговата  смърт  и  възкресение,  и  отново,  за
подновяването на завета. Но произтичащи от тези практики, тези общи навици, които формират навиците на
сърцето на отделните вярващи, е придобиването на навици на сърцето, мозъка, тялото и общуването, които
говорят за целта, за  telos  на самото царство и дават доказателство, че това доказателство е „завършено“:
смирението, миротворството, чистотата на сърцето (това отново е тук) и т.н., към което Исус е призовавал в
началото в Проповедта на Планината.

Исус призовавал хората да участват в изпълнението на тази задача за донасянето на неговото царство
– и да участват   в плащането на цената   за извършването на тази работа  . Тази двойна промяна говори мощно
за революционната природа на добродетелта в рамката на християнската гледна точка и за факта че, чрез
християнските вярващи тази добродетел сама по себе си е работа на милостта, тя не е работа, която се
случва  автоматично и лесно или без  християнският  еквивалент на  здраво  морално усилие,  за  което са
говорили езическите  теолози.  Призивът  на  Исус  разширява  и  трансформира  призива  на  Аристотел,  но
основните  насоки  на  тази  древна  езическа  мъдрост,  колкото  и  много  те  да  са  били  променени  чрез
поставянето им в различна рамка,  въпреки това са подчертани. Както ще видим, това е основата, върху
която по-обхватният призив на царството може да върви напред.

ПЕТ
Преди да можем да продължим, ние трябва да се изправим пред един особен въпрос. Много хора,

четейки главата за Исус и добродетелта, биха очаквали едно обсъждане  на самият Исус като велик пример.
Няма съмнение, че много хора ще попитат, „Част от смисъла на живота на Исус не е ли бил, за да ни покаже
как трябва да живеем? Противоположният въпрос е: „До каква степен това ще е полезно или възможно за се
стремим да живеем така?“

На едно ниво със сигурност не би било полезно, а може би и не би било даже възможно. Да вземаме
Исус като пример за начина, по който трябва да живеем морален живот прилича на това да се стараем да
удряме топката за  голф така,  както я удря Тайгър Уудс.  (Коментар:  Роден  през  1975.  Един  от най-прочутите и
успешни състезатели по  голф в  света.  Бил  е  на първо  място в световната класация в  продължение  на 683 седмици.  Той е
състезател от ранга на Роджър Федерер в тениса. Д.Пр.) Даже ако аз започна сега и тренирам всеки ден по 8 часа
ежедневно,  е изключително невероятно, че някога ще бъда способен да направя това, което прави Уудс; а
има и много хора по света, които са по-млади и по-талантливи за тази игра от мен, които също дават най-
доброто  от  себе  си,  но  въпреки  това  не  могат.  По  същият  начин,  наблюдавайки  Исус  –  с  неговата
изумителна  смес  от  мъдрост,  нежност,  проницателност,  ироничен  хумор,  търпение  към  непохватните
последователи, смелост при противопоставяне на злото, самоконтрол в безбройните ситуации на изкушение
(успявайки, както се казва в Евр.4:15, да остане без грях, въпреки че е бил изкушаван по всякакъв начин
като нас)  –  прави повечето от нас,  освен най-гордите и най-амбициозните,  да се  чувстваме така,  както
когато гледаме как Тайгър Уудс удря топката за голф. Само че,   още повече и от това  .

И още нещо, твърдението, че ние възприемаме Исус като наш пример за морала може да бъде, а в
начинът на мислене на някои хора даже е бил начин от една страна да държат съобщението на Божието
царство на една ръка разстояние от себе си, а от другата страна – значението на смъртта и възкресението  на
Исус. Превръщането на Исус в върховен пример за някой, който е живял добър живот, може да е доста
ободряващо за размишляване, но в основата си е безопасно: то премахва много по-опасните призиви да
считаме, че Бог може би всъщност идва да промени земята и нас заедно с нея, с властта и справедливостта
на небето, и това почти ни помага за заобиколим факта, че както се казва във всичките четири евангелия,
това  може  да  бъде  постигнато  единствено  чрез шокиращите  и  ужасни  събития  на  смъртта  на  Исус.
Превръщането на Исус в „пример за морал“ е опит за „опитомяването“ на Исус и за превръщането му в
религиозен талисман.

Ние гледаме към Исус одобрително и решаваме,  че можем да копираме поведението му (поне до
известна степен и изобщо не се съмняваме, че той ще ни прости останалата част, защото той е толкова
приятен симпатяга). Това е невъзможно! Ако единственото от което ние се нуждаем е добрия пример, ние
нямаше да бъдем в това лошо състояние, в което много хора (включително Исус) твърдят че сме.

Против  всички  такива  представи  стои  цялата  традиция,  започвайки  от  Йеремия  с  неговите
предупреждения  за  измамното  сърце;  преминава  през  Йоан  Кръстител  с  неговите  предупреждения  за
брадвата,  поставена  при  корените  на  дървото;  после  през  Павел  с  неговите  предупреждения,  че  ако
праведността беше дошла чрез Закона, тогава Месията нямаше да е нужно да умира; а после минава през
Амброз, Августин, Лутер, Киркегаард и много други. И разбира се, през самият Исус. Той не казва: „Ето,
така се прави това; копирайте моя начин.“ Той казва: „Божието царство идва; вдигнете кръста си и вървете
след  мен.“  Само  когато  научим  разликата  между  тези  два  призива,  ние  ще  схванем  сърцевината  на
евангелието и заедно с това – главния корен на обновената добродетел.

И все пак, поне в едно отношение,  Новия Завет посочва Исус като пример, който трябва да бъде
следван. Удивително е, че това се случва в една от областите, в която Исус не дава пример за „стандартна“
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добродетел, а върши нещо, което никой никога не би си представил преди – прощава на тези, които  са го
измъчвали и го убиват (Лука 23:34). До този момент юдейската традиция, както и езическата традиция са
считали, че в такива ситуации правилната реакция на жертвата е да призове Божият гняв да дойде върху
мъчителите и палачите: това, поне, виждаме в ужасните истории в книгите на Макавейте и на други места.
Тук обаче, в пълна хармония с това, което видяхме в Проповедта на Планината, Исус е обрисуван не като
пример за начин, по който се изправяме против „стандартно“ изкушение, а как да направим нещо напълно
различно:  Ако  страдаме    заради    н  ещо  добро,  което  сме  направили  ,  ние   понасяме  търпеливо  това
страдание     и това е харесвано от Бога  . Ето, това сме призовани да правим, защото и Месията е страдал
заради нас, и ни е оставил пример, с цел вие да можете да вървите по стъпките му. Той не е извършил грях;
никаква измама не е излязла от устните му; когато е бил обиждан, той не е отвръщал на обидата, а когато е
страдал, той не е заплашвал, а е предоставил себе си „на Този, който съди справедливо“  (1Пет. 2:20б–23). 

Откъсът продължава, за да разкаже за изкупителната цена на смъртта на Исус, но съобщението тук е
различно: тук има нов начин на поведение, което никой преди не се е опитвал да направи, а да не говорим –
да поучава.  Разгледайте внимателно какво е направил Исус и му подражавайте. Има едно доказателство в
ранната  църква,  че  последователите  на  Исус  са  направили точно това,  започвайки с  първият  мъченик,
Стефан (Деян.  7:60).  Само трябва  да прочетете историите за  великите  Макавейски мъченици,  които са
изричали зловещи проклятия против мъчителите си или даже някои от псалмите (напр. Пс. 58:6-9; 69:22-
28), за да разберете какво шокиращо   нововъведение   е било поведението и учението на Исус  .

Може  би  това  е  бил  смисълът  на  онези  откъси,  в  които  Павел  говори  за  „подражаването  на
Христос,“ или поне – за подражаване на него, Павел, когато той на свой ред подражава на Исус. Така в
1Кор.11:1  Павел  казва:  „Подражавайте  на  мен,  както  аз  подражавам  на  Христос“  (мой  превод),
обобщавайки указанието, че човек не трябва никога да обижда, че трябва да избира да не угажда на себе си,
а да се стреми да прави добро за другите (1Кор.10:32–33). Любопитно е, че това много прилича на казаното
в Рим.15:2-6: Всеки човек трябва да се стреми да угажда на своя ближен за нейно или негово добро и да ги
издига и  укрепва.  Вие  виждате,  че  Месията  не е  угаждал на  себе си.  В Рим.15:3-6  се  казва:  „Понеже
Христос не угоди на Себе си, но както е писано „Укорите на онези, който укоряваха Теб, паднаха върху
Мен.“ Виждате, че това, което е било писано по-рано, е било написано заради нас, за да се научим от
написаното, с цел чрез търпение и чрез окуражението на Библията,  ние да можем да имаме надежда.
Дано Богът на търпението и окуражението да ви даде да стигате до единомислие сред вас, в съгласие с
Христос Исус, така че с един ум и една уста да можете да прославяте Бога и Отца на нашия Господ Исус
Христос. (мой превод)

Иначе  казано,  примерът на  месианския  живот на  Исус  –  да  не  угажда  на  себе  си,  а  да  действа,
подчинявайки се на Божия призив и така да пожертва себе си за спасението на света – това трябвало да бъде
издигано като изключителен пример,  не толкова заради това  как да го правим, а  за да знаем    какво   да  
правим, в една област, в която без този пример, човек просто нямаше да знае,    че от него се очаква такова  
безпрецедентно поведение. Можем да предположим, че за същото се говори и в друг по-добре познат откъс:
„Така трябва да мислите за себе си: с разумът, които имате, защото вие сте в Христос Исус.“ (Фил. 2:5
– мой превод) Павел продължава в този откъс да говори за доброволния отказ на Христос от собствената му
воля и за неговото последващо прославяне. Това както подсилват удивителният призив за съгласие между
ума  и  сърцето  във  Фил.  2:1-5  и  така  и  формира  основата  за  последвалият  призив  „изработвайте
спасението си в страх и трепет“ (Фил. 2:12, което според мен всъщност означава „Обмислете задълбочено
и много старателно новите образци за живот,  на който сте поверени чрез „спасението,“ което е ваше в
Христос.“  Още веднъж ние  си  напомняме,  че  смъртта  и възкресението на  Исус    наистина е  поставил  
началото  на нов начин на живот. Никой в древния свят, езичник или юдеи, никога не си е представял, че
трябва да живее по този начин. Исус наистина направил това и Проповедта на Планината показала, че той е
очаквал  последователите  му  да  правят  същото.  Самите  призиви  на  Павел  показват,  че  поне  някои  от
последователите на Исус са се отнесли много сериозно към очакването на Исус.

Следователно,  „моралният пример“ на Исус  една ли е това,  което често се счита,  че е – че този
пример  е едно внушение, че обикновеният човек може наистина да се противопостави на греха, ако той или
тя се опитва достатъчно упорито и че наблюдаването как Исус е направил това, ще ни направи способни и
ние да направим същото.  Никой, никъде в Новия Завет не е твърдял това! Всъщност, в споменаванията в
Новия Завет за безгрешността на Исус, което е достатъчно забележително за хората, които са стигнали до
това заключение непосредствено след неговата смърт, никога не се прави опит са се стигне до заключение
от  вида:  „...затова,  вие  също  можете  да  бъдете  безгрешни.“  Смисълът  на  тези  споменавания  за
безгрешността  на  Исус  е  друг:  „...следователно,  Неговата  смърт  беше  Божия  спасителна  операция“
(2Кор. 5:21 мой превод); „...следователно Той знае какво е изкушението и е там, за да ви помага, когато
имате нужда от Него“ (Евр. 4:15 – мой превод); „затова Той е уникален Първосвещеник“  (Евр. 7:26 – мой
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превод); „Той е Онзи, който премахва греховете“ (1Йоан 3:5 – мой превод). 
А що се отнася до смисъла на това, че живота на Исус представлява „морален пример,“ смисълът е, че

той е създал образец на напълно нова характерна черта на „морала“ -  на смирението,  на желанието да
страдаме без да обвиняваме мъчителите си   и на решителността да прощаваме даже на хората, които не  
са ни молили да им простим. Но те не са „примери за как да правим това.“ Те са означения, че е било
поставено началото на нов начин да бъдем хора на света. А навиците на сърцето създават и поддържат този
нов начин да бъдем такива хора, които особената християнска добродетел е проектирана да произвежда.

След като е така, тогава до каква степен Исус може да бъде считан, че е пример за добродетел? На
пръв поглед ние сме склонни да отговорим отрицателно или поне, не в обичайният смисъл. Най-ранните
християни били убедени, че Исус е бил в категория, състояща се само една личност: нямало съмнение, че
той е бил напълно човек и е бил изкушаван точно като нас, но освен това е бил и същият Този  „чрез Който
всички неща са били създадени“ (Йоан 1:3 – мой превод). 

След като е така, логично ли е да мислим, че този Исус е преминал през същият тежък процес на
ученето, в условията на морална борба, през която трябва да преминат всички други хора? Колкото и да е
изненадващо,  може  би  е  преминал.  В  края  на  краищата,  три  от  евангелията  започват  с  описание  на
изкушенията на Исус в пустинята (Мат. 4:1-11 и паралелните текстове в другите евангелия) и въпреки, че
тези съкратени и стилизирани описания могат да бъдат тълкувани неправилно като някаква доста лесна
победа, няма никакво съмнение, че от нас се очаква да разберем, че това са били сурови и продължителни
атаки в самото сърце на разбирането на Исус за неговото собствено призвание и идентичност, и за характера
на царството, на което той е призован да постави началото. Успешното устояване на изкушението води до
увеличение на здравината на моралния мускул, но причината за това е, че Исус щял да се нуждае от този
здрав морален мускул: когато изкушението срещне съпротива, то може да стане по-силно, а не по-слабо;
така  както  отстъплението  през  изкушението  намалява  напрежението,  поне  за  момент.  Може  би  това  е
смисълът, поне отчасти, на следното интересно твърдение в Евр.5:7-9: „През времето на земния живот на
Исус, Той принесе молитви и молби, със силни викове и сълзи, към Този, Който можеше да Го спаси от
смъртта.  Той  беше  чут,  поради  Своята  преданост;  въпреки,  че  беше  Син,  Той  научи  природата  на
подчинението  чрез  това,  което  изстрада.  Когато  беше  направен  завършен  и  безгрешен,  Той  стана
източник на вечно спасение за всички, които Му се подчиняват. (мой превод)

Разбира се, това се отнася най-вече за преживяването на Исус в Гетсиманската градина (Марк. 14:32-
42 и  паралелните  текстове  в  другите  евангелия),  но  изглежда,  че  има  и  по-широко приложение.  Исус,
въпреки че е  бил Божият Син, е научил природата на подчинението. Откъсът по-горе буквално каза  „Той
научи  природата на подчинението,“  въпреки  че  е  ясно,  че  авторът не  счита,  че  понякога  Исус  е  бил
непокорен и после постепенно е открил как трябва наистина да е покорен. Смисълът е друг – той установил
чрез практикуването, какво означава да се подчиняваме във всяко отношение,   даже когато сме изкушавани  
да не се подчиним.

В  края  на  краищата,  това  прилича  много  на  онова,  което  ние  говорим,  когато  обсъждаме
добродетелта.  Даже Исус е трябвало да научи какво означава да се подчинява,  когато не е искал да се
подчини. Колкото повече страданието му се увеличавало, толкова повече той откривал какво означава на
практика подчинението. В резултат от това той станал teleios, съвършен, завършен (Евр.5:9); не в смисълът,
че той преди това е бил несъвършен или грешен, а че тогава, на онзи етап той не е бил напълно развит
човек, какъвто е станал чрез своята завършена работа. А това, в по-широк смисъл на текста в Евреи, показва
какво трябва да правят християните. Тъй като те започват от различна стартова точка – от позицията на
опростени грешници, които все още са склонни да извършват грях – те трябва да се научат не само да се
подчиняват, но и да са храбри, за да могат да се държат здраво за това, което са изповядали  (Евр.4:14).
Целта  е  пред  вас.  Навиците  на  сърцето,  на  които  трябва  да  се  научим  сега,  ще  се  хванат  здраво  за
постижението на Исус и ще го превърнат в свое собствено постижение. 

Нито в Новия Завет, нито в писанията, написани след него има какъвто и да е опит да се постави
живота  на  Исус  в  категорията  на  нормалните  „морални  ценности“  или  добродетели.  Ако  вярваме  на
евангелията, неговият живот е бил пълен догоре с вяра, надежда и над всичко друго – с любов, но никой
никога не е подчертавал това. Ако се стигне до това, неговият живот е бил чудесен пример и за смелост,
благоразумие, въздържаност и справедливост, но отново ще кажа, че никой не е казвал това. Това, което е
изумявало ранните християни и към което те отново и отново са се връщали е, че в Исус те видели (а
разказите свидетелстват през онези хора, които не са го видели)  начинът да бъдеш такъв човек,    какъвто  
никой преди не си е представял. 

Това  е  бил  начин на  щедрост  и  прошка,  начин  на  отказ  от  собствения  си  интерес  и  желание,  и
решимост на даване предпочитание на нуждите на всеки друг човек,  което само по себе си било нещо
невиждано  и  е  било  източник  на  този  друг  вид  добродетели,  които  обикновено  били  считани  като
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християнски нововъведения: смирение, даване на подаяние, търпение и непорочност – тези четири черти на
характера,  за  които  съвременният  светски  философ  Симон  Блекбърн  иронично  казва,  че  „били
неразбираеми  като  етични  добродетели  за  древните  гърци.“  И  както  накратко  отбелязахме  по-горе,
разказите за изкушението на Исус и краткия коментар за това в Евреи внушават, че в стремежа си към
достигането  на  тази  цел,  самият  Исус  наистина  е  трябвало  да  мине  по  пътя,  които  описваме  като
„добродетел“: посредством научаването чрез болезнено практикуване какво означава да се подчиняваме – и
по-конкретно,  да  се  подчиняваме  на  заповедта  на  Отца  да  живеем  и  да  умираме според  правилото  на
жертвоготовната любов.

Но ние никъде не намираме, че Исус е бил даван или пък, че самият той е казал, че той е пример за
личност, която „спазва правилата,“ че ги подсилва или тълкува по нов начин. Начинът на живот, създаван от
него, не би могъл да бъде принизен до спазването на правила или да бъде живян просто чрез усилието да се
приспособим към определени написани норми. Нито пък до този вид живот би могло да се стигне (както
практичният  човек  би  желал  да  направи)  чрез  пресмятане  и  претегляне  на  ползите  от  определен  вид
поведения, при което тези пресмятания водят до обсъждания и действия. Нито пък, със сигурност, Исус е
казвал, че хората „трябва да правят това, което идва по естествен път“:  всъщност, точно това, което идва
„естествено“ от сърцето е проблемът, заради който Исус бил загрижен. 

Единственият  начин  да  можем  да  стигнем  до  сърцевината  на  разбирането  на  моралното
предизвикателство, предлагано от Исус, което се предлага и днес е, като разсъждаваме не от гледната точка
на спазването на правилата или на пресмятанията на ползите, или на романтика или на екзистенциалната
„автентичност,“  а от гледната точка на добродетелта.  Добродетел, която е била променена чрез Божието
царство и кръста.

Разбира се,  Исус е приемал като доказана истина,  както са правели и неговите съвременници,  че
видовете поведения, които той е изброил в Марк 7:21–22 (разврат, убийство, кражба и т.н.) са погрешни.
Той не би отделял никакво време за да разговаря с човек, който казвал, че понеже е важен характерът (т.е.
какъв е бил човека),  а  не правилата (т.е.  какво е направил този човек),  човек може бодро да нарушава
правилата (примерно, да краде или убива), стига неговият характер да е бил усъвършенстван по правилния
начин. Порокът, коварството, развратът, завистта, злословенето, гордостта, необузданата глупост и всичко
останало все още са зло. Правилата все още са важни; човек не може да бъде добродетелен и едновременно
с това да нарушава правилата и да се надява, че все още говори логично. Но това, което е важно, тъй като
всички гореизброени неща мога  да  бъдат  простени,  е  сърцето на човека да бъде  обновено.  А когато
сърцето бъде обновено, то има нов комплект задачи: да научи навиците, които ще превърнат избягването на
всички видове пороци във важна черта на „втората природа.“ Научаването на покорството ще бъде труден и
болезнен път. Но това ще ни научи на езика на живота.

Това  обсъждане  отмести  „етиката“  от  мястото,  което  често  пъти  се  счита,  че  тя  заема,  когато
обсъждаме Исус и неговото постижение и да я постави на друго място в друга рамка. Исус не дойде, за да
ни „научи на нова етика.“ Нито пък е дошъл, за да учи хората, че всяко нещо, което някога са си мислили за
човешкото поведение е било погрешно и че те ще трябва започнат отново от самото начало. Нито пък е
дошъл, за да ни покаже как да спазваме Божия Закон, и в тази връзка – да ни предупреди, че ние не бихме
могли да го спазим, даже ако се опитаме, поради което е по-добре да отидем при него за да ни прости.

Казано с други думи,  Исус не е  дошъл за да подсили който и да е от нормалните начини,  които
Западните християни, както и Западните не-християни – свързвахме с „поведението.“ Той дойде, за да обяви
началото  на  установяването  на  Божието  царство  в  неговият  живот  и  публично  служение,  и  чрез
кулминацията на неговата смърт и възкресение. Той дойде да спаси Изваел, да спаси човешката раса и по
този начин –   да спаси създанието  . А по този начин всичко е различно.

Всъщност, Исус дойде, за да обяви началото на Божието ново създание и с това – нов начин да бъдем
човек,  начин,  който  взема  беглите  представи  за  „правилно  поведение,“  които  са  били  в  състояние  да
изработят  древния  юдеизъм  и  езичеството,  и  превъзхождайки  ги  и  двете,  да  постави  най-верните
проникновения и на двете на един напълно нов фундамент. И така, той поставил началото и на един проект
за създаване на отново очовечени хора,  проект в който те ще установят,  че  сърцата им са почистени и
направени меки, ще установят, че са обърнати „с главата надолу“ и че това, което е намирало вътре в тях е
станало външно и ще открият нов език, който трябва да научат, както и всяко поощрение да го научат. 

Божието  царство  нахлуло  в  сегашния  свят,  предлагайки  „цел,“  която  Аристотел  никога  не  си   е
представял. Хората са призовани най-после да открият   заради каква цел са били създадени   и защо е бил  
създаден Израел. Накрая, те трябвало да бъдат царе и свещеници, които вървят след върховното царско и
свещеническо  постижение  на  Исус  и  те  ще  трябва  да  научат  от  драскулките  какво  означава  това.  Те
трябвало да практикуват добродетелта – добродетел от вид, който никога преди не е бил виждан. И в това, и
в много друго освен това, първият велик теолог след последователите на Исус е бил неуморен, неспокоен,

63



64

обичлив и често загадъчен човек, наречен Павел.

Глава 5

Преобразуване чрез обновление на ума

ЕДНО
Често си мисля, че Св. Павел трябва да е бил ранобудник. Но е възможно той да е можел да остава

буден и до късно през нощта.  Всъщност,  в една от най-известните истории в Деяния на апостолите се
разказва, че той продължил толкова дълго време да говори в една стая на втория етаж, че накрая един млад
мъж  бил  победен  от  съня,  докато  седял  на  отворен  прозорец  и  паднал  долу  навън,  и  присъстващите
помислили, че той е умрял. Павел смело го прегърнал, проверил, че всичко му е наред, младежът наистина
оживял, а Павел продължил да говори до сутринта  (Деян. 20:7–12).

Но в неговите писма има един издайнически откъс, който ни дава информация, че Павел е бил един от
тези хора, които са усещали и се наслаждавали на възбудата да стават рано сутрин преди разсъмване и са
били способни, подобно на сърфист, който използва енергията на вълната, за да позволяват на силата и
обещанието на зората да стимулира свежа мисъл, молитва или действие. Той попитал: „Не знаете ли колко е
часът? Нощта скоро ще свърши; скоро ще съмне! Време е да престанете да спите и да се събудите!“
(виж Рим.13:11-12) Той настоява:  „Събуди се, сънливецо! Възкръсни от смъртта и Христос ще ти даде
светлина!“ (Еф.5:14 – мой превод). И може би, най-поразителният откъс 1Сол.5:1-11: 

„А относно конкретни времена и дати, мое скъпо семейство, вие не се нуждаете някой да ви пише.
Самите вие знаете много добре, че Господният ден (денят на второто идване на Христос) ще дойде като
нощен крадец. Когато хората казват: „Мир и безопасност!“, тогава ще дойде внезапна гибел на техния
праг, като родилните болки на бременна жена и те няма да имат шанса да я избегнат. Но вие, мое скъпо
семейство - вие не сте в тъмнина. Този ден няма да ви изненада като крадец. Всички вие сте деца на
светлината, деца на деня! Ние не принадлежим на нощта или на тъмнината. Поради това, нека не лягаме
да спим, както другите, а да оставаме будни и сами да се контролираме. Хората, които спят, спят през
нощта. Хората, които пият, се напиват през нощта. Но ние, които принадлежим на деня, би трябвало да
контролираме себе си, облечени с бронята на вярата и любовта на гърдите си, и с шлема на надеждата
за спасение; защото Бог не ни е поставил на пътя към яростта, а към спечелването на спасението, чрез
нашия Господ Исус Христос. Той умря за нас, така че, дали сме будни или спим, да живеем заедно с Него.
Затова, насърчавайте се взаимно и се подкрепяйте, така както и правите.“ (мой превод)

Да, добре. Тук Павел наистина е направи истинска смес от метафори. Вие би трябвало да оставате
будни, ако крадец се опитва да обере вашия дом. Трябва да се събудите, защото скоро ще съмне.  А освен
това, жената ще ражда, поради което вие не трябва да се напивате, а трябва да облечете бронята си... Но зад
това стремително сутрешна красноречие има едно фундаментално нещо, което показва колко  подобен и
същевременно  колко  различен е  християнския  подход  към  добродетелта,  в  сравнение  с  подхода  на
езическия свят около тях. „Ние, които принадлежим на деня, би трябвало да владеем себе си, облечени с
бронята на вярата и любовта на гърдите си и с шлема на надеждата за спасение.“ Там е целта, денят,
който  вече  се  разсъмва;  тук  са  стъпките  към  целта,  навиците  на  сърцето,  ума  и  тялото,  които  ще  ви
подготвят да бъдете човек, който принадлежи на деня, завършен, обновен човек. 

Първото послание до солунците   почти със сигурност е едно от най-ранните писма на Павел  , но вече
можем да съзрем зрялата позиция, която той очертава много по-подробно на други места, едно предложение
за добродетелта, което на свой ред, през вековете, ще се превърне в масивна структура на християнско
изследване, което обновява древната класическа традиция за добродетелна и я променя из основи по време
на този процес. Според Павел вярата, надеждата и любовта оформят фундаменталния характер на човека,
който  предвкусва  в  настоящето,  чрез  търпение  и  прилежна  морална  дисциплина,  целта  на  истинската
човечност, която е поставена пред нас. (Обърнете внимание на израза „да контролираме себе си.“ Тези неща
не се случват случайно. Ще  се върнем към това, когато му дойде времето.)

Павел подчертава, че целта вече ни е дадена в Христос. Поради това, от една гледна точка, денят вече
разсъмва, а от друга гледна точка, денят все още не е дошъл. Павел, който не е знаел за съвременният
феномен на изоставането на биологичния часовник при пътуване на далечни разстояния, въпреки това тук
описва нещо подобно. Той прилича на човек, който на разсъмване излита с реактивен самолет в западна
посока и летейки бързо, изпреварва разсъмването, и пристига в друга държава навреме, за да преживее
отново разсъмването на същия ден. Тялото и умът му знаят, че вече е ден,  а светът около него все още
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очаква зазоряването.  Това е описание на живеенето на християнина в новия ден на Божието царство –
царство, което е започнато от Исус – докато останалата част от света все още се върти в леглото. Виждането
на Павел за християнската добродетел, което тук, както и в другите му писания, е фокусирано във вярата,
надеждата и любовта, е свързано изцяло с създаването на навици на сърце, живеещо в деня в свят, който все
още живее в тъмнината.

Като начало отново ще кажа, че всичко което казваме сега за моралния живот, както е бил разглеждан
от гледната точка на Павел, е държано здраво и неразделимо в контекста на покриващата всичко Божия
милост. Никога, нито за миг Павел не си е представял, както би си представил човек, който чете Аристотел,
че моралът просто зависи от това, човек да реши да възприеме определен набор от качества    и да открие  
вътре в себе си   способността и енергията да направи такава промяна в живота си по този начин  . Павел не
би се съмнявал, че по принцип такива промени са възможни. Много хора, може би след като живеят няколко
години развратен и хаотичен живот, забелязват, че има някои по-добри и по-резултатни начини за живеене и
решават да се вземат в ръце и да подредят живота си. Нищо повече от това. Но Павел подчертава, че това
морално усилие стига до други изкушения като: гордост, арогантност, лакомия и много други неща.

Даже  в  писанията  на  най-сериозните  езически  моралисти  –  Аристотел,  Сенека  и  др.  -  остава
загадката,  че  човек  може  да  казва  на  хората  как  да  живеят,  но  самият  той  не  може  да  живее  според
правилата, които дава на другите хора. За Павел вярата, надеждата и любовта са вече дадени в Христос и
чрез Духа е възможно ние да живеем с тях. Но вие трябва да работите върху това. А за да работите върху
това, вие трябва да искате да живеете през деня. Трябва да разберете как функционира вашия собствен
морален живот. Трябва да мислите какъв е смисълът на всичко и как работи всичко. Трябва да си създадете
съзнателно и планирано навици на сърцето, ума и душата, както и силата, която ще поддържа този живот на
вяра, надежда и любов. С други думи, трябва да практикувате специфичната форма на добродетелта. 

Осъзнаването, че денят вече разсъмва и че вие участвате в неговия нов живот и нови възможности, е
рамката,  която дава възможност да се случи характерното за Павел размишление за добродетелта.  Тази
рамка  освен  това  гарантира,  че  когато  напредваме,  ние  по  никакъв  начин  няма  да  застрашим  добре
известната позиция на Павел, че ние сме оправдани и накрая ще бъдем спасени   чрез вяра  . Самото виждане
на Павел за идващия ден и за оправдаването, за вярата и християнския живот се намира в тази по-обширна
теологична рамка. 

За  него  целият  християнски живот,  вяра,  мислене  и  действие,  се  случва  вътре  в  съзидателната  и
спасяваща работа на единственият истински Бог, който е изявил себе си  в и  чрез Исус Христос, и сега
работи в и чрез Духът на Христос, Светия Дух. Абсолютната и понякога ясно формулирана тройна рамка
на  мисленето  на  Павел  е  била  изследвана  много  пъти  и  ние  не  трябва  да  правим  това  тук,  освен  да
отбележим, че ако можехме да помолим Павел да каже кое е неговото определение за крайната цел, за  telos
и за цялата наша вяра и живот, той може да каже, че е „възкресение“ или „ново създание,“ но е възможно и
може би по-задълбочено да каже - „самият Бог.“

В 1Кор.8:6 Павел пише на коринтяните: „За нас има само един Бог – Отец, от Когото са всички неща
и ние за Него“ (мой превод). Кратката фраза  „ние за Него“ повтаря като ехо онова, което той казва в края на
един от неговите най-велики доводи: „Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него“  (Рим 11:36). Това е
привързано здраво към повтарящата се подобна фраза в Кол.1, въпреки че в това писмо се говори за Исус
Христос: „за Когото“ са били предназначени всички неща: всички неща са създадени „чрез Него и за Него“
(1:16), и всички неща са били примирени „чрез Него и за Него“ (1:20). За Павел, Бог остава в центъра на
картината и ако се фокусираме в обновеното човечество, в новото създание, в светът, който е възстановен
чрез Божията любов и спасяваща справедливост, и най-накрая е изпълнен с Неговата слава, ние не трябва да
забравяме, че целта на всичко това е „за да бъде Бог всичко във всичко“ (1Кор. 15:28).

Но ако заменим целта на „щастието“ или на „човешкото процъфтяване,“ или в  християнският стил  -
ако  заменим  „възкресението“  и  „новото  небе  и  новата  земя“  с  отговорът  „Самият  Бог,“  и  ако  се
заинтересуваме  как  това  се  е  отразило  на  рамката  на  мисленето,  което  създава  обсъждането  на
добродетелта,  ние  бързо  ще  намерим,  в  Павел  това,  което  можем да  очакваме  от  един  юдеи,  който  е
изучавал древните Писания на Израел. Ако създателят Бог е целта, тогава това, което е важно за хората, е
не   че те ще бъдат засмукани в Бога и ще загубят тяхната идентичност  ,  а че те ще започнат още
веднъж да отразяват Божия образ изцяло и съвършено – от Бога към света, и от света – обратно към
Бога. Иначе казано:   за хората  важно да бъдат царе и свещеници  .

Ние установяваме, че Павел изследва идеята да бъдем възстановени като истински носители на образа
на Бога. Според гледната точка на Павел, дневни хора са тези хора, които правят изборите си в настоящето,
които усъвършенстват характера си в настоящето и се стремят към целта, която е самият Бог, като биват
„обновявани в познанието, според образа на Създателя“ (Кол. 3:10 – мой превод). И с това ние се озоваваме
в едно от главните изложения на Павел за християнската добродетел: писмото до църквата в Колос.
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ДВЕ
„Когато Христос се яви, Този, който е вашия живот, тогава и вие също ще се явите с Него в слава.

Затова умъртвете земните си части...понеже сте съблекли Стария Човек с делата му и сте  облекли
Новия Човек, който се обновява в познанието, според образа на Онзи, който го е създал .“ (Кол.3:4-5, 9-10 –
мой превод).

Това е разбирането на Павел за добродетелта. Интересно е, че то съвпада с разбирането на Йоан: „А
сега, дечица, живейте в Него, така че, когато Той се яви, ние да имаме смелост и да не бъдем посрамени
пред Него при Неговото царско появяване...Възлюбени, сега ние сме Божий деца и все още не е разкрито
какво ще бъдем. Но ние знаем, че когато Христос се яви, ние ще бъдем подобни на Него, защото ще Го
видим такъв, какъвто Той е. И всички, които имат тази надежда в Него, очистват себе си, така както
Той е чист.“ (1 Йоан 2:28, 3:2–3 – мой превод)

Бъдещото събитие ще  извади наяве нашето истинско вечно съществуване:  следователно сега ние
трябва свършим трудната работа, превръщайки се в хората, които сме проектирани да бъдем. Във всеки
случай, както според думите на Павел, така и според думите на Йоан, тази бъдеща съдба (за да подчертаем
още веднъж) е вече дадена в Исус Христос и в нашето членуване в него. Ние не започваме с необработен
човешки материал и не ги изработваме, гледайки неясна скица. Ние започваме с човешки характер, който
вече е в Христос, „възкресени заедно с Христос“ (Кол. 3:1) и „пребъдвайки в Него“ (1Йоан 2:28); ние вече
сме обикнати и белязани като „Божий деца“ (1Йоан 3:1; Гал. 4:1–7). Но сега ние се интересуваме както от
логиката на добродетелта, за която говорят Павел и Йоан, така и от практическите стъпки, които трябва да
направим, за да придобием тази добродетел.

Първо, относно логиката, заповедите на Павел ясно са съставна част от християнската представа за
добродетелта.  Те  не  могат  да  бъдат  принизени  до  търсенето  на  някакъв  нов  или  ревизиран  набор  от
„правила“ или „задължения“ или до някаква християнска практичност (търсене и вероятно пресмятане на
предполагаемото резултатно щастие на мнозинството), а още по-малко – до някаква християнска романтика
или екзистенциализъм. Нека да разгледаме тези неща едно по едно. Заповедите в Кол.3:1-17, един от най-
пълните  и  най-теологично  подредени  етични  текстове  на  Павел,  не  трябва  да  бъдат  считани,  че  са
„християнски  правила“  така,   който  днес  хората  често  предполагат.  (Тук  нямам  предвид  сериозните
философи,  които  разбира  се  знаят,  че  добродетелта  не  трябва  да  бъде  считана,  че  е  противник  на
правилните правила, а говоря за популярния начин на мисленето, според което всеки, който казва на друг
човек  какво  трябва  да  е  поведението  му  е  считан,  че  налага  своите  собствени  предразсъдъци  или
психология върху другите хора по един деспотичен и нежелан начин.) 

Нито  пък  тези  заповеди  на  Павел  трябва  да  бъдат  обяснявани  въз  основата,  че  резултатът  от
поведение от този вид ще бъде най-великото щастие за най-много хора. В това отношение Павел е твърде
голям реалист и знае много добре страданието,   което идва  , когато хората решат да вървят след разпънатия  
Исус. Да, „страданията в това сегашно време не заслужават да бъдат сравнявани със славата, която ще
бъде открита за нас“ (Рим.8:18 – мой превод), но това едва ли е разумният довод, който трябва да бъде
предлаган на човек, който предпочита да е практичен християнин. Накрая, нито пък Павел казва, както
може би се надява някой романтик или екзистенциалист, че моралната позиция, която той препоръчва, ще
дойде „по естествен път,“ така че щом е християнин, човек просто трябва да очаква, че ще бъде способен да
направи без да се замисля и без да прави никакво морално усилие  това, което заповяда Павел. 

Не: това, което се зачита, е оформянето в сегашното време на характер, който правилно предугажда
обещаното  бъдещо  състояние  в  смисълът,  който  изследвахме  по-рано.  Както  видяхме,  това  бъдещо
състояние  за  християнина  е  възкресение,  за  да  участва  в  новия  свят,  в  новото  създание,  което  вече  е
започнало в него и в който свят хората на Бога ще бъдат царско свещенство, първоначално  планираните
човешки същества, чрез които Божият свят ще бъде въведен в славно благоденствуване и порядък. Христос
вече седи „отдясно на Бога“ (Кор.3:1), т.е. на Него е поверена властта над целия свят. Павел казва: „Много
добре, вие сте в Христос, значи и вие сте там. 

Следователно, така както „главните добродетели“ в езическата схема са посочвали напред и всъщност
са предусещали характерните черти на окончателното благоденствие, така и начините на живот на Павел
препоръчително посочват напред и предусещат характерните черти на окончателно обновеното човечество.
Вътре в тази логика е  важно да забележим това, което Павел    НЕ   казва  . Той казва: „Мислете за нещата,
които са горе, а не за нещата, които са на земята“ (Кол 3:2 – мой превод). В продължение на векове
погрешното дуалистично разбиране окуражава днешните читатели да си представят, че когато говори за
„нещата,  които  са  горе,“  като  противопоставящи  се  на  „нещата,  които  са  на  земята,“  Павел  (уж)
одобрява  недвусмислено  противоположността  и  контраста  между  светът  на  пространството,  времето  и
материята (нещата, които са на земята)  и „горният“ свят, чистото духовно съществуване, където тези
объркани и нещастни несъществени неща са изоставени с въздишка на облекчение. 
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Това разбиране е грешно. Ако идеята на Павел беше, че има такова противопоставяне, той щеше да
подсили забраната за употребата на определени храни и питиета,  вместо да обявява, че такива забрани са
ненужни  (Кол.2:16–23). Той нямаше да ни препоръча всички конкретни черти на характера (Кол.3:12–17),
които сега ще разгледаме.  Не: когато казва „на земята,“ Павел има предвид, както става ясно в (Кол.3:5–9),
тези  стилове  на  поведение,  които  са  отхвърлени  от  Бога  и  са  отражение  на  сегашната  поквара  на
създанието, а не са отражение на Божията любов и служение. 

Можем да  отбележим аналогията  с  Фил.  3:14–21.  Там  Павел прави същото противопоставяне  на
„горе“ и „на земята,“ като ясно казва, че „на земята“ не означава „част от света на пространството, времето
и материята,“  а „  поведение  ,  което счита, че земните желания са всичко, което е важно  .“ Този откъс не
завършва с описанието, как Исус грабва хората и ги отнася далече от сегашния физически свят, а с неговото
завръщане от небето,  за да събере заедно небето и земята, да царува и над двете и да променя нашите
покварени тела, за да бъдат подобни на тялото, което Той вече има. И както често е било казвано за списъка
за „делата на плътта“ в Гал.5:19–21, повечето от нещата, които виждаме тук, в Кол.3:5–9, биха могли
фактически  да бъдат практикувани от дух, който е лишен от тяло (гняв, оклеветяване, богохулство,  и най-
вече – лъжа.)  С други думи,  Павел взаимства  езикът на „горното“ и „долното“ за  да направи морална
граница,  но  по  този  начин  не  внася  основополагащ  дуализъм  (напр.  „материалното“  е  лошо,  а
„нематериалното“ е добро) в довода си. Отхвърлянето на добре създадения свят е, в най-добрият случай,
е очевидна пародия и жестоко изопачаване на християнската добродетел.

Тогава какво казва Павел на колосяните, че трябва да правят християните? Отговор: Той им казва в
настоящето да формират този вид характер, който истински ще предусеща живота в идващата епоха. По-
долу ще разгледаме подробно практическите неща, казани от него, които се припокриват в много голяма
степен с подобни списъци, намиращи се на други места. Важното нещо - същността на неговите призиви
към християнска добродетел, което трябва да разберем и да прилагаме е,  че в него се включва морално
усилие от наша страна. „Умъртвявайте...“  (Кол.3:5), „отхвърляйте...“ (Кол.3:8), „облечете...“ (Кол.3:14) –
това са местата на практическия интерес.

Основното нещо, които трябва да отбележим е, че нито едно от тези неща не се случва „по естествен
начин,“ без нашето активно участие и усилие. Даже за християнина това не става по естествен начин, със
сигурност – поне в началото. Както видяхме, целта на добродетелта е, накрая, когато характерът на човека
бъде оформен по-пълно, такива неща наистина да могат да започнат да стават „по естествен начин.“ Но
стъпките, които е нужно да бъдат направени, за да се стигне до тази цел, включват вземането на трудни
решения  от  наша страна  и  правенето на  избори,  които се  противопоставят  на  естествените  очаквания,
стремежи, желания и инстинкти, с които е снабден всеки човек.

В това отношение Павел не смекчава думите си. Той не казва: „Може би ще ви хареса да се опитате да
се откажете малко от това“ или „Ако нямате нищо против, помислете да живеете без някои от тези неща.“
Напротив,  той казва: „Умъртвете ги.“  Ако вие не ги умъртвите,  те ще ви умъртвят (Кол.3:6).  Трябва да
подчертаем,  че причината за  това  НЕ Е, понеже внезапно Бог ще изрече някоя тиранична  божествена
забрана, за да парализира нашия стил, да ни лиши от възможността да имаме добро време или да ни накаже,
ако  излезем  извън  указания  път.  Причината  е,  че  тези  начини  на  поведение  ни  отвеждат  директно  и
неизбежно до развращаване, разлагане и смърт, и следователно – далече от новото създание, в което небето
и земята се събират, и така се стига до възкресението.

Един нагледен пример. Както споменах по-рано, аз написах тази книга по времето на така наречената
финансовата криза на банковата система през 2008-2009. Опитните и мъдри финансисти казаха: „Банките и
инвеститорите раздаваха парите на хора, които не можеха да си позволят да вземат пари на заем, за да си
купят  къщи,  реалната  цена  на  които  не  беше  толкова  голяма,  за  колкото  се  продаваха и  поради  това
срутването беше неизбежно, рано или късно.“ Резултатът не беше някаква своеволно наказание, подобно на
съдебна  присъда,  която изпраща  някой  в  затвора  за  5  години заради измама.  Финансовата  криза  беше
предрешено заключение, тя беше необходима и неизбежна последица, съдържаща се в самото поведение.
Направете такова нещо и тези последици ще се разкрият вътре от това нещо.

Така е и с поведенията, които са включени в списъка на Павел. Те са навиците на живот, вътре в които
вече  се съдържа смъртта. Следователно, някои неща трябва да бъдат „умъртвени.“ Други трябва да бъдат
„отхвърлени,“  да  бъдат  направени  недостижими  за  нас,  да  бъдат  отхвърлени  с  чувство  на  погнуса  и
отвращение.  Наистина,  формирането  на  такава  чувствителност  –  разпознаването,  признаването  и
постоянното усещане, че тези негативни черти на характера (гняв, ярост, злоба, богохулство, зло говорене
от  всякакъв  вид)  наистина  унищожават  човешкото  в  нас  –  е  жизнено  важна  част  от  формирането  на
характера. Ако тези неща или списъка в Кол.3:5 вече са станали навици, както Павел показва, че това се е
случило на хората, на които и писал (Кол.3:7), тогава първият нов навик, който те трябва да придобият, е да
сложат край на старите си навици. Представете си самоук тенисист, който в продължение на години прави

67



68

всичко  по  неправилен  начин.  Такъв  човек  може  би  трябва    да  се  отучи   от  всички  неща  ,  които  ако
продължава, ще му пречат да играе добре. Чак когато се отучи от тях, той може да придобие нови навици,
които  ще  му  дадат  възможност  не  само  да  играе  правилно,  но  и  да  има  успех.  По  същият  начин,
християните трябва да се научат, че има някои навици на тялото, ума и въображението, говоренето и т.н.
които трябва да бъдат отучени, за да  отворят пътя за новите навици, които трябва да бъдат научени.

Обаче  тази  илюстрация  има  ограничен  обхват,  защото  тенисът  е  игра,  която  може  да  се  играе
поединично,  един  срещу  друг.  Иначе  казано,  обикновено  тенисът  е  индивидуално  занимание.  А
християнското поведение не е такова.  То е отборен спорт, като например, футбол, ръгби и хокей . В този
отбор няма място за  „пътници“  -  за  играчи,  които оставят на  другите да  вършат трудната  работа  и се
„движат по инерция,“ надявайки се че всичко ще бъде добре. Нито пък има място за индивидуалист, който
счита,  че  може  едновременно  да  изпълняна  ролите  на  нападател,  на  играч  в  средата  на  терена  и  на
защитник. Поради това добродетелите,  които Павел окуражава колосяните да формират са добродетели на
взаимността:  взаимна  доброта,  искреност,  прошка,  приемане  отвъд  традиционните  прегради  на  раса,
култура и класа. Това не е означава, че самото изграждане и подпомагане на такива общности е една от
добродетелите. Тъй като „любовта“ е най-важна добродетел (Кол.3:14),  общността е най-важен контекст. И
– да предвкусваме това,  което ще се случи на по-късен етап -   любовта е самата същност на този вид
общуване, че ние не сме „клонирани същества,“ които са произлезли едно от друго.  Всички християни
трябва  демонстрират  християнските  добродетели,    но  всеки  един  от  нас  е  призован  да  извършва  
различен набор от задачи.

После Павел се обръща към позитивната страна.  „като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете
се с милосърдие...“ (Кол.3:12).  Още веднъж той повтаря, че смисълът е,  че това не се става автоматично.
Общността е пълна с живот, но всеки неин член трябва да положи своите собствени усилия. Не е добре да
се надявате, че понеже сте станал християнин, понеже посещавате църквата, понеже казвате молитвите си,
понеже  имате  приятели-християни,  вие  ще  откриете,  че  добротата,  нежността,  смирението  и  другите
добродетели просто се случват, без никакво усилие от ваша страна. Този контекст наистина е важен. 

Да бъдеш член на подкрепяща и единомислеща общност (или да си се родил и израсъл в здраво и
щастливо семейство) може, но не е задължително, да създаде обстановка, в която отделния човек може да
намери смелостта и енергията да направи морален напредък. Но рано или късно, за предпочитане е – по-
рано, всеки отделен християнин трябва задължително да направи основните избори, да „облече“ нещата,
които истински предвкусва в настоящето, животът, който ни е обещан в бъдещето, животът, който вече ни
беше даден в Христос. И след като е направил тези важни избори, всеки християнин трябва да усвои навика
да прави тези важни избори отново и отново.

Както „събличането,“ така и „обличането“ е предмет на съзнателно решение,  отново и отново,  да
вършим определени неща по определени начини, да създаваме образци на спомени и въображение дълбоко
в нашата психика, както знаем от съвременната наука за изучаване на нервната система на човека, дълбоко
вътре  в  тайнствената  структура  на  нашия  мозък.  Постепенно,  малко  по  малко,  „обличането“  на  тези
качества  –  качества,  които  по  някой  път  изглеждат  толкова  превзети,  толкова  неестествени,  толкова
„различни от моите“ - всъщност  ще променят характера на неговите фундаментални нива. Кол.3 наистина е
буквар за християнската добродетел. 

Разбира се, ние често използваме „обличане,“ когато имаме предвид хора, които претендират,  че са
нещо, което не са. Думата „обличане“ се свързва като синоним с „преструването“ и е повод за подигравка.
На  човек,  който  очевидно  симулира  някаква  дълбока  емоция  ние  казваме:  „Ти  просто  се  преструваш,
всъщност ти не се чувстваш така.“ Нашата култура, която е пропита от романтизъм и екзистенциализъм,
бързо съзира и се присмива на лицемерието. Тази реакция е наистина съвременното светско съответствие на
характерната  за  миналото  теологична  загриженост  за  хората,  които  се  опитват  „да  направят  себе  си
достатъчно добри за Бога,“  вместо да се осланят на Божията милост. 

Както  видяхме  по-рано,  Мартин  Лутер,  който  е  писал  преди  500  години,  е  считал,  че  цялата
„добродетел“  всъщност е „лицемерие.“ Но част от смисълът в казаното от Павел, което е съвършената
характеристика на „етиката на добродетелта“ е,  че вие трябва да преминете през този етап,  ако искате да
отидете на друго място. Ще поема риска и ще онагледя това с друга спортна илюстрация. Когато треньорът
ми по голф най-накрая ми показа къде греша при моя начин на държане на стика за голф, само дни след
това целият ми начин на игра започна да ми се струва, че е „неестествен.“ На мен много силно ми се искаше
да се върна обратно към начинът на игра, както винаги бях играл, защото ми беше много удобно да играя
така.  Ръцете ми и китките ми бяха свикнали да играят по стария начин. Бедата се състоеше в това,  че
топката обикновено не отиваше там, където аз исках да отиде...докато,  поне понякога,  новият начин на
хващане на стика – въпреки че ми се струваше неестествен – започна да подобрява моето прицелване.

По подобен начин, аз си спомням как един учител по пиано ми показа, че причината, поради която ми
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е трудно да изсвиря една пиеса, която сам се бях научил свиря беше, че аз не обръщах никакво внимание, че
самият композиторът беше предвидил правилният пръст,  с който трябва да се  натиска нужния клавиш.
Когато за пръв път се опитах да свиря според указанието на композитора, след като месеци преди това се
бях препъвал, докато свирех пиесата по моя собствен обичаен начин, това ми се стори много неестествено.
Аз просто не можех да се концентрирам върху усещането на музиката, защото бях много раздразнен от
необичайното усещане в пръстите ми. Но и в този случай, постепенно, аз не само привикнах към новите
движения на  пръстите ми, но и самата пиеса започна да звучи по много по-различен начин, отколкото
преди. Така се чувства човек, когато сериозно започне да „облича“ нещата, за които говори Павел.

После трябва да преобразуваме тези индивидуални илюстрации в поведението на цялата общност. Не
е необичайно да чуваме футболни треньори и запалянковци да се оплакват, че техния отбор се състои от
сбирщина скъпо струващи футболисти,  които не са се научили да играят заедно.  Такъв отбор – когато
„отбор“ е само име – ще бъде беззащитен и зависим от милостта на противников отбор, който е съставен от
по-малко талантливи играчи, които не само знаят взаимно силните си страни, но и как да ги използват, т.е.
знаят как взаимно да изваждат най-доброто от другия и наистина да разчитат един на друг, че ще бъде на
правилното място в правилния момент.

По  същият  начин,  поставете  пианистка  в  един  камерен  оркестър  или  вместо  това  я  направете
цигуларка,  която  свири  в  голям  оркестър.  Добрата  музикантка  не  просто  свири  музиката,  написана  в
партитурата пред нея. Тя свири съзнателно и наслаждавайки се, като част от едно по-голямо цяло, давайки
своя собствен принос, но усеща целият размах и поток на музиката, и приносите на другите музиканти,
които са много по-различни от нейните, но напълно се допълват взаимно.

„Облечете се с милосърдие, благост...“ (Кол. 3:12). Разбира се, „Облечете се“ е и метафора, отнасяща
се за това, което се случва, което сутрин станете от леглото и  решавате кои дрехи да облечете. Представете
си човек, който току-що си е сменил професията – до вчера е бил счетоводител, а сега е станал градинар. В
продължение на години сутрин той ставал и автоматично обличал костюма си, за да отде в офиса. Не е
трябвало да мисли за това. Сега обаче, той трябва да облече работните дрехи, които ще носи, защото ще
работи на открито. Можете да си представите как може би става това. В някои от първите дни, с желание
мислейки за новата си работа на него няма да му е трудно да извади подходящите дрехи от гардероба. Но
преди този нов навик наистина да се утвърди бързо,  няма да е изненадващо ако,  ставайки сутринта от
леглото и мислейки си за нещо друго, той ще установи, че облича риза, вратовръзка и всичко оставало,
преди да престане да мисли за това, което е отклонило вниманието му. Може би това е глупава илюстрация.
Но тя онагледява това, което е важно: дрехите не просто сами излизат от гардероба и сами се обличат върху
вас;  вие ще трябва да помислите какво ще облечете, да направите осъзнати и повтарящи се решения да
обличате този вид дрехи, които са подходящи за новия живот, който ще живеете. 

Точно това казва Павел.  Новият живот е живот „в Христос.“ Новите дрехи – в началото които със
сигурност  чувстваме  неестествено  и  неудобно –  се  намират  в  списъка  в  Кол.3:12-17:  милост,  доброта,
смирение,  кротост,  търпение,  въздържание,  прошка  и  над  всичко  друго  –  любов.  Донякъде  звучи  като
Блаженствата, нали?  И както е със списъка на характеристиките, направен от самия Исус, вие трябва    да  
решите  ,    че възнамерявате   да се облечете с тях  .  Вие трябва да ги извадите от шкафа. Вие трябва да се
научите как да ги обличате по правилният начин, подобно на някой, който се учи как да връзва папионка.

Павел разширява метафората:  има една дреха, която се облича върху другите дрехи и ги задържа
всичките на мястото им, подобно на колан. Тя се нарича   agape,   любов   (Кол.3:14). Ние ще се върнем отново
към смисъла на  agape  в писмото на Павел, но забележете тук какво казва той за нея: „любовта...свързва
всичко в съвършенство,“ тя е това нещо, което завързва всичко заедно и го прави „съвършено, завършено.“
Там е коренът, който свързва цялата тази тема, като се започне от Аристотел от едната страна, с неговата
telos,  „целта,“  окончателният край на всички наши стремежи и се  стигне до Исус от другата страна,  с
неговата заповед да бъдем „съвършени“ или „завършени,“  teleios.  Това е целта, това са стъпките към нея.
Има някои неща, които пребивават, които остават, които формират (както е било) мост между този свят и
следващият свят; а от нещата, които остават, най-голямата е любовта (1Кор.13:13, която ще разгледаме в
следващата глава). Ето, така работи добродетелта. Гледайте постоянно в целта на „съвършения“ характер –
в християнския случай, пълната човечност, обещана при възкресението, чрез което ние сме призовани да
бъдем царско свещенство.  Практикувайте сега уменията, които постепенно ще ви направят способни да
вършите и да бъдете това, което е нужно, за да формирате този съвършен характер. В началото това ще
изглежда „неестествено,“ но ако се придържате към него, накрая то ще се превърне във „втора природа.“
Павел казва, че когато правите това, вие се превръщате в оригинал, в човек, който отразява образът на Бога.
Светът ще вижда във вас отражението на Този, който Бог наистина е. А Бог ще вижда във вас отражението
на света, такъв, какъвто е бил при сътворението и какъвто ще бъде обновен във възкресението на Исус
Христос.
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За да придобие смисъл всичко това,  има един ключов елемент,  за който Павел настоява отново и
отново. Има две взаимно свързани причини, поради които ние не можем да се справим без този елемент.
Първо, това е жизнено важна съставна част вътре в истинското човешко съществуване, поради което, ако я
изоставим – което много хора, за съжаление, искат да направят – ще означава да се самоизмамваме с нещо,
което в най-добрият случай ще е полу-човешко състояние. Второ, това е съставна част, без наличието на
която цялата тази схема просто няма да функционира.  Аз говоря за мозъка. Павел ни призовава: „бъдете
преобразявани се чрез обновяването на умовете си“ (Рим.12:2 – мой превод).

ТРИ
Призивите на Павел да позволяваме умът ни да бъде обновяван и така да бъде променен изцяло,

стигат до началото на тази част от неговото най-велико писмо, която започва с „И така.“ Заслужава си да
цитираме изцяло краткият откъс: 

„И  така,  мое  скъпо  семейство,  това  е  моят  призив  към  вас:  чрез  милостите  на  Бога  да
предоставите  телата  си  като  жива  жертва,  свята  и  приятна  за  Бога.  Това  е  вашето  истинско  и
подходящо служение. И нещо повече, не си позволявайте да бъдете натъпкани във формата, диктувана от
сегашната епоха. Вместо това бъдете преобразявани чрез обновяването на умовете си, за да можете да
изработвате и одобрявате това, което е Божията воля: това, което е добро, приемливо и съвършено .“
(Рим.12:1-2 – мой превод).

Забележете, че Павел приспособява заповедта, за да бъдем преобразявани в рамките на призива към
свещеническо служение на Бога. Ние трябва да предложим жертвоприношение; трябва да се покланяме
пред живия Бог по истински и жив начин. А жертвоприношенията, за които се говори тук, както и в Рим.8,
сме  самите  ние,  изцяло.  На  тези,  на  които  е  било  дадено  уверението  за  техния  „достъп“  в  Божието
присъствие,  както е в Храма (Рим.5:2) и на които е било обещано, че те ще „царуват“ с Исус Христос
(Рим.5:17), сега им се казва, както е било в миналото, да влязат в Храма,   не не просто като поклонници  , а  
като жертвоприношения. Те трябва да предложат себе си на олтара – иначе казано, да предадат целия си
живот на Бога, чиято милост ги е спасила. Правейки това те, подобно на хората в Откр.4 и 5, ще събират
неизговоримите с думи хваления на цялото създание и ще ги представят пред създателя. В този смисъл, те
ще участват в покорното и благодарно преклонение, предлагано в Исус Христос.

Използваната от Павел дума, която е преведена като истинско и подходящо всъщност е дума, която
езическите моралисти биха разпознали (въпреки че може би нямаше да разберат конкретната мисъл на
Павел). Тази дума logikos е трудна за превеждане, защото освен „истинско и подходящо“ или „логично,“ тя
може да бъде преведена и като „рационално“ или „духовно.“ Изглежда, че чрез нея Павел казва три взаимно
свързани неща. Първо, предлагането на вашето тяло (чрез което тук той обозначава цялата ви същност) на
Бога е напълно подходящо нещо да направите,  тъй като Бог ви е откупил и ще промени това тяло, за да
стане  то  като  възкресеното  тяло  на  Исус  Христос,  е  промяна,  която  трябва  да  очаквате  с  подходящо
поведение тук и сега. Второ, това предлагане на себе си не е просто вашето тяло, а е вашето тяло,  такова
каквото е било ръководено от вашия разсъждаващ ум. Трето, когато се покланяте пред Бога по  този начин, с
цялото  си  същество,  вие  разбира  се,  не  лягате  на  олтара  и  не  си  прерязвате  гърлото,  а  правите  това
„духовно,“ - не просто метафорично, но в сферата на духовната реалност. Това е, както е било и в миналото,
истинската  „свещеническа“  работа,  към  която  в  древността  са  сочели  жертвоприношенията  в  Храма  в
Йерусалим. Павел разяснява тази „свещеническа“ тема по различни начини и на други места. В  Рим.15:16
той вижда себе си като свещеник, който отива в Йерусалим, занасяйки едно жертвоприношение в Храма –
но жертвоприношението са езичници, които са станали християни, във формата на пари, които са дарени от
тях, които са били направени святи (в случай, че някой се усъмни в тях) чрез Светия Дух. Във Фил.2:17 той
счита, че филипяните и тяхната вяра са жертвоприношение към Бога, а собствения си живот – че е принос
във  формата  на  течност,  която  се  излива  върху  техния  принос.  Тези  образи  на  поклонение  чрез
жертвоприношение идват естествено при Павел. Тъй като бил обмислил изцяло факта,  че значението на
Храма в Йерусалим е било преместено в Исус Христос и в хората, в които сега пребивава Светия Дух, на
него му е доста лесно да нарисува такъв образ, който да освети природата на християнското поклонение и
на истинският „свещенически“ смисъл на работата на „царското свещенство.“

Същата тема е разгледана в края на „посланието на свещеничеството“ в писмото до Евреите: 
„Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат тези, които служат в скинията. Защото телата

на животните, чиято кръв е внасяна в скинията от първосвещеника като жертвоприношение за грях, са
изгаряни извън стана. Затова и Исус също пострада вън от портата, за да направи хората свети със
собствената си кръв.  И така, нека излизаме навън при Него, вън от стана, носейки Неговия срам. Вие
разбирате, че тук ние нямаме град, който е траен; ние търсим градът, който все още трябва да дойде.
Тогава, нашата част е, да донасяме чрез Него непрестанно жертвоприношение на възхвала на Бога – т.е.
с уста, които изповядват Неговото име и правят това плодоносно. Не пренебрегвайте да правите добро и
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да позволявате на „братството“да означава това, което казва. Бог наистина се наслаждава от такъв
вид жертвоприношения!“ (Евр.13:10-16 – мой превод).

Още веднъж: свещеничеството, превъзхождащо светът на древния юдеизъм, придобива своето важно
призвание.

Да се върнем при Рим. 12:1: Чрез този текст Павел създава контекста за най-важната заповед, която
поставя цялата негова етика отделно от всяко внушение за „спонтанност,“ все едно, че щом вече вие сте в
Христос, щом Светия Дух живее във вас, единственото, което трябва да правите да позволявате на новия
живот „да  идва естествено.“ Не: умът задължително трябва да бъде променен, за да можете вие да мислите
за себе си, да претегляте и да разсъждавате, каква всъщност е Божията воля. Ако умът не е включен изцяло,
вие не само няма да израствате като цялостен (и цялостно интегриран) човек; в такъв случай вие изобщо не
участвате в добродетелта.

Когато Павел говори  за  „ума,“  той не  класифицира  християните  според  критериите,  с  които ние
оценяваме техните интелектуални или академични способности. Някои християни притежават такъв вид
ум.  Много други хора не го притежават.  Но Павел иска умовете на всички християни да бъдат обновени, за
да могат те да мислят по различен начин. Ние трябва да се справяме с много предизвикателства, не само в
сферата на самия морала, но и в хиляда различни контексти. Това не може просто да върви на автопилот и
да се надяваме, че по някакъв начин ще се справим с проблема.  Това ще стане, както е станало в нашите
примери в  началото за  добродетелта,    само когато ние вече сме тренирали себе  си в  придобиването на  
нужните навици. Но за да направим това,  се изисква грижливо и дисциплинирано мислене по този нов
начин, вероятно в продължение на определен период от време. Ние трябва да сме способни да мислим за
това, което трябва да направим – какво да правим с целия си живот и какво да правим с внезапната криза, с
която трябва да се справим сега, в тази минута. Да бъдем тренирани да мислим по „християнски“ начин,
това е нужната ни противоотрова срещу онова, което в противен случай ще ни се случи: както казва Павел,
ще бъдем „натъпкани във формата, диктувана от сегашната епоха.“

Още веднъж, основата на това, което казва Павел, трябва да бъде ясна.  В Рим. 1-11 той е обяснил
достатъчно подробно начина, по който създателят Бог, в Исус Христос и в Неговата смърт, и възкресение, е
верен на обещанията си в завета към Авраам и неговото семейство    и е предоставил начин, чрез който  
човешките същества,  въпреки тяхното идолопоклонство и грях, да бъдат спасени и поставени на
пътя към Обещаната земя, към обновлението на цялото създание. По-специално, Павел е показал, че
даже очевидния неуспех на повечето юдеи да вярват в техния собствен Месия по някакъв начин се съдържа
вътре в по-голямата всеобща цел на единствения Бог. Цялото изложение на Павел е доминирано от неговата
сърдечна вяра, че в Месията, в Исус Христос, „очакваната епоха,“   вече е нахлула в „сегашната епоха  .“ През
вековете много юдеи очаквали сегашната епоха да стигне до своя край и тогава да започне очакваната епоха
–  изцяло  и  напълно.  Павел  разбира,  че  в  Исус  Христос  дългоочакваната  епоха    вече  е  започнала  .  И
християните трябва съзнателно да избират да живеят в тази нова епоха.

Да, и сегашната епоха продължава да върви по своя изтощен начин, така че и двете се припокриват и
съществуват едновременно. Подобно на океанските вълни, които стигат до брега,  Божията нова епоха е
дошла, гърмейки чрез възкресението на Исус Христос,  но сегашната епоха действа като мощен отлив на
вълната, пречейки на идващите вълни да се изявят с пълната си сила. Отливът на продължаващата сегашна
епоха прави всичко, на което е способна, за да убеди хората,   които чрез вяра и кръщение вече са част от  
очакваната епоха  , че всъщност нищо съществено не се е променило и те просто трябва да продължат да  
живеят така, както са живели преди, да живеят същия живот, който живее всеки друг човек. „Начинът, по
който живее светът“ е мощна, коварна и примамлива сила, и тя отнема цялата енергия на новото създание,
особено енергията на вярата и надеждата, енергията да напомняме на себе си, че очакваната епоха вече е
тук, с всичките си нови възможности и нови гледни точки. Следователно, противоотровата против силата на
сегашната епоха е, да притежаваме обновеният ум, с цел той да може да мисли ясно за този начин на нашия
живот, който е угоден на Бога, който е в съответствие с Божията воля, който е добър и приемлив и (ето то
отново е тук), който е „съвършен,“ teleios, завършен. Това обновление на ума е в центъра на обновлението
на целия човек, тъй като в една по-ранна глава в Римляни „помрачаването“ на ума е било определено, че е
централно за проблема на идолопоклонството, на обезчовечаването  и на греха:

„Защото, когато познаха Бога,  те не Го прославиха като Бог,  нито Му благодариха; а станаха
безплодни в техните фантазии и тяхното глупаво сърце се помрачи. Представяйки себе си за мъдри, те
станаха глупаци. И замениха славата на нетленния Бог срещу образ, приличащ на нетраен човек, на птици
или на четирикраки животни и  на  влечуги...  Понеже те не  счетоха,  че  си  струва да  имат истинско
познание за Бога,  Бог ги предаде на неспособен ум,  за да вършат онези  неща,  които са неподходящи.
(Рим.1:21–23, 28 – мой превод)

В Рим.12:2 оригиналните гръцки думи „dokimos“ и „dokimazein“, които са преведени „не си струва“ и
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„неспособен“, имат един и същ корен. Трудно е те да бъдат извадени от превода, но е важно да схванем
техния смисъл, ако искаме да разберем общия поток на мисленето на Павел. Умът, който е непокорен и
бунтовен против Бога, умът, който отказва да Му се поклони и да Го прослави,  става „неспособен“ - т.е. не
може да мисли ясно и правилно за това,  което е съставна част подходящото човешко поведение –  а за
разлика от него,   обновеният ум ще научи навика на ясното, разумно мислене и одобрение  . „Неспособният“
ум в Рим. 1, коренът, от който израстват цяло множество от зли неща, всяко от които според разбирането на
Павел отразява счупването на „образа,“ е загатван дотук в откъс, в който е ясно, че има предвид първите
няколко глави от Битие. В този случай не тялото отвежда настрани ума или сърцето. В този случай става
точно обратното – неуспехът да се покланяме на единственият истински Бог води до неуспеха да мислим, и
оттам нататък - да се проваляме и да не действаме така, както би трябвало да прави пълноценното човешко
същество.

 За да избегнем всякакво съмнение ще кажа, че тук Павел описва цялата човешка раса като цяло,   а не  
някои конкретни хора вътре в нея. Той е поставил диагнозата на болест, от която страдаме всички ние, даже
ако  симптомите  между  отделните  хора  варират.  Може  би  най-показателното  това,  което  се  казва  в
заключение в Рим.1:32: „Които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат
такива работи заслужават смърт, не само вършат същото, но и одобряват онези, които ги вършат.“
Едно  нещо  е  да  настояваш,  че  вървим  на  юг,  когато  компасът  посочва,  че  вървим  на  север.  Но  да
„настроиш“ компаса така, че да ни показва, че грешният път е правилният път, e   нещо много по-лошо  . Вие
можете да поправите една грешка. Но след като веднъж си казал на себе си, че това не е грешка, тогава няма
връщане назад.

Тогава  откупуването  на  цялото  човешко  същество,  предчувстването  така  както  Аврам  в  Рим.4  е
очаквал, е забележително охарактеризирано чрез преобръщането на целия този процес:

И без да отслабва вярата му, той не вземаше предвид, че неговото собствено тяло сега е мъртво,
когато беше на около сто години, нито безжизнеността на Сарината утроба.  Той не се разколеба в
Божието обещанието чрез неверие; а беше твърд във вярата и прослави Бога, бидейки напълно убеден, че
това, което Бог е обещал, Той беше способен и да го извърши. (Рим.4.19–21 – мой превод)

Това е част от значимостта на Авраам в мисленето на Павел, особено в Римляни. Поради Божият
призив и обещание, Авраам е началото на истински човешките хора. Той е този, който, с вяра, която Павел
счита, че е истинска предшественица на християнската вяра, позволява на своето мислене и вярване да бъде
определяно не от начинът, по който мисли и вярва светът, не от състоянието на собственото му тяло, а
да бъде определяно от обещанията и действията на Бога. Този начин на мислене след това определя начинът
за изявата  на „истинския човек“ в  Рим.  5,  която разгледахме по-рано и където дума със същият корен
(dokimos) е използвана, когато Павел говори за  „доказан характер“ Рим. 5:4.

Отново ще кажа, че не е лесно да се предаде точно това при превода на английски  (Коментар: А още

повече  -  на  български.  Д.Пр.),  но  понеже  разбирането  на  фразеологията  на  Павел  може  да  ни  помогне  да
проследим последователността на мисленето му, нека да се вгледаме по-задълбочено. Хората не счели, че си
струва да държат Бога в умовете си и поради това били „неспособни“ в тяхното мислене, а след това и в
техните действия (Рим.1:28). А когато са оправдани чрез вяра, те са в мир с Бога, имат достъп до милостта и
започват да формират един образец на характер, в който страданието произвежда търпение, а търпението ги
прави  „способни,“  а  тяхната  „способност“  им  дава  надежда  (Рим.5:4).  След  това,  променяни  чрез
обновление на умовете им, те трябва да преценяват „годността“ на Божията воля и да определят кое нещо е
добро,  приемливо  и  съвършено  (Рим.12:2).  За  Павел,    умът  е  центърът  на  християнския  характер  ,  а  
добродетелта е резултатът от мисленето и избора. 

Всичко това ни помага и да разберем увещаването в Рим.6 да смитаме „себе си за наистина мъртви
за греха,  а живи за Бога чрез Исус Христос нашия Господ“  (Рим.6:6 – мой превод).  Това е призив за
действие, а не за догадки, не за фантазии или за рисковано въображение,  а за умозаключение: вие сте в
Христос, Христос е умрял и е бил възкресен; следователно, вие трябва да умрете и да бъдете възкресени;
вследствие на това, грехът няма никакво право да властва над вас. „Написването на умственото домашно,“ и
единствено това, е основата за призива, който следва веднага след това: „Следователно, не позволявайте на
греха да царува във вашето смъртно тяло, да ви прави покорни на неговите желания.“  (Рим.6:12 – мой
превод). Всичко това – и всъщност много повече, но поне всичко това – стои сега зад измамно кратката
инструкция на Павел в началото на Рим. 12: не си позволявайте да бъдете натъпквани във формата, която е
диктувана от сегашната епоха, а бъдете преобразявани чрез обновление на умовете си.

Какво  означава  това  в  светлината  на  виждането  на  Павел  за  добродетелта?  Както  вече  видяхме,
добродетелта е трудна работа. Тя изисква изграждането на мускули. Тя е научаването на нов и сложен език,
който, още в началото трябва да кажа, хората намират, че е труден за усвояване от умовете и говора им. Това
не е език, който може да бъде научен по „папагалския“ начин. Но въпреки това, може да ви помогне, ако
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прекарвате качествено време сред други хора, които също го изучават. Да, би било добре, ако посещавате
курс и слушате аудио-записи на говорене на новия език. Но накрая вие ще трябва да осъзнаете следното:
вие  ще трябва  да  мислите  за  глаголните  форми и  за  структурата  на  изречението,  да  се  научите  как  е
възникнал речникът на този език и защо някои думи носят сложни метафорични асоциации, които вие на
пръв поглед никога не сте си представяли,  че те  имат.  Чак след като сте научили изцяло това,  вие ще
започнете да говорите относително свободно на този език.

Какво отношение има това към нашата конкретна тема? Част от нашето затруднение в християнския
свят на Западната  съвременност беше,  че умът,  средството за  мислене и разсъждаване,  стана откъснат.
Както се случва, когато имате откъсната ретина в окото си, когато мисленето ви стане откъснато, обособено,
отстранено и отчуждено, вие преставате да мислите ясно. Изглежда, че „мисленето“ и „разсъждаването“
бяха  поставени  в  една  страна,  в  частен  свят,  който  е  запазен  за  „интелектуалците“  и  „академиците.“
(Например,  забележете  начинът,  по  който  спортните  коментатори използват  думата  „абстрактен,“  за  да
обозначат нещо, което е „неподходящо,“ като е във фразата: „от сега нататък резултатът от състезанието е
абстрактен“, т.е. неподходящ, неотговарящ на показаното на терена.) 

Освен това, ние често говорим за мислите си така, все едно, че те са чувства: в желанието си да бъдем
учтиви,  ние  можем  да  кажем:  „Чувствам,  че  това  е  неправилно,“  защото  това  звучи  по-малко
противопоставящо се, отколкото ако кажем: „Мисля, че това е неправилно.“ По подобен начин, може би не
винаги осъзнавайки това (което само по себе си е признак за някакъв проблем!), ние понякога позволяваме
на чувствата ни да отменят и да не се съобразяват с мислите ни: „Аз имам много силно усещане, че ние
трябва да направим това,“ може да предава по-голяма риторична тежест, отколкото изразът: „Мисля, че ние
трябва да направим това,“ тъй като никой не иска да нарани чувствата ни.

Като естествена  следваща стъпка,  ние  позволяваме на  чувствата  изцяло да   заменят   процеса  на
мисленето,  така  че  това,  което  на  вид  прилича  на  обмислено  обсъждане,  всъщност  е  размяна  на
необмислени емоции, в която всички участници предявяват най-висши морални основания, защото когато
казват: „Аз усещам силно, че ние трябва да направим това,“ те казват истината: те наистина усещат силно,
поради което ще се почустват наранени и „отхвърлени,“ ако хората не се съгласят с тях.  По този начин
обмисленото обсъждане бива изоставяно, за да се даде предимство на политиката на забавлението.

В денят, в който пишех черновата на тази глава, някой беше писал до вестника, който прочетох, за да
изрази мнението си за „асистираното самоубийство,“ т.е. за ефтаназията. След като беше изложил мнението
си, той беше казал: „Това е моето усещане за ефтаназията и знам, че много други хора имат същото силно
усещане.“  Не се съмнявам, че това е вярно.   Но неговите чувства нямат никакво отношение към въпроса,  
дали предложението за ефтаназия е правилно или е неправилно. Много хора имат силното усещане, че ние
трябва да бомбардираме нашите врагове, че трябва да убиваме серийните убийци и че трябва да кастрираме
изнасилвачите, че трябва да отменим данъчното облагане на доходите и да позволим да оцеляват само най-
способните. И обратното - много други хора имат силното усещане, че ние не трябва да направим нито едно
от тези неща. Размяната на усещания може да ни каже къде са чувствителните места, откъдето е вероятно
да дойде напрежението, но тя няма да ни каже, кое е правилното нещо, което да направим.

Ако човек не може да даде разумни основания, тогава буквално, няма никаква причина, поради която
някой друг ще трябва да възприема сериозно този човек. Но ако няма разумни основания, на нас ни остават
само емоционалното изнудване. Понякога ние наричаме това „морално изнудване,“ но то няма нищо общо с
морала, а само с подразбиращата се заплаха за удар с остро копие, че ще се разгневим, ако останалите
участници в спора не отстъпят. Вследствие на това, правенето на морални обсъждания е принизявано до
претеглянето на привидно-морални чувства и след това навлизаме в тресавище, където сегашната епоха
тихо, но здраво ни натъпква обратно в собствената си форма.  Все едно, че възкресението никога не се е
случило; все едно, че новата епоха е зазорила. Точно това е същността.

Или пък, това е половината от същността.  Гледано от този ъгъл, учението на Павел за морала започва
със заповедта, както е в Рим. 6:11:  „считайте, че вие наистина сте в разпънатия на кръста и възкресен
Христос,“  гледайки  назад   към  месианските  събития  на  смъртта  и  възкресението  на  Исус.  Но  тук,
започвайки  изследването  на  една  характеристика  на  добродетелта,  Павел  гледа  и  напред:  смисълът  на
изискването  “бъдете  преобразявани  чрез  обновяването  на  умовете  си“  (Рим.  12:2)  е,  за  да  можете
изработвате, да проверявате, да обмисляте задълбочено и да стигнете до улегнала преценка относно (всичко
това се съдържа в доста плътната гръцка фраза  eis to dokimazein hymas) това, каква е Божията воля, която
ще ви направи завършено обновен човек и какво ще ви отведе до целта. Вие не стигате там чрез „плуване
по  течението,“  нито  чрез  правенето  на  интуитивен  скок.  Да,  вашата  интуиция  може  да  ви  отведе  до
правилото място,  но докато вие не сте извършили тази работа,  която обновява ума,  вие няма да имате
никаква  гаранция,  че  интуицията  ви  е  точна  и  че  вие  просто  не  сте  били  още  веднъж  измамени  от
настоящата епоха.
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Друг  откъс,  които  стои  здраво  редом  до  Рим.12  се  намира  близо  до  началото  на  писмото  до
Филипяните:

„Това е моята молитва: любовта ви да може да изобилства все повече и повече със  знанието и с
цялото разбиране, за да можете правилно да разпознавате нещата, които се различават едно от друго,
така че  да можете да бъдете безупречни и невинни  за денят на Христос,  изпълнени с  плодовете на
праведността, които идват чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога.“ (Фил.1:9-11 – мой превод)

Тези неща, които съм подчертал в горния текст показват как става обновлението. Размишлявайки и
молейки се за любимите си хора във Филипи, Павел разбира се иска те да израстват в любовта; но тази
любов не е плод на „непокорните взводове на емоциите,“  а е плод на обмисления навик на сърцето – на
сърцето,  което знае защо одобрява  това,  което одобрява  и  защо не одобрява    он  ова,  което не  одобрява  .
Всичко това е поглед в бъдещето,  който е обичаен за класическото учение на добродетелта.  „Денят на
Христос“ наближава, когато вие ще бъдете „завършени,“ както е казал Павел по-рано в ст. 6: „Онзи, който е
започнал добра работа във вас ще я доведе до нейния завършек (тук отново в epitelesei имаме коренът the
telos) в денят на Христос, Исус.“ (мой превод) Още веднъж имаме  the  telos,  целта, а също и милостта,
суверенната работа на Бога, който ще ви отведе до целта; но нито за миг не предполагайте, че тази милост
ще работи без  вашият ум да не е напълно участващ. Тук отново срещаме същото: Бог иска ние да бъдем
хора,   а не кукли на конци  ; иска да бъдем реални хора, които обмислят нещата и вземат реални решения,   а не  
са сламки, които ще бъдат духани насам-натам от вятъра. 

Павел казва: Вие трябва „ правилно да разпознавате нещата, които се различават едно от друго“ и
тук думата, която използва за  правилно да разпознавате нещата  е нашата стара познайница  dokimazein,
както е в Рим.1, 5 и 12.  Аз вярвам, че част от проблема в съвременното християнство е, че разговорът за
свободата на Духът, за милостта, която понася краката ни, която ни лекува и променя живота ни,  беше
завладян тайничко  от  един вид долнокачествен романтизъм,  който заговорничи с  анти-интелектуалната
склонност в нашата култура и създава предположението, че колкото по-духовен ставате,   толкова по-малко  
трябва да мислите.

Категорично  подчертавам,  че  това  е  грешка.  Според казаното в  Рим.12 и  във  Фил.1,  колкото по-
истински  духовен  сте,  толкова  по-ясно,  по-точно  и  по-внимателно  вие  ще  обмисляте  каква  ще  бъде
завършената цел на християнското ви пътуване, от което следва и какви стъпки трябва да  направите
и какви навици ще трябва да придобиете, като част от пътуването ви към целта, още сега. Както ясното
мислене,  така  и   християнското  мислене  са  важни  елементи  в  рамките  на  цялостният  процес  на
възстановяване на човешката същност (вие няма да бъдете цялостен човек, ако пренебрегнете вашия начин
на мислене и разсъждаване) и са жизнено важна част от мотора, който задвижва останалата част от този
процес.

Още веднъж ще кажа, нищо от това не може да бъде считано, че е някакво индивидуално усещане.
Разбира се, хората, които имат определени умствени дарби и интелект, задължително трябва да ги използват
в служба на Бога.  Но както Рим.12 веднага бърза да каже, че ние не трябва да се превъзнасяме повече,
отколкото трябва,    а трябва да правим трезви преценки, тъй като Бог ни е направил части от едно тяло в  
Христос (Рим.  12:3–5).  Но  даже  тук,  подчертавайки  общата  природа  на  християнското  ученичество  и
следователно –  абсолютното изискване за подходящо смирение, Павел също подчертава, че всеки човек
задължително трябва да обмисли това самостоятелно. Той пише: ”Казвам това на всеки един от вас“ (Рим.
12:3 – мой превод). И отново това, което е важно,   е мисленето  . 

Всъщност той казва: Не мислете по-дълго, отколкото трябва да мислите, а мислете логично и разумно.
Играта на Павел с думите тук  (hyperphronein, phronein, and  s phronein)  достига своята кулминация в една
дума, която читателите могат да разпознаят като родствена с „s phrosyn,“ „разумно, логично,“ която е често
срещана в класическото обсъждане на добродетелта. Всички християни са призовани да обмислят напълно
нещата – наистина, обмислянето на напълно на начинът, по който обмисляме нещата, извършва коренна
промяна на живота в тялото на Христос.

По моя преценка, тази бележка е спешно необходима сега. Една от ирониите в историята на Западната
теология по време на моя живот беше начинът, по който „либералната“ традиция, която имаше навика да се
гордее преди всичко с ясно и логично мислене, тихо беше завладяна от емоционалността в областта на
етиката. 

През  това  време  „консервативната“  традиция,  която  имаше  навика  да  се  гордее  с  грижливо
изговаряната си етика, както и с доктриналните си позиции, често пъти беше много загрижена за опасността
от „праведността, постигната чрез работа,“ което я направи неспособна да види природата на моралното
разбиране и усилие, за която Павел настоява с всичките си сили  и така „консервативната“ традиция на
практика отрече добродетелта, преди тя да беше започнала, за да не би хората да си помислят, че с нещо
допринасят за тяхното собствено спасение.  Не е изненадващо, че когато се опитваме да обсъждаме важни
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теми, ние установяваме, че участваме в разговор на глухи хора. Това обсъждане на мозъка и на неговото
обновяване ни отвежда до сложната, криеща опасности и деликатна тема за съвестта. Каква - поне според
Павел - е нейната роля във формирането и практикуването на добродетелта?

ЧЕТИРИ
Понякога  говорим за  “виновна съвест,“ но самата съвест всъщност е до известна степен размирна

тема в ранните християнски съчинения. Но ако умът и неговото обновяване чрез силата на Бога е толкова
важно  за  Павел  и  другите  ранни  християни,  като  част  от  християнското  трениране  на  навиците  на
истинското  човешко  поведение,  тогава  тази  способност,  чието  оригинално  име  (syneid  sis)  буквално
означава „знаейки-заедно-със,“ едва ли би могло да бъде пропуснато от нашето обсъждане.

Първо, няколко ясни важни стихове от Новия Завет. По време на съда пред Синедриона в Йерусалим,
където е обвинен за подбуждане на размирици, Павел заявява, че е запазвал в добро състояние съвестта си
през целия си живот и продължава да прави това и сега като християнин. Той казал: „Братя мои, до този
ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест.“ (Деян. 23:1; сравнете 2Тим.1:3) Чрез тези думи
Павел извършва нарушение и първосвещеника заповядва да бъде ударен по устата, защото се е осмелил да
каже такова нещо. Но той повтаря същото твърдение пет дни по-късно пред губернатора Феликс: 

„Но това изповядвам пред теб: че е вярно, че аз служа на Бога на моите предци според Пътят,
който те наричат „секта.“ Аз вярвам във всичко, което е писано в Закона и пророците и се надявам на
Бога,  за което и те копнеят,  че ще има възкресение на праведните и на неправедните.  Поради тази
причина направих моя постоянна цел винаги да имам чиста съвест пред Бога и пред всички хора .“ (Деян.
24:14-16 – мой превод) Тук за „чист“ е използвана гръцката дума aproskopos, същата дума Павел използва в
подобен контекст и в 1Кор.10:32:

“И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Бъдете чисти
(aproskopos) пред юдеи и гърци, и пред Божията църква, така както аз се опитвам да угаждам на всички
във всичко, като не се стремя към моя собствена полза, а към ползата на голямото мнозинство, за да
могат те да бъдат спасени. Подражавайте на мен, така както аз подражавам на Христос.“ (1Кор.10:31-
11:1 – мой превод)

Казано с други думи, Павел винаги следял стриктно за състоянието на ума и  сърце си, бил е нащрек
за неща, в които може да има нещо, заради което той може да бъде обвинен или порицан. Както видяхме,
той се чувствал отговорен пред себе си и пред Бога. И наистина, в Деян.23 ние можем да видим как той
прави това, когато неговият гневен отговор на заповедта на първосвещеника да бъде ударен по устата му
спечелил следваща упрек, че е обидил първосвещеника, който на свой ред спечелил незабавно извинение от
самия Павел, който не бил разбрал, че въпросният човек всъщност е бил първосвещеникът. Павел казал, че
трябва да уважава поста, заеман от първосвещеника и се извинил, че не е направил това. (Коментар: Тъй като
всяка власт е дадена от Бога, ние трябва да уважаваме човека, който има власт,  даже и да не го харесваме. Това се нарича
чинопочитание и то стои в основата на реда в обществото. Д.Пр.) 

Същата гледна точка се появява, когато се върнем още по-назад в 1Коринтяни:
„Аз най-малко се тревожа, че ще бъда съден от вас или даже от някой човешки съд. Аз даже не

осъждам себе си. Наистина не знам за някое нещо [ouden synoida], което да ме изобличава, но не това
доказва  правотата  ми.  Господ  е  този,  който  ме  съди.  Затова  не  осъждайте  нищо,  преди  да  дойде
Господа! Той ще извади на светло тайните на тъмнината и ще изяви намеренията на сърцето. Тогава
всеки ще получи похвала – от Бога.“ (1Кор.4:3-5 – мой превод)  (Бележка на автора: Подобен начин на мислене,

като въведение в други сложни теми, които излизат извън разглежданата тема, се намира в Рим.2:12-16.)
Тук има две неща, които трябва да отбележим. Първо,[ouden synoida],означава „съвест.“ Казано с

други думи, Павел „не знае нищо в самия него, което да го изобличава“ - т.е. в съвестта на Павел няма нищо
неправилно, свързано със служението му в Коринт.  Обаче,  второ,  това, което е важно, е  окончателната
присъда, когато ще бъдат разкрити тайните  и намеренията на сърцето. Той иска да каже, че съвестта може
или не може да свети достатъчно ярко, за да извади на светло всичко, което ще се появи в Съдният ден.

Служението на Павел отново е оценявано от неговата съвест и е установено, че тя е чиста – въпреки
всички страдания, които е преживял! - в началото на 2Коринтяни:

„Вижте,  с  това се хвалим ние;  това ни казва нашата съвест: че нашето поведение в  света,  и
особено към вас, беше белязано със святост и с божия искреност, не само с човешка мъдрост, но и в
Божия милост.“ (2Кор.1:12 – мой превод) (Бележка на автора: сравнете с подобна мисъл в Евр.13:18).

Още веднъж, Павел погледнал в сърцето си, докъдето можел да види, и обявил, че не намира нищо, от
което да  се  срамува.   Наистина,  в  този  случай съвестта  му не само просто го  оправдава от възможни
обвинения, но и го поздравява за светостта (другият смисъл на думата е „честна душа“) и за набожната
искреност, и му казва, че това, което е направил, е демонстрирало не просто неговата човешка мъдрост, но и
Божията милост.
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Следователно, изглежда, че Павел е имал ясна представа за съвестта или каква може да бъде тя: един
вътрешен  свидетел,  глас  вътре  в  човека,  който  преценява  моралната  стойност  на  това,  което  е  било
направено и вероятно,  което все още може да бъде направено (въпреки,  че в  никой от откъсите,  които
разгледахме досега няма поглед към бъдещето). Но неговото положение било много добро. Изглежда, че
други хора не са имали такъв лесен живот: 

„Някои бяха привикнали досега да ядат идоложертвени храни с предположението, че тя наистина
принадлежи на идола. Това им дава слаба съвест и сега тази съвест ще бъде осквернена. Но храната,
която ние ядем, няма да ни препоръча на Бога. Нито ще бъдем по-зле, ако не я ядем, нито ще бъдем по-
добре, ако я ядем. Но трябва да внимавате в случай, че това ваше официално право се превърне в опасност
за слабите. Гледайте на това така: ако хора със слаба съвест видят теб, човекът със „знание,“ че седи и
яде  в  идолско  светилище,  тяхната  съвест  е  възможно  да  реши  и  тя  да  яде  идоложертвена  храна
(Коментар: Погрешно считайки, че идолът ще ги спаси. Д.Пр.), нали? И така, вие виждате, слабият човек – брат
или сестра, за които Христос е умрял! - по този начин е унищожен чрез вашето „знание.“ Това означава,
че  вие  ще  извършите  грях  против  вашият  брат  или  сестра  и  атакувате  тяхната  слаба  съвест;  и
правейки това, вие ще извършите грях против Христос. Следователно, поради тази причина, ако храната
е причината моят брат или сестра да извърши грях, аз никога няма да ям месо, за да не накарам моят
брат или сестра да се препъне. (1Кор 8:7б–13 – мой превод)

Подробностите на това конкретно обсъждане не ни занимават  сега.  Това,  което е  важно за  нас е
феноменът на „слаба съвест,“ която може да бъде „осквернена“ (стихове 7, 10, 12). Павел иска да каже, че
всички хора притежават съвест, към която можем да се позоваваме или обръщаме (както е и в 2Кор.4:2 и
5:11). Но когато чрез идолопоклонството хората изопачат дадената им от Бога човешка същност, по този
начин съвестта тръгва по пътя на идолопоклонството. В началото тя одобрява идолопоклонството, после,
след като човека повярва в Исус Христос, съвестта се ужасява от самата мисъл за идолопоклонството.

Павел  иска  да  докаже,  че  след  като  съвестта  бъде  правилно  информирана  от  силен  монотеизъм
(Коментар: Вяра в един Бог. Д.Пр.), че тя ще започне на счита, че всичкото месо е създадено от Бога и поради
това е годно за ядене (1Кор. 8:1–6; 10:25–30). Но в цитираният по-горе откъс, както и в (1Кор.10:27-29), той
прави всичко възможно, за да бъде разбран правилно и настоява, че ако някой брат християнин има слаба
съвест относно яденето на идоложертвено месо, поради неговият живот в миналото в такава среда,  такъв
човек трябва да бъде уважаван.  Павел няма да се отнесе грубо или пренебрежително към колебанията на
друг човек, вероятно защото ако направите това, вие ще счупите напълно моралния компас. Фактът, че той
не иска да направи това – въпреки че ще продължи да се опитва да просвети и възпита християните да
мислят  задълбочено  и  да  стигат  до  промяна  на  настройката  на  мисленето  показва,  че  за  Павел
съобразяването със съзнанието на човека е по-важно, поне в някои случаи, отколкото незабавното стигане
до  „правилното“  решение.  Павел  разглежда  една  заплетена  и  опасна  тема,  но  правейки  това,  той
демонстрира не само свещеническа мъдрост, но е ясен усет, че когато обсъждаме вътрешната природа на
християнина, чийто характер е бил формиран от Светия Дух и от християнския начин на живот, има нещо,
съзнанието, което трябва да бъде поставено редом до промененият и обновен ум,  съзнанието, което със
сигурност се нуждае от обучение, но освен това трябва и да бъде чувано. 

Вероятно това е смисълът на казаното в 1 Тимоти: „Целта на нашето учение е любовта, която идва
от чисто сърце, добра съвест и искрена вяра.“ (1Тим. 1:5 – мой превод, сравнете с 3:9) Наистина, същата
глава продължава за да подчертае, че човек не може с лека ръка да отхвърли съвестта: „...така че, както те
(пророчествата) казаха, ти да можеш да воюваш в славната битка, държейки се за вярата и с добра
съвест. Някои отхвърлиха съвестта и вярата им беше корабокруширана.“ (1Тим. 1:18-19 – мой превод)

Следователно, човек задължително трябва да се вслушва в гласа на съвестта, въпреки че тя трябва да
бъде  обучена и тренирана, и пак може да е възможно съвестта да не достига до дъното на същността на
нещата или да дава подвеждащи сигнали. Всъщност Павел вярва, че когато самият той проповядва, или
обяснява поведението си пред някой християнин от неговите църкви, той говори не само на умовете на
слушащите  го  езичници,  но  и  на  техните  съвести.  Вътре  в  тях  има нещо,  което  трябва  да  даде  както
морално, така и интелектуално одобрение на това, което той им казвал. 

Нищо от това не ни отклонява встрани от многобройните по-сетнешни обсъждания за вероятната
точна същност на „съвестта“: как работи тя, какво може да знае тя и какво не знае, дали винаги трябва да й
бъде вярвано и не на последно място – какъв приоритет да й даваме, когато се окаже, че тя е в конфликт с
други власти, независимо дали е властта на Библията, на папата или на някой друг!

За щастие, за нашите цели ние просто трябва да съберем заедно нишките на нашите разсъждения по
следния начин. Павел е наясно, когато гледа напред към последния ден, когато Бог ще съди всички тайни на
всички сърца, че част от правилната подготовка за този ден е  да запазваме чиста съвестта си. Всъщност, той
иска да направи хората способни на поддържат чиста съвестта си, даже когато счита, че въпросната съвест
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се нуждае от по-нататъшно обучение или преустройване.
Ние основателно можем да се съмняваме, дали Павел би казал, че това се отнася за всички ситуации.

Например, да предположим, че, че човекът, виновен за блудство, за което се говори в 1Кор.5 беше казал, че
неговата съвест му е казала да направи това? (За съжаление, това не изключение. Наскоро чух за свещеник,
който извинявал любовната си връзка с друг женен мъж от същата църква в твърдението, че усещал, че
Исус е много близо до него, докато той участвал в това забранено взаимоотношение.) Но Павел ясно счита,
че моралното самопознание е  жизнено важен елемент от формирането да цялостния морален характер.
Иначе казано, това е част от екипировката, която поддържа християнина в състоянието на предусещане в
сегашната  епоха  на  моралния  характер,  който  ще  бъде  завършен  в  бъдещето.  Многозначително  е,  че
съвестта е нещо, което по принцип притежават всички хора – юдеи, езичници и християни. Тя е част от
универсалната  човешка  природа,  тя  е  подлагана  на  влиянието на  същите  проблеми,  които намираме в
другите черти на човешкия живот,  но независимо от това, съвестта трябва да бъде уважавана,  към нея
трябва да се обръщаме и в края на краищата,   да я приведем в съответствие   с евангелието  .

Щеше да  е  добре,  ако  можехме да  помолим Павел още по-подробно да  ни обясни това,  което е
написал, но тъй като не можем, ние се връщаме при сродната тема, за която той наистина има повече да
каже. Връщаме се при Колосяни и при една тема, която витаеше във въздуха за известно време и сега ще
трябва да дойде на земята. В Колосяни се говори за християнската зрелост, за научаването да благодарим на
Бога, и най-вече там се говори за Исус и следователно, поради всяко от тези неща и от комбинацията всичко
казано по-горе – за мъдростта.

ПЕТ
Както във Филипяни, така и в Колосяни, Павел описва с изобилна подробност молитвата, с която се е

молил за новата незряла църква. Молейки се на Бога, той казал: 
„...да  ви  изпълня с  познанието за  това,  което Бог  иска  за  вас,  в  цялата мъдрост и  духовното

разбиране. Това ще означава, че вие ще бъдете способни да ръководите себе си по начин, който е достоен
за Господа и така да Му доставяте истинска наслада, като принасяте плод във всяко добро дело и като
израствате в познанието на Бога. Моля се да ви бъде дадена цялата възможна сила, според властта на
Неговата слава, за да имате пълно търпение и да станете наистина непоколебими и радостни. Моля се
вие да се научите да благодарите на Отца, който  ви направи подходящи да участвате в наследството на
Божийте светии в светлината. Той ни освободи от властта на тъмнината и ни пресели в царството на
Своя възлюбен Син.“ (Кол.1:9–13 – мой превод)

Това е една от тези обобщаващи молитви, в която намираме много от темите в следващата част от
писмото,  които  ще  бъдат  разгледани.  В  началото  Павел  се  моли  неговите  слушатели  да  стигнат  до
определено разбиране и после продължава, за да им го обясни по-подробно, надявайки се, че останалата
част от писмото му ще бъде част от начинът, чрез който Бог отговаря на неговата молитва.

Да познаваме Бога! Това е сърцевината на писмото. Да познаваме Бога, за знаем Неговата воля, да
знаем какво Той иска за нас и да стигаме до това познание чрез „цялата мъдрост и духовното разбиране.“
Затова младите християни ще трябва да придобият търпение, непоколебимост, радост и благодарност. И
всичко това е заради надеждата, която е поставена пред тях,  както Павел вече каза в ст.5:  те трябва да
участват в наследството на Божийте светии и да живеят вътре в суверенното царуване на Божия син, Исус
Христос. Накратко, те са призовани да развият в себе си тези добродетели, които ще ги направят подходящи
за целта, която е поставена пред тях като безплатен дар. А централна сред тези добродетели е   мъдростта  ,  
която после става главна тема на писмото.

Не всеки ще забележи това, защото не всеки ще разбере, че великата поема, която изригва в ст. 15-20
всъщност се основава на древната юдейска представа   за Божията „Мъдрост,“   за втората природа на Бога,  
за тази, чрез която всички неща са били планирани и създадени. Тази тема се връща назад чак до Пр.8,
която тук не можем да разгледаме подробно,  но в която фигурата на Госпожа Мъдрост моли хората да
отидат при нея,  за  да се  научат как да бъдат наистина хора.  Правейки това,  тя описва  ролята  си,  че  е
прислужницата  на  Йехова  в  самото  сътворение  (ст.22-31).  По-късно  тази  тема  е  била  развивана  в
съчиненията на различни юдейски автори, които предоставят богат контекст, в рамките на който се ражда
най-ранното християнско размишление за самоличността на Исус, не само в писмата на Павел, но и на Йоан
и на другите автори.

От контекста Пр.8:22-31 Павел (или онзи, който е написал поемата, която той цитира тук) поставя
Исус на мястото, където е било заемано от Мъдростта:

„Той е образът на невидимия Бога, първородният от цялото създание. Чрез Него са били създадени
всички неща на небето и на земята. Неща, които ние можем да видим и неща, които не можем – тронове,
господства, владетели и сили – всичко чрез Него и за Него е било създадено. Той е отпред, преди всичко
останало и в Него всички неща са държани заедно; и самият Той е Върховният, главата на тялото, т.е.
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на църквата. Той е началото на всичко това, първородният от царствата на смъртта; и във всички неща
Той да бъде върховният. Защото в Него цялата Пълнота благоволи да обитава и чрез Него да примири
всичко със Себе Си, въдворявайки мир чрез кръвта на Неговия кръст, чрез Него – да, нещата на земята, а
също нещата на небето. Исус е Този, чрез когото създателят направи всички неща и Той е сега Този, чрез
когото същият Бог примири всички неща със Себе Си.“ (Кол.1:15-20 – мой превод)

Втората половина на поемата,  започваща от половината на ст.18 с  „Той е  началото,“  предоставя
основата, върху която може да бъде изградена втората по-голяма част от писмото. Целта на Павел е да увери
колосяните,  че  притежавайки  Исус  Христос,  те  вече  имат  ключа  към  мъдростта,  която  те  трябва  да
усъвършенстват,  ако  искат  да  стигнат  до  целта  (и  тук  отново)  „завършеността,“  „зрелостта,“
„съвършенството.“  Такъв човек трябва  да стане  „съвършен,“ teleios.  Павел обявява,  че  това е  Христос,
когото оповестяваме „предупреждавайки всички и учейки всички с цялата мъдрост, за да ги представим
всички зрели [teleion] в Христос (Кол.1:28 – мой превод).

И както видяхме на всеки етап от нашето разглеждане, това същото поставяне на целта – целта на
цялостен и завършен продукт на човечността – движи и формира навиците на ума, сърцето и тялото, които
ще доведат до този завършен продукт и освен това, движи и формира начина, по който тези навици трябва
да бъдат ясно разбирани, избирани и научавани.

Това е насоката, което цялото писмо поема оттук нататък. Основната цел на Павел е да  привлече
младите християни към пълното познаване на Божието тайнство, на самият Христос „в Когото са скрити
всички съкровища на мъдростта и знанието“ (Кол.2:3),  за разлика от измамните човешки схеми, които
изобилстват в сегашната епоха (Кол.2:4;2:8-23). (Коментар: Встрани от темата е, но отхвърляйки и не приемайки Бога,
сегашната наука се лишава от достъпа до тези бездънни и неизчерпаеми съкровища на мъдростта и знанието, и сама се обрича
да  бъде  немощна,  безплодна  и  объркана.  Д.Пр.)  Щом разберат,  че  са  завършени в Христос,  след  като  са  били
кръстени в Него и са умрели за сегашния свят, и са оживели в Христос, те не се нуждаят от фалшивите
варианти на така наречената мъдрост или от схемите на лъжливата святост, която ще намират тук и там
(може би във разновидностите на юдеизма или на някои видове езичество). Тук е мястото, където един от
откъсите, които разглеждахме по-рано, Кол.3:1-17, е напълно уместен: Християнската добродетел казва на
тези други схеми: „Каквото и да можете да направите,   аз мога да го направя по-добре  .“

През втория и третия век ранните християни се мъчели да стигнат до този извод, даже когато техните
езически  опоненти  им  се  присмивали  и  ги  убивали.  Те  създавали  нов  начин  на  живот,  различен  вид
добродетел,  избягвайки хората,  които им предлагали нещо друго и продължавали да се придържат към
разпознаваемата класическа форма: ясно схващане за целта (telos) пред тях и създаването на нови, избрани
и работещи за достигането на тази цел навици на сърцето, ума и живота. (Между другото, аз мисля, че това
ни  помага  да  обясним защо Павел  не  използва  обичайната  езическа  дума за  добродетел, aret:  тук  той
засенчва  цялата  езическа  традиция.  Освен това,  самата  тази  дума  по  негово  време  придобила  няколко
различни отношения, които щяха да го отклонят в различна посока.)

Централна  за  това  виждане  за  човешкото  обновление  е  тази  част  от  текста,  който  умишлено  не
разгледахме в досегашното обсъждане: Кол. 3:9-10. Павел призовава: „Не се лъжете един друг, щом като
сте съблекли Стария Човек с делата му и сте облекли Новия Човек,  който е обновяван в познанието
според образа на Този, който го е създал“ (мой превод). Ясно е, че това наподобява много на великата поема
от Кол.1:15където самият Христос е: „...образът на невидимия Бога, първородният от цялото създание.“
Но  по  същият  начин  ние  стигнахме  до  централното  и  важно  подсказване,  което  ни  показва  какво  е
цялостното виждане на Павел за смисъла на християнската добродетел – целта е ние да бъдем направени
отново   по образа на Бога  . Иначе казано, да станем такива хора, каквито първоначално сме били създадени.
Там, където Аристотел е използвал думата eudaimonia - „щастие, добруване,“ Павел използва „образът на
Бога.“ Това ни връща обратно там, откъдето започнахме – при Битие 1. Призивът да отразяваме Божия образ
е критерият, чрез който можем да  оценяваме „обновлението в знанието“ за което говори Павел. Така както в
Рим.12, така и тук, пътят към целта е да имаме обновен ум.

Всичко  това  повдига  следващ въпрос:  „Как  трябва  да  бъде  обновен  ума?  Ние  не  потърсихме ли
логиката на добродетелта назад чак до началната точка и не открихме ли, че тук, в края на краищата, трябва
да има все още някакво изискване, което отделният християнин е длъжен да направи нещо от своя страна?
Съвсем не!  Както мнозина  класически моралисти  са  подчертавали,  добродетелите  имат  нужда  една  от
друга, за да се стигне до завършеността. Всяка добродетел зависи от другите добродетели, за да остава на
мястото си. Другите добродетели няма да работят правилно, ако умът не е напълно ангажиран; но за да бъде
умът напълно ангажиран, имайки  предвид какво се включва в християнското поведение и знаейки, че за
процеса на усъвършенстване на нужните морални мускули задължително трябва да има общуване, трябва
да  има  любов,  трябва  да  има  молитва  и  взаимна  християнска  подкрепа.  И  над  всичко,  трябва  да  има
постоянно свежа дума от самия Господ: „Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост
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се учете и се предупреждавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодарност в
сърцата си“ (Кол. 3:16).

Павел е имал предвид пълноценно взаимно служение на словото: словото, както поучавано, така и
пято,  разказвайки  и  преразказвайки  историята  на  Бога,  на  света,  на  Израел,  на  Исус  Христос  и  не  на
последно място – говорейки за бъдещата надежда. Целта е отделните християни да събуждат умовете и
сърцата си и да бъдат нащрек за свежите виждания на Божията реалност, за финалната надежда поставена
пред тях и за да бъдат способни да разпознават по нов начин от какви нови навици  се нуждаят ума, сърцето
и тялото, ако искат да израснат и да станат такива хора, каквито Бог иска да бъдат.

Колосяни  е  чудесен  източник  за  размишление  относно  виждането  на  Павел  за  християнската
добродетел. Но остава един друг източник, който все още е спорно, дали не е по-голям.

ШЕСТ
Молитвата  е  фундаментът  на  писмото  до  Ефесяните,  както  и  на  писмата  до  Колосяните  и

Филипяните.  Писмото започва с великолепен химн на възхвала на Божията милост,  която ни представя
видението на надеждата,  която вижда като събиране на „всички неща в Христос,  нещата на небето и
нещата на земята“ (Еф.1:10 – мой превод). Това е обещанието за финалното възстановяване на света, което
подрежда контекста за обещанието   за обновяването на хората при второто идване на Христос  . След това
Павел веднага започва да описва своята молитва за читателите си, описвайки както  целта, към която се
стремим,  така и  силата,  чрез която те  ще стигнат там:  „Моля се Богът на цар Исус,  нашият Господ,
славният Отец, да ви даде, във вашия дух, дарът да бъдете мъдри, да виждате нещата, които хората
обикновено не могат да виждат, защото идвате да Го познаете и да отвори очите на вътрешната ви
същност за Божията светлина. Тогава ще разберете точно каква е надеждата, която върви с Божия
призив;  вие  ще познаете богатството на славата на Неговото наследство в  Неговите светии;  и ще
знаете изключителното величие на Неговата сила към нас,  които сме верни на Него във вяра,  според
действието На неговата мощ и сила.“  (Еф. 1:17–19 – мой превод)

Това е още веднъж описанието на класическата структура на добродетелта: съзирате целта, вървите
по пътя към нея и усъвършенствате навиците, които ще трябва да прилагате в живота си, ако искате да
вървите по този път. В този откъс все още не се споменава за специфичните морални мускули, които са
нужни,  за  да  се  постигне  всичко  това.  Откъсът  просто  уверява  вярващите  за  Божията  сила,  която  ще
направи възможно тези мускули да бъдат усъвършенствани и тези избори да бъдат направени.  Откъсът
подготвя пътя за драматичните и решаващи твърдения за Божието безплатно спасение на грешните хора
(Еф.  2:1–10)  и  за  произтичащото  от  това  включване  на  езичниците  към  Неговите  древни  хора,  за
формирането на единно тяло в Христос и, в следствие на това, за създаването на нов Храм, където самият
Бог ще дойде да обитава чрез Неговия Дух (Еф. 2:11–22). Тази картина в Еф.1 и 2 – повече или по-малко
подобни на цялото послание на Павел – отвеждат до по-нататъшно обясняване на дневния ред на апостол
Павел (Еф. 3:1–13) и до последваща обобщаваща молитва  (Еф. 3:14–21).

Първите три глави от Ефесяни, смайващи с техния обхват и движение, подреждат сцената за това,
което често пъти е наричано „етическа част“ на писмото – глави 4-6. Това, което е забележително в тази
част  е  начинът,  по  който  Павел  отново  действа  с  така  наречената  етика  на  християнската  добродетел,
държейки  пред  читателите  си  обещанието  за  пълна  човешка  зрялост  в  Христос  и  призовавайки  ги  да
използват навиците на сърцето, ума и живота, които ще ги водят напред към зрелостта.

Центърът на дългото встъпително увещаване може да бъде открит в (Еф. 4:13–16). Придвижвайки се
към тази централна част, Павел казва, че християните трябва да се  стремят към обединение, да полагат
много усилия за да се обичат взаимно и да усъвършенстват смирението, милостта и търпението си (4:1–3),
тъй като те са призовани заедно да принадлежат на един Бог (4:4–6). Това е причината Бог да дава различни
служения на църквата (4.7–12): за да изгради едно тяло на Христос, с цел ние да стигнем до единство във
вярата и предаността си и в познаването на Божия син. Тогава ще имаме зрял и автентичен човешки живот,
измервано чрез стандартите на Христовата пълнота.

„В резултат на това, ние няма  вече да бъдем бебета! Няма да бъдем подмятани насам-натам в
бурното море, завличани от всеки повей на ученията, от мошениците и от техните лукави и измамни
схеми. Вместо това, ние трябва да говорим истината с любов и така да израстваме във всичко в Него, в
Христос, който е главата. Той снабдява израстването на тялото с всичко, което е нужно, съединено
заедно и задържано заедно чрез всяка спойка и съединение, която го подкрепя, като всеки негов член върши
правилно работата си. Тогава тялото изгражда себе си в любовта.“ (Еф.4:14–16 – мой превод)

Зрял и автентичен човешки живот: това изважда на показ целият аромат на  eis andra teleion (зрелия
човек) в ст.13. Там още веднъж виждаме същото: християнинът прегръща целта да бъде зрял, завършен,
„съвършен.“  Разбира се,  съвършенство е начинът,  по който самият Христос (поради което аз мисля,  че
Павел използва думата  andra „умен, забавен, очарователен,“ която се използва за мъж, а не думата  anthr
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pos „човек“) и добродетелите на истината и любовта са начините, чрез които ние трябва да „израстваме“ в
Христос,  даже  когато  израстването  е  снабдявано  от  Него  на  първо  място.  А  след  като  направил  това
първоначално пояснение, Павел можел да започне с доста подробните инструкции на Еф.4:17-5:20, където
има няколко прилики с Кол.3, които в повечето случай са обяснени по-подробно в Ефесяни.

И така, ние отново виждаме, че Павел подчертана обновяването на ума. Той казва: съблечете Стария
Човек,  който  е  опорочен  в  съответствие  със  неговите  измамни  желания  (измамни,  защото  вероятно
обещават цялостно и автентично човешко съществуване, но дават точно обратното) и „бъдете обновявани в
духът на вашите умове,“ (4:23, което би могло да се преведе и така: „Бъдете обновявани в умовете си чрез
Духът“) и облечете Новият Човек, който е „създаден в съответствие с Бога в праведност и в светостта, която
принадлежи на истината“ (4:24). Това е близо до казаното в Кол.3:10, както и в Рим.12:2 и със същият
смисъл: целта е обновлението на човечеството, което най-накрая отразява Божия образ, а пътят за стигането
до тази цел е обновлението и пълната активност на ума. После там следва един каталог на новите навици,
които трябва да бъдат придобити и  каталог на старите навици и привички, които сега трябва да бъдат
преустановени (4:25–5:2; 5:3–20). 

Както винаги, есхатологичната (Коментар: Отнасяща се до края на времето, т.е. за второто идване на Господ Исус

Христос. Д.Пр.) бележка никога не е далече:  това не  са (както е написано в един от преводите на Новия
Завет) „Правила за Новия Живот,“ а са навици на сърцето и ума, това са начини за научаване как да мислим
християнски за окончателното бъдеще и за пътят за стигането до него – път, който е такъв, какъвто винаги е
бил – ежедневно възкресение (5.14).

(Отново казвам, за избягването на погрешното разбиране:    Аз не казвам  , че правилата са неуместни  
или ненужни в добродетелния живот, просто защото те нито са началната точка, нито са крайната цел.)

СЕДЕМ
Всичко тези неща, взети от Римляни, Филипяни, Колосяни и Ефесяни трябва да ни уверят, че Павел

мисли конкретно  за  съобразената  с  есхатологията  етика  на  добродетелността,  която  превъзхожда всяка
друга подобна етика, която езичеството може да предложи. Той е видял бегло ободряващото видение на
окончателното бъдеще, което на свой ред му е дало ободряващото виждане  за житейските навици, чрез
които хората вече могат да живеят    в настоящето  , като хора, които са формирани от това бъдеще  . Целта е
Божието ново създание, пълната човешка зрялост и възвишеност, която най-накрая ще бъде празнувана във
възкресението. Пътят към тази цел е завършеният набор от научени навици за живеене – навици на сърцето,
тялото и особено – на ума. Правилното, ясно и остро виждане не само сграбчва целта и пътят до нея, но
самото то е част от тази зрялост, за която говори Павел. Нека да кажем същото и по обратния начин:  ако
умът е подценяван, човек ще бъде не толкова пълно човек, отчасти защото няма да схване целта или пътят,
който води до нея,  ще се отклони от курса и ще се лута,  и нещо повече – защото една част от изцяло
оформеният човек няма да работи и следователно няма да бъде интегрирана във всичко останало.

И така, както видяхме по-рано,  мисленето за това, какво трябва да прави човека, е един от важните
елементи в етиката на добродетелта,  за разлика от другите схеми на етиката, които се    основават само на  
правила  ,   на които трябва се подчиняваме,    без да мислим   или се основават на „спонтанността,“ или на
„автентичността.“ В първия случай, след като веднъж сте приели правилата, вие не е нужно да мислите – но
както  някои  ръгбисти,  които  са  се  научили  от  десетки  видео-клипове,  но  никога  на  практика  не  са
придобили инстинкта на втората природа за играта, вие ще бъдете изгубен, когато се появи нова ситуация,
за която правилата (официалните учебни видео-клипове за играта ръгби) не дават ясен отговор. Във втория
случай – спонтанността или автентичността – вие не трябва да мислите твърде много (всъщност, вие не
трябва изобщо да мислите), защото за вас е важно това, което „идва естествено.“ Разбира се, Павел иска
младите християни да усъвършенстват до това ниво, където, като зрели последователи на Исус Христос, те
постепенно ще установяват, че християнските навици на сърцето и живота „идват естествено.“ Но за да
стигнат до това ниво, те трябва да се научат да мислят, трябва да бъдат „променяни чрез обновяването на
умовете им“ (Рим. 12:2) и после трябва да позволят тази промяна да информира и да пренасочи техните
житейски навици.

Всъщност,  тук  е  едно  от  важните  различия  между  етиката  на  добродетелта  и  другите  схеми  на
мислене: всичко предварително е обмислено. Човекът, който се осланя на етиката на дългът или правилата,
когато  трябва  да  реши някакъв  проблем  или  дилема,  трябва  да  мисли  в  конкретния  момент:  „Има  ли
правило как да постъпя? Длъжен ли съм да направя нещо?“ Друг човек, който се придържа към етиката на
практичността, трябва да мисли още повече: „Ако направя това или ако не го направя, как това ще се отрази
на моето щастие?“ Трети човек, който се придържа към етиката на спонтанността, разбира се, няма изобщо
да  мисли.  А  от  друга  страна,  човекът,  който  усъвършенства  етиката  на  добродетелта,    задълбоченото  
обмисляне вече е било направено     преди   появата на тази криза или предизвикателство  .  Характерът вече е
бил формиран чрез съзнателен избор и навик. Независимо дали има или няма време за мислене, спешното
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решение ще бъде взето веднага и кризата ще бъде разрешена. (Коментар: Иначе казано, християнинът не действа
като „пожарникар,“ според случая, винаги търсейки изгодата си, а има изграден характер. Християнинът е готов за понесе
щети и страдания, но не изневерява на характера и на вярата си. Д.Пр.) 

Павел е много наясно, че целият модел на християнското живеене е нещо много по-голямо от сумата
от индивидуалните „етични“ части, това е ново нещо, което трябва задълбочено да бъде обмислено, да бъде
изучено, да бъде прилагано на практика и че без това усилие църквите просто ще се плъзнат назад и ще
тръгнат  по  пътищата  на  стария  свят.  (Коментар:  За  съжаление,  в  сегашния  свят  на  толерантността  към  всичко,
изглежда, че църквите предпочитат да бъдат харесвани от хората, а не от Господ Исус Христос, който е главата на църквата.
Д.Пр.)  И,  бидейки  напълно  наясно  за  рисковете,  които  поема,  вървейки  по  този  път,  Павел  привлича
вниманието на читателите към себе си (и към близките си помощници) като примери за това, как изглежда
новия начин на живот. Хората, които той е отвел при Господа, никога нямало да видят човек, който живее по
този начин и те имали нужда да запазят в умовете си и в паметта си примерите, които имали:

„Затова, ще отправя един призив към вас:  подражавайте ми! Затова изпратих Тимоти при вас;
той е мое дете в Господа и аз го обичам и му се доверявам. Той ще ви припомня за моето поведение в
Христос Исус, точно така, както поучавам навсякъде, във всяка църква.“ (1Кор.4:16–17 – мой превод)

“И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Бъдете чисти
пред юдеи и гърци, и пред Божията църква, така както аз се опитвам да угаждам на всички във всичко,
като не се стремя към моя собствена полза, а към ползата на голямото мнозинство, за да могат те да
бъдат спасени. Подражавайте на мен, така както аз подражавам на Христос.“ (1Кор.10:31-11:1 – мой
превод)

„Надявам се в Господ Исус да ви изпратя скоро Тимоти, за да мога и аз да се насърча, като получа
новини за вашето състояние. Защото нямам никой друг с неговото качество: той ще се погрижи искрено
за  положението,  в  което  се  намирате.  Вие  виждате,  че  всички  други  търсят  техните  собствени
интереси, а не служението на Исус Христос. Но ние знаете как той доказа себе си; като дете с баща,
той беше поробен заедно с мен заради евангелието.“ (Фил. 2:19–22 – мой превод)

„Мое скъпо семейство, обединете се заедно в подражанието на мен и внимателно наблюдавайте
хората, чието живеят според примера, който имате в нас.“ (Фил. 3:17 – мой превод)

„Това е, което трябва да правите: което сте научили, получили, чули и видели в и чрез мен. И Бог на
мира да бъде с вас.“ (Фил. 4:9 – мой превод)

„Вие знаете какъв вид хора се оказа, че сме ние заради вас, когато бяхме сред вас. И как вие се
научихте да подражавате на нас – и на Господа!“ (1Сол. 1:5b–6 – мой превод)

„Понеже самите вие знаете как трябва да ни подражавате. Ние не вършехме нередни неща, нито
ядохме храната на някого, без да си платим за нея. Работехме денем и нощем, с усилие и напрежение, за
да не сме в тежест на никой от вас. Не че нямаме правото; а за да ви дадем себе си за пример, за да ни
подражавате.“ (2Сол 3:7–9 – мой превод)

Навсякъде в тези откъси Павел показва, че има нов начин на живеене, към който сега последователите
на Исус са обвързани и че един от начините да подкрепяме обвързването да живеем така, е да държим пред
ума си такива примери, на които можем да подражаваме. Ние ще се върнем по-нататък към това.

В  и  чрез  всичко това,  Павел ясно формулира  усъвършенстването на  етиката  на  „характера.“  Във
важният преход между Рим.4 и Рим.5, в един откъс, който вече разгледахме набързо на друго място, той
скицира една теория за начина, по който е формиран характера, сочейки напред към характера и извличайки
неговия смисъл от крайната надежда, надеждата за „Божията слава.“ Резултатът е следния:

„Понеже бяхме обявени за праведни въз основата на вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ
Исус Христос. Чрез Него на нас ни беше позволено да влезем в тази вяра, в която стоим; и ние прославяме
надежда на Божията слава. И не само това. Ние също прославяме в нашите страдания, защото знаем, че
страданието  произвежда  търпение;  а  търпението  –  добре  оформен  характер;  а  такъв  характер
произвежда надежда. На свой ред надеждата не ни прави да се срамуваме, защото Божията любов е
изляна в сърцата ни чрез Свят Дух, който ни беше даден.“ (Рим. 5:1–5 – мой превод).

Тук има две важни неща за сегашната ни цел: надеждата и формирането на характера. 
Както Павел ясно казва: „Надеждата  е Божията слава“. Ние вече обсъждахме това, когато разгледахме

две  взаимно  свързани  теми:  суверенното  управление  на  сътворението,  което  е  поверено  от  Бога  на
човечеството и връщането на Божията слава, за да пребивава сред хората на Бога след дългите години на
Заточението. Тази втора тема изглежда, че в някои от неговите писма се намира „в задната част на сцената“
в ума на Павел, но не и тук, в Рим.5 и в продължението на същата тема в Рим.8, където Духът, „пребивава
вътре“  във  вярващите,  припомняйки  ни  темата  в  Стария  Завет  за  Бога,  който е  „пребивавал  в  Храма“
(Рим.8:4-11).  Обезсърчаващо е, че думата „слава“ толкова често е употребявана в християнските кръгове
като неясна и смътна дума,  означаваща „отиване на небето,“ поради което тези важни отенъци на гласа в
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представата  за „Божията слава“ - важни отенъци на гласа, които са били чуваеми за Павел и неговите първи
читатели – но сега твърде често са напълно пренебрегвани.

Това, което казва Павел – и това е от особена важност за цялата тази книга е – че надеждата, която
преследваме,   the   telos,   целта на цялото наше пътуване, е   „славата на Бога.“ Обяснението на смисъла на
„славата на Бога“ е следното:  от една страна това е „царското свещенство,“ което разгледахме по-рано,
призивът към истинска човечност и от друга страна – мястото, където самият жив Бог идва да обитава в
изпълнение на Неговото древно обещание.

Както видяхме, тези две части са били разбирани от самият Исус. Навсякъде в Рим.5-8, но особено в
Рим.8, Павел счита, че и двете тези неща са изпълнени, чрез присъствието и силата на Светия Дух   в   и  
чрез   хората на Бога  . Някои хора казват, че ранните християни не са притежавали теологията на Троицата,
но това твърдение може да бъде поддържано единствено чрез внимателно поставяне на телескопа  върху
сляпото око. (Коментар: Т.е. ако човек умишлено не иска да признае това, което е очевидно. Д.Пр.)

Но ако Божията слава е целта,  кой е пътят,  който води до нея? Кои са тези навици,  формиращи
характера,  който събира заедно истинските хора, носителите на Божия образ,  изпълнените с Духа хора,
които един ден ще управляват новото Божие създание и ще издигат нагоре към Бога неговите възхвали? За
отговор,  ние  бяхме  доведени  близо  една  тема,  която,  както  Павел  е  знаел  добре  (поне  когато  е  писал
2Коринтияни), че е била анатема за цялата класическа традиция, включително и за Аристотел, както и за
всеки човек, включително и всеки християнин, който не е разбрал напълно начинът, чрез който евангелието
на  Исус  Христос  е  променило идеалът за  човешкото живеене.  Темата е  ярка и предизвикателна:  за  да
формираме християнски характер, че ние първо трябва да страдаме.

Две  подбуди  тласнали  Павел  към  това  шокиращо  и  нежелано  заключение.  Първо,  фактът  за
страданието на самият Христос. Второ, фактът за страданието, което Павел е причинявал в миналото си
(докато се е казвал Савел) на църквата, а след това самият той е изтърпял както от страна на ревностните
юдеи, така и от страна на властите на езичниците и от тълпите. Деяния на апостолите ни предоставя един
малък прозорец, за да видим всичко това; от 2Кор.11 можем да извадим заключение, че имало и още много
други неупоменати страдания.  Но кое нещо е предоставило на Павел теологичната рамка, за да стигне до
заключението, че страданието е неизбежно и наистина го е превърнало в център на неговото разбиране?

Традицията на древния Израел, в която Павел стоял, го довела бавно, но сигурно до разбирането, че
страданието по някакъв начин е съставна част от спасяващите намерения на Бога. Това разбиране намира
израз особено в такива книги като Исая, Йеремия и Даниил, и разбира се – в Псалмите. Освен това ние
знаем, че Павел е превърнал разпъването на Исус на кръста в тема на собствения си живот и учение, както
виждаме в много места, може би, особено в 2Коринтяни. Ние не знаем, въпреки че мисля, че е възможно,
дали той е знаел някоя от специфичните традиции, произлизащи от Исус, като Блаженството на онези, които
са били преследвани и са били поканени да поемат кръста. Той със сигурност разсъждава за страданието,
отнасящо се  за  християните,  които са  били в конфликт със  света  около тях  и  са  били в  несъгласие  с
„властите,“ управляващи този свят.

Хората, чиито живот се сблъсква челно с очакванията на света и на неговите управители, могат да
очакват да страдат поради подозрение, враждебност и различни форми на атаки. Хората, които установяват,
че се намират в такава ситуация, като следствие от вървенето след разпънатия на кръста Христос и които
виждат  Неговото  собствено  страдание  в  контекста  на  юдейското  очакване  на  Божието  спасително
намерение, ще притежават една мрежа на разбиране,   вътре в която да тълкуват това което им се случва на  
тях   и да му придават теологично и морално значение  .

В Рим.5 виждаме, че Павел включва страданието не само в общото твърдение за страдание заедно с
Христос, за да бъдем прославени с него (виж също 8:17, сравнете с 2Кор.4:10 и сходни откъси във Фил.3:10-
11), но в забележителното, почти уникално твърдение за формиране на характера. Страданието произвежда
издръжливост  или  търпение,  издръжливостта  произвежда  характер  (не  просто  какъв  да  е  характер,    а  
характер, който е бил изпитан и е доказал своята стойност  ),  а характерът ражда надежда, надежда, която не  
разочарова.  Тази  последователност,  идваща във  важна повратна  точка  в  писмото,  показва  без  всякакво
съмнение,  че  Павел  наистина  си  представя  целия  въпрос  за  християнското  живеене  според  модела  на
класическата традиция на добродетелта, но той из основи преосмислил тази традиция, изграждайки я около
Исус и Духът, като променя не само нейното съдържание, но и нейната форма, но запазвайки ключовите
елементи:  усета  за  една  крайна  цел  и  настояването  да  работим  за  достигането  на  тази  цел,  чрез
изграждането на характер, чрез стъпки за формирането на навици.

Аз казах, че откъсът Рим.5:1-5 е бил почти уникален; но има и други два откъса в Новия Завет, които
предлагат подобна последователност на мисленето,  разглеждащи целият свят  като грижливо обмислени
планове за усъвършенстването на добродетелта: 

„Считайте  го  за  голяма  радост  мое  скъпо  семейство,  когато  попадате  сред  различни  видове
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изпитания. Вие знаете, че изпробването и изпитанието [dokimion] на вашата вяра произвежда търпение.
И нека търпението да извърши работата си съвършено [ergon teleion], за да бъдете завършени [teleioi] и
цялостни, без никакъв недостатък.“ (Як. 1:2–4 – мой превод)

„Затова вие сте длъжни да вложите цялата енергия, която имате, за да изпълните задачата за
допълване на вярата си с добродетел [aret, това е едно от трите места в Новия Завет, където е използвана
тази дума], а добродетелта – със знание, а знанието – със самоконтрол, а самоконтролът – с търпение, а
търпението – със  святост,  а светостта – с  привързаност към семейството,  а привързаността към
семейството – с любов [agape]. Ако притежавате тези неща в изобилие, вие виждате, че те гарантират,
че не си пилеете времето и че принасяте плод в познанието на нашия Господ Исус Христос.“ (2Пет. 1:5–8 –
мой превод)

Тук ние виждаме същият начин на мисленето. Разбира се, всяка една от тези характеристики води до
следващата. Смисълът не е да изразходваме няколко години за придобиването на първата, а след това да се
придвижим към втората и т.н.;  те работят заедно. И смисълът е тяхното гледане напред – целта на всичко
това е да бъдем плодоносни в работенето си за Исус (2Петър); да бъдем „завършени,“  teleioi,  готови за
появата на каквато и да е  случайност,  тъй като вашият характер е  бил формиран да бъде подготвен за
каквото и да е и за всичко (Яков). Несъмнено, ние ще изразходваме много по-дълго време в обмислянето на
тези откъси, но общият смисъл е ясен.

Всичко това  ни отвежда до  множество важни и  взаимно свързани въпроси,  които ни отвеждат в
следващата глава. Ако това е била теорията на Павел за християнското живеене, как това се прилага на
практика? Още по-конкретно, къде е мястото в тази теория на такива неща като „плодът на Духа“ и „дарът
на  Духа“?  Защо  Павел  подчертава  отличителните  черти  на  характера  и  кои  неща  приема  за  всеобщо
известни, когато говори просто за „добро“ и „зло“ в очевидното предположение, че неговите читатели знаят
за какво говори той? Когато пише други указания, дали той просто добавя към своята етика на добродетелта
няколко „правила,“ и продължава нататък; и ако е така, има ли причина за това? Например, произтичащо от
всичко това, защо той отново и отново говори за вярата, надеждата и любовта? Каква роля играят тези
отличителни черти в обобщаващото мислене за християнския характер? Дали вярата, надеждата и любовта
са  ефикасни  във  всеки  класически  смисъл;  и  ако  е  така,  как  ги  поставяме  в  това  привилегировано
положение след характера на самата добродетел? И над и около всичко това, как схващането на Павел за
църквата като едно тяло, като обединена общност, формира част от необходимия контекст за практикуването
на християнската добродетел?

Глава 6

Три добродетели, девет разновидности на плода и едно тяло

ЕДНО
“Когато дойде съвършеното, частичното ще бъде премахнато“ (1Кор.13:10 – мой превод). Някои от

слушателите на Павел може би са открили ехото от Аристотел, за който „съвършеното,“  to teleion, е била
целта.  Несъмнено Павел е знаел традицията на езическото мислене за морала, но той го превел в друг
смисъл. Разбира се, посоката на мисълта му идва от сърцевината на най-великата глава 1Кор.13, посветена
на най-висшата добродетел, която ни казва изключително много неща не само за неговото виждане за тази
добродетел, но и за разбирането му изобщо за добродетелта. Той казва: „Ние знаем отчасти и пророкуваме
отчасти, сравнявайки временните дарове с  постоянният дар на любовта,  но когато дойде съвършеното,
частичното ще бъде премахнато“ (1Кор.13:9-10 – мой превод).

1Коринтяни 13 е  един от най-известните откъси от всичко,  което е написано от Павел – отчасти
предполагам,  защото много брачни двойки предпочитат той да бъде четен публично на тяхната сватба,
въпреки че, ако бяха размишлявали задълбочено над казаното в него, те може би щяха да установят, че той е
доста обезкуражаващ призив:

„Любовта е великодушна; любовта е милостива, любовта не завижда, не се дразни, не се възгордява,
не се държи безсрамно, не изисква със сила това, което й се полага, не е избухлива и злопаметна, не се
радва на вредата на другия, а се радва на истината. Любовта понася всичко, вярва на всичко, надява се на
всичко, издържа на всичко. Любовта никога не отпада...(1Кор.13:4-8 - мой превод)

Заслужава  си  да  държите  пред  себе  си  този  изумителен  портрет.  Но  не  си  представяйте,  че  е
достатъчно в някой слънчева сутрин да се съгласите с това описание и да си помислите, че вечно ще се

83



84

придържате  към него,  без  да  полагате  никакви усилия.  Думите  в  описанието говорят  сами за  себе  си:
понасяне, вярване, надяване, издържане, не отпадане – всичко това говори за моменти, часове, дни и може
би години, че ще има неща, които ще трябва да понасяме; неща на които да вярваме, въпреки очевидното
доказателство; неща, на които да се надяваме, въпреки че сега те са невидими; неща на които да издържаме;
неща, които заплашват да направят любовта да отпадне. В наши дни изразът „издръжлива любов“ звучи
като отживелица от миналото.  Но любовта,    за която говори Павел,   е издръжлива  .  Всъщност, любовта е
най-издръжливото нещо, което съществува.

Очевидно е, че любовта, за която говори Павел, е добродетел. Тя не е „правило“ от този вид, които са
модни сега, своеволно налагайки стил, на който трябва да се подчиняваме, поради чувството ни за дълг (По-
късно ще обсъдим по-сериозно въпроса за правилните правила и тяхната връзка с добродетелта.) Любовта
не „принцип,“ не е някакво обобщаващо правило, на което човек се подчинява или не.

Любовта не е „диктувана от разума максима, основаваща се на пресметнатите последици,“ въпреки че
трябва да бъде казано, че ако даже малко повече хора живееха по описания от Павел начин, много хора щяха
да бъдат много по-щастливи.

Не, този вид любов не се случва, особено като резултат от хора, които „правят това което им идва по
естествен начин.“ Четейки всяко описание в каталога на Павел на това, което прави или не прави любовта,
на  нас  ни  се  иска  да  кажем:  „Да,  аз  разбирам  това,  което  искаш да  кажеш.  Обаче,  оставен  на  моите
собствени наклонности, аз ще бъда дребнав, нелюбезен, завистлив, раздразнителен, горд, безсрамен и т.н.
Например, ако бъда оставен сам на себе си, има някои неща, които не бих понесъл; много неща, в които не
бих повярвал; някои неща, за които няма да бъда способен да се надявам и много други неща, които не бих
издържал. Ако бъда оставен да завися само от себе си, ако върша това, което идва естествено, аз бих се
провалил.“ Но смисълът на любовта е, че тя никога не прави това. Поради това любовта е добродетел. Тя е
език,  който трябва  да  бъде научен;  тя  е  музикален инструмент,  на  който трябва  да  се  упражняваме да
свирим; тя е планина, на която трябва да се изкачваме, преодолявайки някои стръмни места и някои опасни
скалисти пътеки,  но най-удивителната гледка е  от върха.  Любовта е  едно от нещата,  които ще останат
завинаги; тя ще е една от чертите на характера, която предоставя истинско предвкусване на завършената
човечност, която ни е обещана, че ще получим при второто идване на Исус.  И следователно, тя е едно от
нещата, които могат да бъдат предвкусвани в настоящето   въз основата на бъдещата цел  , на      telos  , която вече  
ни е дадена в Исус Христос. Тя е част от бъдещето, което може да бъде изтеглено долу в настоящето.

Тук – както повечето хора смътно знаят, но само малцина мислят за това – ние имаме проблем с езика.
Проблем,  свързан с тази особено благословена дума „любов.“  Английската дума „любов“ се  опитва да
върши толкова много и разнообразни работи едновременно, поради което човек наистина трябва да седне и
да се научи как да я употребява. Това не е толкова проста работа, както някои хора са привикнали да считат.
Да се  върнем при „истинското“ значение  на гръцката дума  agape.  Всъщност,  тази  дума е  имала почти
същата многообразна кариера през вековете преди и след Павел, както и нашата дума „любов“ (а и думата
„милосърдие“) е имала през последите 300 години. Една справка с гръцкия речник показва, че  agape  и
сродните й думи са били използвани за  привързаност,  обич,  еротична страст,  задоволство от нещо или
някой, високо оценяване на нещо и т.н. Понякога agape е била различавана от  philia („филия,“ която често
превеждаме като приятелство, дружба), а понякога двете да били взаимозаменяеми. Особеното значение на
agape, което намираме в Новия Завет, не е резултат от откриването на ранните християни на дума, която
вече  съществувала точно в смисъла на това,  което те  искали да кажат и те  започнали да я използват.
Истината е друга – изглежда те бързо решили да използват тази дума, защото тя вече съществувала и те
само  й  придали  новата  привилегия  да  носи  нова  дълбочина  на  значението,  като  някои  аспекти  на
предишната й употреба били подсилени, а други били изоставени. Всъщност, ранните християни направили
до голяма степен с думата agape това, което направили и с древното значение на думата „добродетел.“ Те я
взели, обогатили я и я просмукали с посланието и постижението на Исус и й дали нов живот,  нов вид
живот.

Не е изненадващо, че в древния свят, както и днес, думите, означаващи „любов“ притежават различни
значения, намиращи се тук или там в  рамките на тези вариации. В края на краищата, въпросът как ние,
хората,  се отнасяме един към друг и как маркираме факта,  че  се наслаждаваме и одобряваме (или сме
ужасени или не одобряваме) някои стилове на това взаимоотношение и как тези възприятия и морални
вярвания се променят според времето и културата, е изключително сложен. 

Романи,  стихотворения,  пиеси  и  филми  –  без  да  споменавам  обикновените  преживявания  в
семействата и между приятелите – разпръскват толкова много информация по темата, че прилича на гледане
към небето в ясна и безоблачна нощ, когато виждаме не само милиони звезди и планети, но и метеори и
сателити. Има не само четири неща, наричани „любов,“ както се казва във важната книга на К. С. Луис по
тази тема.  (Коментар: К. С. Луис – 1898-1963, прочут английски  писател, университетски преподавател по литература в
Оксфорд и Кеймбридж и теолог. У нас е известен с неговата книгата и филма „Хрониките на Нарния.“ Превел съм неговата
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книга „Обикновено християнство“ и мога да я изпратя на всеки, който поиска. Д.Пр.) Както самият Луис с готовност би
се съгласил, има 4004 или може би 4 000 004 неща. Ние се нуждаем от огромен брой думи (както поне се
разказва в градската митология, че едно арктическо племе имало различни видове сняг) за да обозначаваме
контекста и променящата се природа на това, което в Англия ние все още наричаме просто „любов.“

За щастие, за нуждите на нашата сегашна тема не е нужно да се занимаваме с тези изследвания.
Просто трябва да отбележим, че Павел, подобно на други ранни християни, е избрал думата  agape, за да
свърши един вид работа, която никой друг дотогава не бил осъзнал, че трябва да бъде свършена. Никой до
тогава  всъщност  не  е  забелязал,  по  начинът,  по  който  са  правели  това  ранните  християни,
предизвикателството  да  се  олицетвори  една  добродетел,  която  е  толкова  проницателна,  която  толкова
променя живота, която е толкова определяща за обществото, която е толкова революционна – както поради
своята природа, така и поради своите последици и към която моралният характер трябва да се стреми да я
придобие – че хората по  времето на Павел си мислели,   че той е полудял  . Наистина, още оттогава, даже в
църквата, са отказвали да я приемат и избирали следващото най-добро, но не и нея. Или 22-та по ред от най-
добрите. Думата   agape     поставя летвата толкова високо  , доколкото е възможно да бъде достигнато  . 

Първото нещо, което трябва да направим, преди да можем да я обсъждаме, е да признаем, че всички
ние сме се провалили доста драстично при изясняването на тази височина. После, след като направихме
това, можем да си поставим задачата да разсъждаваме задълбочено на първо място за това, какъв смисъл
влага Павел в думите „съвършено“ и „частично.“ Това е ключът за разбирането как той е предполагал, че
работи добродетелта и какво е нейното съдържание.

ДВЕ
“Когато дойде съвършеното, частичното ще бъде премахнато“ (1Кор.13:10 – мой превод). Думата,

която  Павел  използва  за  „съвършеното“  е  нашият  стар  приятел,  прилагателното  teleios, което  тук  е
разглеждано като  съществително,  „съвършеното.“  Тази дума има две  прилагателни значения,  както е  и
самата дума „любов,“ и е трудно да се преведе правилно на английски. От една страна, тя показва усет за
нещо,  което  най-после  е  достигнало  до  своята  цел,  на  чаша,  която  е  напълвана  бавно,  но  най-после
течността е стигнала до горния ръб или на дълго и лъкатушещо пътуване, което най-накрая е стигнало до
своята цел. От друга страна думата „съвършенство“ придава малко по-различен смисъл на „зрелостта“ и
„завършеността,“  за  разлика  от  „младостта“  или  „незрелостта.“  Това  е  смисълът,  който  Павел  после
усъвършенства в следващия стих: след като казал: “done away“, той веднага продължава, „Когато бях дете,
аз говорех, мислех и чувствах като дете, но когато станах мъж, аз се отървах от [буквално, “премахнах,”
както е в предния стих] детинските начини.“ (1Кор.13:11 – мой превод).

По  този  начин  Павел  подчертава  дълготрайността  на  agape като  основна  причина  да  призовава
обърканите християнин в Коринт да упорстват неотклонно в любовта. Това е езикът на добродетелта, даже
и в християнския акцент. Аристотел и традицията, произлизаща от него, са гледали на човешката зрялост
само в обсега на „човешкото преуспяване,“ на завършения човешки характер в сегашния живот, но не са
гледали към идващата епоха, в която частичното знание на сегашното време ще изчезне, за да даде път на
„знаенето лице в лице“ (ст.12). Според Павел, това е дълготрайността, която се зачита.

„Главният герой“ е грижливо и красиво структуриран, подобно на театрална пиеса в три „действия.“
В  началото  (1Кор.13:1-3),  Павел  подчертава,  че    без    agape  ,   целият  друг  християнски  житейски  опит    е  
негоден за нищо. Знаенето на езици, пророчестване, знаенето на всички тайни, притежанието на цялото
знание, притежанието на вяра, която помества планини, самопожертвувателно живеене – ако няма    agape   -
всичко това не се зачита. След това идва лирическата среда част, която цитирахме в началото на тази глава.
След  това  е  финалната  част,  която  балансира  първата  и  нежно,  но  твърдо  стига  до  целта:  това  е
дълготрайността на вярата, надеждата и любовта,  но особено любовта, която прави да си заслужава да се
занимаваме  с  това.  1Кор.13  продължава  към  своята  цел  чрез  един  естетически  призив,  който  е  както
логичен, така и проницателен. Финалната част на главата описва нещата, които са нетрайни и нещата които
са трайни:

„Любовта  никога  не  отпада.  Но  пророчествата  ще  бъдат  премахнати;  езиците  ще  спрат  и
знанието също ще бъде прекратено. Вие виждате, че ние знаем частично; ние пророкуваме частично, но с
идването  на  съвършеното,  частичното  ще  бъде  премахнато.  Когато  бях  дете,  аз  говорех,  мислех  и
разсъждавах като дете; когато пораснах, аз отхвърлих детските пътища. Защото сега всичко, което
можем да видим, са озадачаващи отражения в огледало; а тогава – лице в лице. Сега аз знаем отчасти;
но тогава ще знам съвършено, напълно, даже така, както аз съм съвършено познат. И така, сега остават
вярата, надеждата и любовта; а най-голяма от тях е любовта.“ (1Кор.13:8-13 – мой превод)

Тази представа за някои от нещата, които няма издържат до края и за другите, които ще издържат, се
основава на предположението, което лежи в основата на разсъждението в цялото писмо на Павел и най-
накрая  ще  бъде  разкрито  в  гл.15  –  че  настоящият  живот  е  първата  фаза  от  едно  много  по-дълго
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съществуване – и че между настоящето и бъдещето ще има както силна приемственост, така и известна
фундаментална неприемственост. Иначе казано, обещанието и надеждата за възкресение е това нещо, което
преоформя начинът, по който работи добродетелта и й придава нейното ново морално съдържание. „Ако
само  за този живот ние се надяваме на Христос,  тогава от всичките хора ние сме най-достойни за
съжаление“  (1Кор.15:19  –  мой  превод)  и  „понеже  знаете,  че  трудът  ви  в  Господа  не  е  напразен“
(1Кор.15:58б).

Всичко тези неща се фокусират ясно в това, което е било казано разпръснато на различни места по-
рано в писмото: „Не съдете нищо, преди да дойде времето на идването на Господа, Който ще извади на
светло скритото в тъмнината и ще разкрие намеренията на сърцата“ (1Кор.4:5 – мой превод);  „Бог
възкреси Господа и ще възкреси и нас чрез силата Си“ (1Кор.6:14, 20 – мой превод). Тази приемственост
между настоящия и бъдещия живот заздравява голяма част от учението на Павел относно това, какво трябва
да е поведението ни в настоящето.

Да, наистина има някои елементи от сегашния християнски живот, от които не винаги ще се нуждаем:
иронично е, че сред тези елементи са включени някои от нещата, които християните, подобно на много от
сегашните хора, са изкушавани да считат, че  самите тези хора са много „духовни“ и поради това са по-
висшестоящи от  скучните  последователи  на  Исус,  които  живеят  „обикновен“  християнски  живот.  Към
временните неща   спада и онзи странен феномен, който може да донася живота на небето на части на земята,  
в сегашното време:   говоренето на езици, пророчествата и специалните „дарове“ на познанието  . Всички те
ще станат излишни, когато дойде реалността, така както свещите станат излишни, когато изгрее слънцето. В
ход е огромна промяна, извършва се велика трансформация, която за нас ще бъде като преминаването от
детския живот в  зрелия живот на пълнолетния човек,  преходът от гледането в замъглено огледало към
възможността да видим някой лице в лице (1Кор.13:12), преходът от гледането на парченцата от пъзел, без
да имаме никаква представа как да ги подредим правилно, към виждането с един единствен поглед на
подредения пъзел (1Кор.13:12б) – или да подхождаме по-точно към това, което Павел казва, от гледането на
парченцата от пъзела до разбирането, че Пъзелът е не само подреден, но и гледа към нас. „Сега аз знаем
отчасти; но тогава ще знам съвършено, напълно, даже така, както аз съм съвършено познат.“

Тук Павел пише с грижлива проницателност.  Сравнението на незрялото детство със зрелостта на
възрастния  човек  е  метафора  за  наближаващия  преход  от  сегашния  живот  към  възкресения  живот,  но
въпреки това изглежда, че не е само метафора. В нея има усет за онова, което се казва в Гал.4:1-7 (въпреки,
че смисълът е малко по-различен) - че сега ние наистина сме незрели деца на Бога, а един ден ще пораснем.
Сравнението между  гледането в  замъглено огледало  и  виждането лице  в  лице  е  метафора  за  идващия
преход, но въпреки това за Павел има усещане, че ние наистина за момент надничаме в мъглата на сегашния
свят и смътно разпознаваме Бог и неговите пътища,   а един ден ще виждаме ясно  . И когато Павел стига до
„частичното знаене“ и знаенето напълно, както че и ние сме напълно познати (1Кор.13:12) (взаимствайки
темата от началото на писмото, в 1Кор.8:1-3), ние отиваме отвъд метафорите и влизаме в твърдение, което е
възможно в такива неща. Все едно,  че Павел,  въпреки че на едно ниво неизбежно се е наслаждавал на
красноречивия език, постоянно полагал всички усилия да се върне обратно в реалността. По този начин
може би и ние ще проумеем защо agape е едно от трите неща, които ще продължат и ще влязат от сегашния
свят в бъдещия и че тя наистина е най-важната от тези три неща. Да знаем така, както и ние ще бъдем
познавани, означава да отидем отвъд добродетелта в поклонението пред Бога или че там преклонението се
превръща в сбор на навиците на сърцето,  които ние наричаме добродетел.  Това е точката,  в която ние,
формирани от Божия дух, за да станем царско свещенство. В края на краищата, 1Кор.13 се намира между
двете части, в които Павел разглежда поклонническия живот на църквата. Това е центърът на всичко това.

Следователно agape, което сме призовани в настоящето да я научим като труден, но мощен език и да
го упражняваме като красив, но сложен музикален инструмент, ще продължи да съществува в бъдещия свят
– наистина ще бъде славно осъществен в бъдещия свят – защото любовта е самата същност на Бога, която
ние познаваме в Исус Христос.  Богът,  когото Павел започнал да разпознава в лицето на разпънатия на
кръста и възкресен Исус, е Богът на абсолютната жертвоготовна любов и ако ние, хората, сме призовани да
отразяваме образа на този Бог, да бъдем “обновявани в познанието според Неговия образ“ (Кол.3:10 – мой
превод), тогава не е изненадващо, че този вид любов е най-важният елемент на този бъдещ живот и той е
предвкусван тук и сега. Любовта ще пребъдва, тя вечно ще остане. (1Кор.13:13). Това е върхов пример за
принципа,  който Павел предвкусва две глави по-късно в това писмо (1Кор.15:58):  това,  което правим в
настоящето, в Господа,   не е пропиляно  . Любовта е езикът, на който хората говорят в Божия свят и нашият
свят завинаги ще бъде съединен с него. Любовта е музиката, която  свирят в дворовете на Бога и ние сме
поканени да научим този език и да го практикуваме предварително. Любовта не е задължение, даже наше
най-върховно задължение. Любовта е нашата съдба  , крайната точка на нашето пътуване  . 

Тогава,  добре  дошли  при  най-великото  описание  на  най-великата  добродетел.  Тук  е  целта,
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състоянието, където ние ще участваме в  to teleion, „съвършеното,“ „завършеното,“ „зрялостта.“ Един ден
целият  космос  ще  постигне  „съвършеното,“  „завършеното,“  „зрялостта.“  Вътре  в  този  обновен  космос
хората  ще  постигнат  това  „съвършенство,“  което  е  правилно  за  тях,  „зрялост,“  която  ще  ги  направи
способни най-накрая да бъдат царско свещенство, посредничейки на Божието мъдро управление към света
и отнасяйки при Бога радостното преклонение на света към неговия Създател. И ако това е целта, тук са
„добродетелите,“ „силите,“ навиците на сърцето, ума и живота, които ще ви формират за да станете човек,
какъвто трябва да бъдете за онзи ден, когато Исус ще дойде отново и да предвкусвате, даже в сегашния
частичен и незавършен свят, нещо от живота на новия и завършен свят.  За Павел добродетелта е част от
приближаващото последно време,  тя част от бъдещия живот,  който нахлува в настоящето .  Поради това
добродетелта е както   трудна  , така и   славна   работа  .

ТРИ
Обаче,  преди да разгледаме по-нататък тези трите велики добродетели, има един доста естествен

въпрос: „Павеле, това което казваш е много добро, но как можем ние даже да започнем да се пресягаме към
такъв възвишен идеал?“ Ние трябва да погледнем към втората велика тема на Павел, която стои редом до
темата за добродетелта. В Гал.5 Павел говори за „плодът на Духа.“ Ясно е, че те вървят заедно. Но как?

Когато Павел изброява деветте разновидности на „Плода на духа“ (Гал.5:22–23), той прави това като
само обявява една важна встъпителна част: „Ако сте водени от Духа, вие не сте под Закона“ (Гал.5:18 –
мой превод). В днешната култура на мислене, който се отличава с определен набор от въпроси, насочени
към нашето нашето етическо търсене,  това велико твърдение е обречено почти сигурно да бъде чувано
погрешно и да бъде погрешно разбирано. 

За  да  ви  покажа  какво  имам  предвид,  когато  говоря  за  погрешното  чуване  на  нещо,  защото вие
мислите  с  друга  настройка  на  ума,  представете  си,  че  седите  в  кафене  и  дочувате  чужд  разговор  на
съседната маса. Вие нямате никаква представа какви са тези хора или за какво си говорят. Единственото,
което чувате, е едно изречение: „Ние ще стигнем до С.“ Какво означава това?

Може би тези хора са част от съвет по образованието, които се опитват да произведат нова структура
за записване и  подреждането в таблица за резултатите от изпита. Дали искаме да създадем структура с пет
оценки  A, B, C, D и  E, които означават, че изпита е издържан, а оценката  F   ще означава, че изпита не е
издържан? Или това е твърде драстично? Наистина ли се нуждаем от пет оценки за издържалите. Шефът на
съвета казва: „Не, ние имаме нужда само от три категории. Ще стигнем до С. До там трябва да стигнем.“

Или да предположим, че тези хора работят в някакво издателство и се опитват да решат докъде да
разделят една многотомна енциклопедия. Ясно е, че книгата не може да се събере в един единствен том,
даже не и в два или три тома. Но целият първоначален материал е вече налице и въпросът е до коя буква от
азбуката ще сложат края на том № 1? Отговорът е: „Ние ще стигнем до С.“ Следващият том ще започне от D
и ще завърши с F.

Или да предположим, че те обсъждат възможен маршрут в Средиземно море. Корабът ще спира в
различни пристанища, но една от участничките се надява да се срещне с приятел, който ще бъде на брега
близо до пристанището,  в  което е  предвидено кораба да се  отбие.  Тя пита организаторите ще бъде ли
възможно нейният приятел да дойде на празненство на борда на кораба през тази нощ и после да слезе от
него, преди кораба да отплава. Отговорът е, съжалявам, не може. Корабът трябва да напусне пристанището
по време на вечерния прилив. А що се отнася до празненството, то ще свърши когато кораба ще е в морето. 

Мога да измисля и други примери – например за  композиторът Ян Сибелиус,  който планирал да
завърши несравнимата си Седма Симфония в мястото, където музиката най-накрая стига до развръзката в
С-миньор, но това което исках да каже вече е ясно. Едно единствено изречение може да има доста различен
смисъл,  който  е  зависим  от  подразбиращия  въпрос  или  от  набор  от  въпроси,  които  слушателят  има
предвид, на които изречението е възприемано като отговорът.

Така е и с Павел. „Ако сте водени от Духа, вие не сте под Закона.“ Днес някой, улавяйки само този
откъс от разговор, е много вероятно да го чува в рамките на силния подразбиращ се спор между тези хора,
които мислят, че вие трябва да подреждате живота си, подчинявайки се на „правила“ и онези хора, които
мислят, че това,  което е важно, е да „правим това, което идва естествено,“ да живеем „спонтанно“ или
„автентично.“ И не само нашият „културен“ климат е причината ние да допускаме,  че сме подслушали
такъв вид разговор. В продължение на 400 години религиозният и теологичния климат ни е формирал да
чуваме  и  една  религиозна  версия  в  същото  време.  Поне  от  времето  на  Реформацията  огромен  брой
християни приемат,  че  фундаментът на  мисленето на  Павел е  следният:  Той прекарал първата  част  от
живота си, спазвайки правилата на своята религия, а после открил, че не само не може да ги спази, но и че
не  това  е  била  целта.  Бог  не  иска  спазването  на  правила;  Той  искал  „спонтанност,  непринуденост,
доброволност.“ Бог му простил всички нарушения на правилата, в и чрез Исус Христос и сега му дал Своя
Дух, който щял да произведе „плод,“ без целия този ужасен стремеж към морално живеене.  Но дали това
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наистина е целият смисъл на на разговора на съседната маса?
При този начин на тълкуване, слушателят приема, че когато Павел казва „закон“ или „Законът,“ той

няма предвид Юдейския  Закон,  Законът на  Моисей,  или поне  не  специално.  Ако се  споменава  думата
„закон,“ това не е защото това е бил конкретният вид „закон,“ който Павел е знаел. От тази гледна точка,
всички ние, в един или друг смисъл, сме „под закона,“ тъй като всички хора знаят, че има някакъв вид
морален закон, който витае над тях и им казва какво да правят, и ги кара да се чувстват виновни, когато те
не го правят. И посланието на Павел, в рамките на този начин на мислене е: „Вие сте свободни от всичко
това! Духът ще ви направлява отвътре и вие не трябва да се тревожите за спазването на всички тези
правила,  които идват при вас от някъде  извън  вас,  от някаква традиция или  от философия,  или от
Стария  Завет!  Престанете  да  се  тревожите  за  целият  този  морализъм;  просветлете  се  и  бъдете
спонтанни. Вие  не  трябва  да  се  опитвате!  Моралното усилие  е  признак,  че  вие  все  още вървите  по
погрешния път. Всичко, което трябва да правите, е да вървите с потока на Духа!“

Всичко  това  няма  никаква  връзка  със  смисъла  на  казаното  от  Павел,  така  както  смисълът  за
„енциклопедията“ няма никаква връзка, когато някой подслуша туристически агент, който казва „Ние ще го
завършим в морето.“ Павел не обсъжда въпроса за „правила срещу спонтанност.“ Той говори за великата
промяна, която е дошла над хората на Бога със смъртта и възкресението на Христос и с дарът на Светия
Дух.  „Законът“ -  т.е.  Законът на  Моисей –  е  бил Божият дар за  периода  от време,    който е  свършил с  
идването на Христос. Павел защитава тази гледна точка в Гал.3:15-29. Обаче това дошло като новина за
някои  християни  в  църквата  в  Галатия,  които  били  обучени,  че  Законът  на  Моисей  –  поне  онези
постановления  (като  например  –  за  обрязването  и  за  забранените  храни),  които  отличавали  юдеите  от
техните езически съседи – трябвало да се изисква да бъдат спазвани от всички езичници, които станали
християни, за да се гарантира, че те са били истински членове на групата на Божиите хора и че са били
истински деца на  Авраам. 

Павел не е съгласен и казва:  Групата на децата на Авраам се състои от всички хора,  които са
повярвали в Исус Христос и са кръстени в него, независимо от техния етнически произход и няма никакво
значение каква е тяхната връзка с Юдейския Закон. След това Павел поглежда на ситуацията от гледната
точка на опонентите си, използвайки значителна ирония и това е контекста, в който той разяснява различния
„плод  на  Духа,“  като  поставя  на  първо  място  любовта.  Цялото  това  концентриране  върху  Законът  на
Моисей, Тората, произвело големи плодове в църквата в Галатия. Това не е ли признак, че нещо не е наред?
В  края  на  краищата,  най-доброто  обобщение  на  целия  закон  е:  „Обичай  ближния  си,  както  себе  си“
(Гал.5:14). Както и в Рим.13:8-10, което ще разгледаме по-късно, тук, в Галатяни, Павел цитира от Левит
19:18. Да, той казва: „целият закон е обобщен в в това единствено казване: „Обичай ближния си, както себе
си.“  Тогава  как  бихте  могли  вие  да  се  подчинявате  на  Закона,  ако  нарушавате  най-фундаменталният
принцип на самия Закон?  Вярно е точно обратното: подчинявайки се на Закона, вие вървите в обратната
посока и създавате условия за взаимното си унищожение (Гал.5:15).

Каква е алтернативата? Обобщавайки в две сгъстени изречения това, което по-късно ще обясни много
по-подробно в Римляни, Павел показва, че има начин да се изпълни това, което Законът наистина се опитва
да постигне – но това не е пътят на „плътта.“ Тук разсъждението се завърта около двусмислеността на тази
важна дума. За Павел „плът“ не е просто „физическо.“ „Плътта“ винаги е придружена от подразбирането за 
„нетрайност,“ „за склонност разваляне“ или всъщност за „бунт,“ за отдалечаване най-общо на човечеството,
или на Израел конкретно, от Бога. Павел е бил специално загрижен и е подчертал, че обрязването е просто
дело на „плътта“: не че той внезапно е станал дуалист, отхвърляйки физическият свят на пространството,
времето и материята, а защото за него думата „плът“ винаги е начин за обозначаване на „това, което ще
загние и ще умре.“ „Плът“ не е нещо, което ще трае. Ето тук отново е това, което е и в 1Кор.13:10 “Когато
дойде съвършеното, тогава частичното ще бъде премахнато.“ 

Поради това той казва: Вие трябва да избягате „плътта,“   не флиртувайте с нея  ! Ако придавате особено
значение на „плътта,“ огледайте се да видите в каква компания се намирате! Вие заставате редом до същите
тези  езичници,  чийто  стил на  живот толкова  много  презирате!  Следователно,  вие  трябва  да  подредите
живота си в хармония с Духа; това е пътят – единственият път – за да избегнете „делата на плътта,“ които
виждате навсякъде около вас в езичеството.  Вие не можете да направите това чрез обрязването и чрез
привидно морално спазване на Закона на Моисей.

Най-после сега можем да разберем значимостта на дочутата фраза от съседната маса. „Ако сте водени
от Духа, вие не сте под Закона на Моисей.“ Това няма нищо общо с предпочитането на спонтанността, нито
е свързано със спазването на правилата. То е свързано изцяло с новия завет, в който Бог излива своя Дух
върху онези, които са „в Христос,“ с цел в тях животът, който Законът искаше да произведе, но не можа,
най-после ще бъде реализиран (виж Рим.8:1-11). И когато това се случи – това е смисълът на „не сте под
Закона“ - Законът на Моисей няма никаква роля в произвеждането на това поведение, въпреки че, както е
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било, това поведение сега може да бъде наблюдавано и аплодирано от зрителите. Казано с други думи, не е
нужно вие да ставате юдеин, подчинявайки се на Закона на Моисей, за да станете здрав и плодоносен член
на Божиите хора. Всъщност, парадоксално е, че ако се опитвате да се подчинявате на Закона на Моисей,   вие  
ще се окажете напъхан на същото ниво като езичниците,   от които искате да се дистанцирате  !

По този начин Павел започва да разглежда списъка на онези видове поведение, които той свързва с
„плътта“  -  много  от  които,  както  отбелязахме  по-рано,  могат  да  бъдат  практикувани  от  злобен  и
отмъстителен дух,  поради което не се  поставя под съмнение неговото неодобрение на тези  стилове  на
действие, защото те нямат нищо общо с „физическото.“ Причината за неодобрението на Павел е, че това се
случва, когато човечеството се вгледа в себе си и се отдалечи от Бога:

„А  делата  на  плътта  са  явни,  те  са:  блудство,  нечистота,  сладострастие,  идолопоклонство,
магьосничество,  вражди,  разпри,  ревнувания,  ярости,  партизанства,  раздори,  разцепления,  зависти,
пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих,  че които
вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.“ (Гал.5:19–21)

Обърнете внимание на последния ред: царството идва на земята, както е на небето, а това са пътища,
които не водят в тази посока. Те са пътища, в които хората на земята държат живота на земята далече от тях
и по този начин сключват договор със смъртта,  обявявайки чрез поведението си,  че те искат за запазят
земята такава, каквато тя е, в сегашната й корумпирана и загниваща форма. Както е с добродетелта, така е и
с покварата: смисълът   не е  , че тези стилове на поведение са забранени от някакво деспотично буквоедско
божество, което е решено да спре хората „да бъдат хора“ или да им забрани да „имат добро време и да се
веселят.“  Нещата,  включени в  този списък  изваждат на  показ  признаците  на  дехуманизацията,  на  тази
корумпирана версия на човечеството, която ако бъде оставена сама на себе си, държи надалече от себе си
обещаното Божие бъдеще. Нещо повече, както Шекспир много добре е разбрал, нещата от този списък са
обичаи на сърцето – навици – които ще кристализират и ще се окажат неспособни да се променят. Това е
смисълът на думата „поквара“: когато навиците се утвърдят, те ще ви накарат да сграбчите това,   което после  
няма да сте в състояние за пуснете.

За  разлика  от  тях,  „плодът на Духа е  любов,  радост,  мир,  дълготърпение,  благост,  милосърдие,
вярност, кротост, самоконтрол; против такива неща няма закон!“ (Гал.5:22–23). Последният ред е много
ироничен - казано с други думи: „Аз мисля, че вие няма да сметете, че някое от тези неща е против Закона!
Ако това  е  начинът,  по  който изглеждат откупените  хора  на  Бога,  не  мислите  ли,  че  Законът ще бъде
извънредно доволен?“ Това показва главното нещо в тези думи на Павел. Той не казва: „След като Духът
дойде да живее вътре в човека или в някоя църква, това са нещата, които ще се случват автоматично,“ все
едно че по този начин ще подсили романтичният или екзистенциалният подход към поведението, против
някакъв вид законничество. Нито пък той казва: „Сега, когато вие получихте Духа, не е ли прекрасно, че вие
можете да се отървете от този глупав стар Закон със всичките му морални ограничения?“ По-точно Павел
казва: „В края на краищата, това е  поведението, което произвежда Духа; не можете ли да видите, че не е
нужно да налагате Законът на Моисей върху езичниците, които са станали християни, за да  произведете
такъв вид хора?“

Трябва  внимателно  да  обърнем внимание,  че  тук Павел  пише  за  плодът,  единствено  число,  а  не
плодовете  (множествено  число)  на  Духа.  Така  както  Платон  и  други  са  настоявали,  че  ако  искате  да
притежавате една от важните добродетели, вие задължително трябва да ги притежавате всичките,  защото
всяка от тях се държи на мястото си от другите – поради което Павел не си представя, че някои може да
култивира в себе си една или две от тези характеристики и да счете, че притежава достатъчно някаква
овощна  градина  и  да  се  задоволява  с  това.  Не:  когато  Духът  работи,  вие  ще  видите  всичките  9
разновидности на този плод. Павел не си представя специализация, според видовете разновидностите на
плода.

И просто за да изясни, какво не е имал предвид, той завършва обсъждането с едно изречение, което
играе ролята на предупреждение към читателите му да не си представят, че те могат да останат в „плътта“ и
да очакват,  все пак да бъдат част от Божиите хора, от обществото на Христос.  Той казва: „Тези, които
принадлежат на Христос Исус, са разпънали на кръста плътта, заедно с нейните страсти и желания“
(Гал.5:24  –  мой  превод).  Те  са  разпънали  на  кръста  плътта:  това  кореспондира  с  казаното  от  Павел  в
началото на теологичния спор в писмото: „Аз бях разпънат на кръста с Христос“ (Гал.2:19 – мой превод).
И това изречение, въпреки че е било планирано да служи за друга цел, служи като призив да се фокусираме,
с всички наши въпроси,   към важното нещо, което иначе може да бъде пропуснато  .

А важното нещо е: „плодът на Духа    не расте автоматично  .  “ Деветте разновидности на плода не се
появяват внезапно, просто защото някой е повярвал в Исус, молил се е да получи Божия Дух, а после е
седнал и е започнал да чака да дойде „плод.“ О, да, можеше да има силни и внезапни първоначални сигнали,
че плодът пътува.“ Мнозина нови християни, особено когато внезапно обръщане към Господа се е случило
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поради драматично отказване от плътския им начин на живот, съобщават за тяхното собствено изумление от
желанието, което излиза от тях: да обичат, да прощават, да бъдат благи и да бъдат чисти. Те питат: Откъде
дойде всичко това? Аз не бях свикнал да бъда такъв. Това е чудно нещо, това е сигурен знак, че Духът
работи. Но това не означава,   че оттук нататък всичко ще е лесно  . Има цветове; но за да получите плод, вие
трябва да се научите да бъдете градинар. Трябва да откриете как да отглеждате и да подрязвате, как да
поливате  градината,  как  да  я  предпазвате  от  птиците  и  катериците.  Трябва  да  следите  за  появата  на
вредители и плесен, да изрязвате бръшляна и другите паразитни растения, които изсмукват соковете на
дървото и да сте сигурен, че стъблото на вашето дърво ще устои на силните ветрове. Само тогава плодът се
появява.

А в случай, че някой си помисли, че аз пробутвам чужда бележка към грижливо изработения списък
на Павел на тези чудесни характеристики (например, романтичният християнин, който сигурно си мисли, че
всичко ще се случва лесно от само себе си сега, когато Духът е вътре в мен!), ние забелязваме последната
характеристика от този списък: самоконтрол. Ако „плодът“ се раждаше автоматично,   защо би имало нужда  
от  самоконтрол  ?  Отговорът  е:  „плодът“  не  се  ражда  автоматично,  поради  което  имаме  нужда  от  
самоконтрол.  Всички  варианти  на  плода,  споменати  от  Павел  тук,  са  относително  лесни  да  бъдат
престорени  и  неискрени,  особено  в  младите,  здрави  и  щастливи  хора  –  освен  самоконтролът.  Когато
самоконтролът в поведението на някои хора липсва, тогава си заслужава да се запитаме дали външната
видимост на другите разновидности на плода не са само това което виждаме – привидност, а не истински
белег за работата на Духа.

Можем да предположим, че поради тази причина Павел веднага след този списък добавя бележката за
разпъването на кръста.  „Тези,  които принадлежат на Христос Исус,  са разпънали на кръста плътта,
заедно с нейните страсти и желания“  (Гал.5:24 – мой превод). Има много паразити, много шубраци и
храсти, които заплашват да задушат плодоносното дърво, има много хищници, които са готови да изгризат
корените му или да откъснат плода, преди той да е узрял. Задължително трябва да има съзнателен избор на
ума, сърцето и волята те да се справят с всички такива елементи без никаква милост. Внезапно осъзнаваме,
че се намираме точно на същото място, където ни заведе Кол.3:5: „Затова умъртвете всичко това, което е
земно“ (мой превод). Защото това, което в Колосяни е наречено „земно,“ в Галатяни е наречено „плът“: и в
двете места Павел твърди едно и също нещо, както виждаме в припокриването между нещата, които трябва
да  бъдат  умъртвени  в  Колосяни  и  „делата  на  плътта“  в  Галатяни.  Само  когато  това  умъртвяване  е
извършено, ние можем да се подчиним на заключителната заповед на Павел: „Ако живеем чрез Духа, нека и
редом с Духа да вървим“ (Гал.5:25 – мой превод). Втората част от това изречение може да бъде преведена и
така: „нека да вървим чрез Духа,“ но коренът на  думата „вървя“ може да се отнася и за неща, които са
подредени в редица, но във всички случаи смисълът е ясен:  само това, че „живеете в Духа“ не гаратнира
автоматично,   че вие вървите в посоката, в която върви Духа  . Вие трябва да изберете да вървите след Духа. И
вие можете да направите този избор. (Коментар: А когато изборът ни е грешен, последствията понасяме ние и хората
около нас, най-вече, членовете на семейството ни. Д.Пр.)

Точно това е мястото, където, много векове по-късно, Павел би могъл да бъде помолен да разреши
един дълготраен спор в обсъжданията за морала. Някои теолози правят внимателно разграничение между
този  вид  добродетел,  който  човек  може  да  придобие  чрез  самостоятелна  упорита  работа  и  онзи  вид
добродетел, която човек може да има само, ако Бог му я даде. Тогава възниква въпросът: „За придобиването
на втория вид добродетел не се ли включва някаква работа?“ Отговорът на Павел е ясен, тук и навсякъде в
неговите писма.  Християнската добродетел, в която са включени 9-те разновидности на плода на Духа е
както дар от Бога  ,   така и резултат от съзнателните решения на вярващият човек да култивира този начин  
на живот и тези навици на сърцето и ума. Ако използваме техническия език, тези неща са както „вдъхнати,“
така и „придобити,“ въпреки, че начинът по който ние ги „придобиваме,“ (казано на същия език), е също
„вдъхнат.“ Ние сме тук и много често в теологията се намираме на границите на езика, защото се опитваме
да говорим в същото време за „нещо, което Бог прави“ и за „нещо, което хората правят,“ все едно че Бог е
просто друга личност като нас, все едно (казано с други думи) взаимодействието между Божията работа и
нашата работа може да бъде изобразено като взаимната работа на двама души за създаването на някакъв
проект.  Тук има тайни,  които не  е  нужно да  изследваме отвъд тази  точка.  Достатъчно е  да  кажем,  че
вариантите на духовния плод, изброени от Павел, както и християнските добродетели, остават дело както на
Духа, така и са резултат от съзнателния избор и работа от страна на конкретния човек.

Ние можем да стигнем до същия извод и по друг път,  връщайки се при някои от по-ранните ни
обсъждания. Основната заповед към хората (и към цялото животинско царство; докато пиша това изречение,
две врабчета отвън моя прозорец с наслада се подчиняват на заповедта на Създателя) е била „Плодете се и
се размножавайте“ (Бит.1:29). Павел може да се възползва точно от този език във връзка с първоначалния
растеж във вярата и живота на младите християнски църкви (напр. Кол.1:6, 10). Но това, което е важно за
духовния плод е, че колкото и здраво да е дървото,    за него трябва да се полагат грижи  . Ако го оставите
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твърде дълго без да се грижите за него, то ще подивее. Още веднъж, поведението, което Павел очаква Духа
да произведе, няма да дойде   посредством работа на Духа,   която заобикаля и не се съобразява   с ума волята и  
съзнателният избор на младите християни. Те трябва да разпънат на кръста плътта. Те трябва да бъдат
променени чрез обновяването на умовете им. След това, когато бъдат „водени от Духа,“ те няма да бъдат
„под Закона,“ но няма и да живеят с романтичния идеал на спонтанното, безразсъдно поведение, нито пък
сляпо ще се стараят да изпълняват списъка с деспотичните правила. Те ще откриват истинският смисъл на
човешката „свобода“ (Гал.1:1, 13), причината, заради която те са били създадени на първо място, целта, към
която посочва Юдейския Закон, но която те могат да достигнат само чрез умиране и възкресение с Христос.
Те ще бъдат истински „свободни,“ вървящи по правилния път, който води до тази пълна автентичност, която
е  целта  на  християнското живеене.  А  пътят  се  състои от  практикуване на  християнските  добродетели,
извършвано под ръководството на Духа,  така както се практикува говоренето на език или свиренето на
музикален инструмент.

ЧЕТИРИ
И така, къде се свързват заедно тези три вида добродетели и 9-те разновидности на плода? Как те

работят заедно, според ясното твърдение на Павел? Сериозният читател на Павел естествено подхожда към
този  въпрос  от  една  гледна  точка,  опитвайки  се  да  разглежда етичното мислене  на  Павел като  ясна  и
разбираема структура, но разбира се, самият Павел разглежда темата си от няколко различни гледни точки,
в  зависимост  от  въпроса,  който  той  задава  на  съответната  църква.  Ние  обаче,  можем  да  започнем  да
разискваме няколко нишки заедно, преди да се придвижим към третата главна тема на тази глава – призивът
към единство – и навиците на сърцето и ума, и практикуването допринасят за вървенето в тази посока.

Първо, не изглежда ли така, че въпреки настояването ни, че добродетелта е дълбокият център на това,
което  изследва  Павел  –  че  Павел  донася  отново  „правила“  -  но  през  задната  врата?  Когато  подробно
обяснява какво е поведението на agape – не ревнува, не се хвали, не е груба и т.н. - и когато настоява, че
“целият закон е обобщен в тази заповед“ (Гал.5:14 – мой превод), той всъщност не казва ли: „Да, вие сте
длъжни да култивирате в себе си тези навици, но причината за това е,  че това е най-добрият начин да
спазваме правилата“?

Отговорът на този въпрос е „Не,“ но обясняването на този отрицателен отговор ни отвежда до едно
интересно място. Има една стара поговорка: „Дай на човека една риба и ти ще го нахраниш за един ден;
научи го да лови риба и ти ще му дадеш прехрана до края на живота му.“ Обичайната практика на Павел,
когато обучавал хората, които е отвеждал при Христос, е съобразена със втората част от тази поговорка.
Неговата версия на тази поговорка изглежда, че е: „Дай на хората заповед за поведението им в някаква
конкретна  ситуация  и  ще  им  помогнеш  да  живеят  правилно  за  един  ден;  научи  ги  как  да  мислят
християнски за поведението и те ще са способни през целия си живот да управляват себе си в области, в
които не си им давал никакви конкретни инструкции. Но това, което прави Павел  отново и отново, е да им
дава първоначалните насоки,  особено да тези области,  в  които прекомерната  работа за  придобиване на
християнска добродетел ще изглежда изненадваща за тях и шокираща за ближните им хора. Те ще трябва
отново да се уверят, че това наистина е пътят, по който трябва да вървят. 

Инструкции, които могат да изглеждат просто като стари „правила“ са,  в голямата си част, насоки, да
ги задържат да вървят по указания път, докато научават навиците на сърцето. Също както и че той със
сигурност не изпада обратно в законничество, което би причинило вреда на учението му за милостта и
вярата – това винаги е било странно предположение, което би могло да произлезе само от погрешно четене
на писмата му –  следователно той не се връща обратно към етиката за спазването на превилата,  когато
претендира, че защитава добродетелта.

Друга илюстрация може да ни помогне – и може да ни покаже - че това не е начин за оценяване в
спора между правила и добродетели, а е  начин на виждане на правилата    вътре в по-голямата рамка на  
добродетелите. Когато властите строят магистрали и първокласни пътища, те естествено предполагат, че
хората ще управляват колите си според правилата, изцяло контролирайки колите си. В идеалният случай,
никой никога не би се опитал да излезе от своята половина на пътя и да навлезе в съседната половина за
насрещното движение. Но се знае, че от време на време шофьорите губят концентрация, заспиват на волана
или вниманието им бива отвличано от домашното куче, което се намира на задната седалка или от нещо
друго, или пък понякога спукване на гума на колата или някаква механична повреда може да стане причина
поведението на колата да стане погрешно, независимо от това,  което прави шофьора.  За такива случаи
мъдрите строители на пътищата монтират достатъчно здрава средна разделителна бариера, с цел всяка кола,
която се  насочи да влезе в  половината от пътя за  насрещното движение,  да бъде задържана в нейното
платно. По-добре е тази кола да се сблъска с коли, пътуващи в нейната посока, отколкото да се сблъска
челно с насрещно движеща се кола. По същият начин строителите на магистралите правят и „трополяща“
ивица  откъм външния край на  магистралата,  чиято цел  е  да  предупреди шофьора,  че ще излезе извън
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магистралата,  след  което  има  ограда  или  канавка.  Хората,  които  са  отговорни  за  изграждането  на
магистралите не казват: „Вижте какво направихме. Удряйте се и отскачайте от предпазните ограждения и
ще бъдете добре.“ Те казват: „От вас се очаква да шофирате по пътя, без да докосвате бариерите. Но ако
стане някаква грешка, вие трябва да знаете, че бариерата е там.“

Използвайки същото към етиката на Павел, ние можем да добавим, че намирайки се сред моралния
безпорядък на древното езичество и със своя обширен и разнообразен пасторски житейски опит,  Павел
несъмнено  е  знаел  добре,  че  колкото  и  силно  да  е  искал  добродетелите  и  плодът  да  бъдат  избирани,
усъвършенствани и практикувани от всеки отделен християнин, и от църквата като цяло, ще има много
случаи, в които той просто не може да очаква това да се случи. А междувременно, той не можел да остави
хората без никакви насоки както по отношение на това, накъде трябва да водят добродетелите, нито пък да
остави новоповярвалите в Господа без ясни инструкции относно,  кои стиловете на поведение ще бъдат
съгласувани с „да бъдеш християнин“ и кои стилове – няма да бъдат съгласувани. (Например, мислете за
1Сол.4.)  Може да изглежда, че това е „парадоксално логическо разсъждение“  (Коментар:  Пример за такова

разсъждение е твърдението: „Аз съм прав, защото аз съм прав.“ Д.Пр.) (да виждаме правилни постъпки като неща,
които  са  продукт  на  добродетелта,  а  после  да   виждаме  добродетелите  като  неща,  които  произвеждат
правилни постъпки – кое от тези две неща произвежда другото?), но това би обезсмислило това, което прави
Павел.  Той участва в активно пасторско служение,   а не се занимава просто с теоретични разсъждения върху  
морала. Ако види кола, която се движи самопроизволно, че се отклонява и излиза от пътя, който е посочен
от вярата,  надеждата и любовта,  той няма да изчака катастрофата да се случи и така уроците да бъдат
научени, ако той може да помогне тя да бъде избегната. Предлагането на някои твърди „правила“ (като
например) в 1Кор.5 и 6 не означава, че той се е отказал от внедряването на добродетелта и се връща обратно
при правилата, а още по-малко – към Закона. По-точно казано,  той демонстрира умението на свещеника,
който знае кога да позволи на младия ученик да се учи от грешките си и кога да изостави за известно време
теорията и да се втурне да спасява ученика. Ние можем да разгледаме метафората за шофьора, колата и
магистралата и от обратната гледна точка. Наскоро шофирах колата си в една област, която смътно познавах,
но се оказа – недостатъчно. Главният път беше блокиран от някаква пътна катастрофа, поради което аз се
отклоних по един страничен път. Оставяйки се пътят да ме води, аз се лутах  през местността, най-общо
казано  в  правилната  посока,  но  често  попадах  на  разклонения,  където  липсваха  указателни  табели.
Очевидно местните хора, които използваха тези пътища, знаеха откъде да минат, но аз, относително външен
човек - не знаех. Аз щях да имам полза, ако имаше „правила“ - пътни знаци които да кажат: „Това е пътят“ и
нямаше да имам повече нужда от тях. Опитните местни шофьори само биха погледнали бегло такъв пътен
знак, защото, разбира се, те вече знаят по кой път да вървят. 

Правилата  и  добродетелите  вървят  заедно;  но  в  общество,  в  което  правилата  често  пъти  са
възприемани като произволни и ограничаващи, ние трябва да напомняме на себе си как те всъщност трябва
да  работят,  не  защото  искаме  да  реабилитираме  манталитета  на  лишеното  от  мислене  спазване  на
правилата, но за да можем да видим - на широката картина - истината, която Павел осветлява в Рим.8:3
„това което Законът не можа да направи...Бог го направи“ (мой превод). 

Всичко това ни довежда до два други въпроса относно добродетелта, които често пъти са задавани и
на които етиката на Павел за добродетелта предлага ясни отговори. Първо, не е ли егоистично да насочваме
лъча на прожектора на разговора за морала върху добродетелите, които се предполага, че отделните хора
трябва да култивират в себе си? От гледната точка на морала, не се ли изисква да фокусираме вниманието
си     в другите хора  ? И второ, фокусирането в добродетелта означава ли, че моралната стойност на отделния
човек ще бъде определяна до голяма степен от такива случайности като раждане, личен характер, природни
дадености и семейна среда?  Не и не! Отговорите на тези два въпроса ще ни отведат при сърцевината на
това, което казва Павел за добродетелите (Коментар: А добродетелите са: вярата, надеждата и любовта. Д.Пр) и за 9-
те разновидности на плода. 

Тези характеристики определено са произвеждани и структурирани от живота и работата на цялото
общество, а не от изолирани индивиди и те са предназначени   да допринасят за живота и за работата на  
цялото общество  ,  а не за да привличат вниманието към личностите,  които ги изявяват в живота си  .  И
колкото и много тези характеристики да са преднамерено обмисляни, избирани и практикувани, за нас като
християни,   те си остават дар на Божията милост  .

За да си обясним това, ние първо трябва да разширим обхвата на картината, за да включи и двете
характеристики, които Павел обявява, че ще „останат“ в новия свят на Бога, заедно с любовта:  вярата и
надеждата. Струва си да забележим, че това трио, намиращо се във връхната точка на 1 Кор.13, редовно се
среща заедно както в ранните писмата на Павел, така и в късните: 

„Ние си спомняме пред Бог нашия Отец вашата работа с  вяра,  вашия труд с  любов и вашата
търпелива надежда в нашия Господ Исус Христос“ (1Сол.1:3 – мой превод).
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„Ние, които сме от деня,  трябва да оставаме будни и да облечем гръдната броня на вярата и
любовта, а за шлем – надеждата за спасение“ (1Сол.5:8 – мой превод).

„Ние чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта, която имате към всички светии, чрез
надеждата, която е складирана за вас в небесните места“ (Кол.1:4-5 – мой превод).

Две от тези изречения се намират в първоначалните приветствия на писмата, което показва, че те са
категориите, към които Павел се протяга, когато иска да каже: „Вие демонстрирате всички признаци на
здрава християнска църква.“ Освен това е интересно, че откъсът 1Сол.5:8, беше споменат от нас по-рано
заедно със ст.7 в който най-общо се казва: „Ние сме хора на деня,    въпреки че светът спи  !“ Следователно,
както  е  и  в  1Коринтияни,  тези  три  добродетели  трябва  да  бъдат  разбирани  в  есхатологичен  контекст
(Коментар: Отнасящ се за последните времена, за края на сегашния свят. Д.Пр.) Това са нещата, които принадлежат на
новия ден, който изгрява, с които ние трябва да направим всички усилия да облечем в настоящето време.

Но сега се появява следваща загадка. Може да е ясно, че любовта е добродетел, в смисъла, че тя е
характерна  черта  на  настоящето  трудно  завоювано  ученичество,  което  истински  предвкусва  основната
отличителна черта на живота в идващата епоха; но как това се отнася до вярата и надеждата? Сигурно ли е,
че те са временни, подобно на знаенето на езици, пророкуването и другите характерни черти на сегашното
християнско живеене, без които ние ще живеем в идващата епоха? Например, в един химн се казва:

Вярата ще изчезне от погледа,
надеждата ще ще се излее в наслада.
Любовта  на небето ще свети по-ярко; 
затова ни дай любовта.

Тази строфа идва от химна от 19-я век „Милостив Дух, Свят Дух,“ написан от епископ Кристофър
Уордсуърт. Голямата изненада се състои в това, че  Уордсуърт е бил тълкувател на Новия Завет и голяма
част от този химн е свързан директно с 1Кор.13. Но както видяхме,  в тази глава се твърди, че тези три
добродетели остават. Те остават и влизат в бъдещия свят.  Вярата и надеждата НЯМА да изчезнат! Защо
няма да изчезнат?

Истина е, че сега ни изглежда, че вярата и надеждата гледат към новата ера,  за да можем ние да
счетем, че когато дойде новата ера, те ще станат излишни. Но Павел вижда много по-надълбоко от това.
Вярата  е  установено,  непоколебимо  упование  в  единственият  истински  Бог,  които  опознахме  в  Исус
Христос.  Когато  Го  видим  лице  в  лице,  ние  няма  да  изоставим  това  упование,  а  ще  го  задълбочим.
Надеждата е установена, непоклатима увереност, че този Бог няма да ни изостави, нито да ни забрави, а
винаги ще има повече приготвени неща за нас, отколкото ние бихме могли да поискаме или да помислим.

Аз  не  си  представям  нито  за  миг,  че  в  идващата  ера  ние  ще  стигнем  до  състояние,  че  ще  сме
преживели  и  опитали  всичко,  което  новия  свят  има  за  ни  предложи  и  ще  станем  отегчени (както  е
представяно от някои съвременни надменни „видения за небето“). Това е просташка карикатура, родена от
посредствен  разговор  за  „небето,“  която  беше  характерна  за  предположенията  за  „отвъдния  живот“  в
Западния свят през последните 1-2 века. 

За разлика от нея, аз вярвам, че Бог, който познаваме в Исус, е Богът на абсолютното великодушие и
на преливащата любов. Аз вярвам, че няма да има край на новото сътворение на този Бог и че вътре в
самата нова ера ще има повече неща, за които да се надяваме, повече работа, която да работим и повече
неща,  които да празнуваме.  Научаването да се  надяваме в сегашното време е не само научаване да се
надяваме за по-добро място от това където се намираме сега самите ние, а да се научаваме да уповаваме   на  
Бога, който е и ще остане Богът на бъдещето.

И така, връщаме се при двете възражения: „Дали тази морална добродетел всъщност е фокусирана в
егото и дали тя не уповава твърде много на случайностите на характера, който е даден по рождение?“ Този
кратък анализ на вярата и надеждата и по-очевидният анализ, който можем да направим за любовта (където
в настоящето любовта е предвкусване на взаимната наслада и утвърждаване, които преминават между Бога
и неговите създания и между създанията помежду им), трябва да бъде достатъчен да отговори на първото от
тези  възражения.  Да  говорим за  „добродетел,“  означава  наистина  да  казваме,  че  ние  сме  загрижени за
израстването на морала и на навиците на сърцето във всеки отделен човек. Но да настояваме, че трите
главни добродетели са вярата,  надеждата и над всичко друго – любовта,  означава да настояваме,  че да
израстваме в тези добродетели означава точно да израстваме в гледането   извън себе си   и към Бога от едната
страна и към нашия ближен – от другата страна. Колкото повече култивирате тези добродетели, толкова по-
малко вие ще мислите изобщо за самият себе си.

Тук се спънахме в една от най-очевидните различия между християнската добродетел и добродетелта
на древните езичници. Добродетелта на езичниците се е стремяла да създава героични личности, смели и
находчиви лидери, особено във войната. По условие, идеалът на Аристотел за добродетел е бил създаван в
условията на polis, на градът-държава, тъй като (както той правилно считал), хората са социални създания.
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Но  добродетелта  е  отличителна  черта  на  личностите,    които  не  са  част  от  тълпата  .  А  по  дефиниция,
християнската добродетел е  различна.  Както казахме по-рано,  християнската  добродетел  е  колективен
спорт, и може да е резултатна само, когато всеки член в един отбор, в който участват много и различни хора,
играе своята уникална и отличаваща се роля, в грижливо поддържана връзка с всеки друг член за доброто
на целия отбор като едно цяло тяло.

Парадоксално ли е да казваме, че култивирането на добродетелта е начин на гледането извън себе си?
Ако е така, парадоксът е само привиден, но не е реален. Разбира се, моралът задължително трябва да се
вкорени  дълбоко  вътре  в  личността.  Да  настояваме  за  това,  както  прави  добродетелта,  означава  да
настояваме, че това нито е наложено отвън правило, нито пък е пресмятане на  последствията, които по
принцип биха могли да бъдат направени чрез компютър, нито пък е въпрос на откриването на това, което се
намира дълбоко в сърцето на човека, за да бъдем верни на това, което сме открили там. Но ако „моралът“
свършва, когато стигне до своята фокусна точка във вярата, надеждата и любовта, тогава – въпреки че това
ще изникне от дълбините на сърцето –  неговата фокусна точка е    отвън егото и е в Бога и в ближният  ,
които са обичани, в Бога, който е обектът на вярата и надеждата, и ближният, който трябва да бъде гледан и
обичан в светлината на тази вяра  и на тази надежда. Или казано по друг начин: на това място, даже думите
„вяра,“ „надежда“ и „любов“ могат да ни разочароват. Смисълът и на трите добродетели не е да кажем:
„Вижте, тук има три добродетели, които създадох вътре в себе си.“ Да казваме това за вярата, надеждата и
любовта би означавало да противоречим на самия себе си или иначе казано – да казваме едновременно две
неща, от които едното противоречи на другото.  Самите тези три добродетели са дарове от Бога    и сочат  
извън нас:   вярата – към Бога и неговото действие дело в Исус Христос; надеждата – към Божието бъдеще;  
любовта – както към Бога, така и към нашия ближен.

Второто възражение беше, че фокусът на добродетелта може да изглежда произволен, в смисъл, че
някои хора изглежда,  че имат правилен вид характер като даден по рождение или поради израстване в
определена среда. И разбира се, има видима причина за това твърдение. 

Може да изглежда че Бил има предимство по рождение в някои съответните област и това не трябва
да бъде презирано; той израсна в семейство,  пълно с обич и подкрепа,  и беше много по-вероятно да е
загрижен за другите и щедър, отколкото Бен, който израсна в семейство, пълно с егоизъм, обида и насилие.
Но без никакво съмнение, отговорът на Павел би бил,  че това няма никакво значение, когато говорим за
християнският характер на добродетелта. 

„Тези, които принадлежат на Христос Исус са разпънали плътта си“ (Гал.5:24 – мой превод: няма
никакви изключения, няма никаква категория хора, които могат, както се е случвало, да се плъзнат и да
влязат  странично  в  светостта,  която  евангелието  създава,  без  да  са  минали  по  болезненият  път  на
разпъването на кръста заедно с Христос и после - без да са положили трудното морално усилие, което е
нужно за култивирането на добродетелите в тяхната пълнота. (Като начало, замислете се за големия брой
области от живота, обхванати от краткият анализ на Павел зa agape!) Бил може да си представя, че неговият
произход го е направил по-висш вид човек. Очаква се много от тези хора, на които много е дадено и най-
смъртоносната от всички змии – гордостта, винаги се крие във високата трева, готова да ухапе тези хора,
които се самоизмамват, че без да полагат никакви усилия,  са по-висшестоящи от по-онеправданите хора
около тях. Бен, виждайки разликата между неговия произход и живота на истинското християнство, може да
направи летящ и пълен с благодарност скок в новия свят. Ние се върнахме обратно при въпроса да бъдем
„обновявани в познанието, според образа на Създателят“ (Кол.3:10 – мой превод). Това не е предварително
формиран характер, а е характер, създаден благодарение на обмислени и прилагани на практика избори, на
ново научен език,  който е  научаван,  упражняван и  говорен  от  началото с  препъване  и  постепенно –  с
нарастваща гладкост.

Така  е  с  добродетелите,  така  и  с  плодът  на  Духа.  Всъщност,  колкото  по-отблизо  започваме  да
разбираме тези две категории, толкова повече осъзнаваме, че те са два начини за казването на едно и също
нещо. Ние за момент ще изследваме по-задълбочено списъците на добродетелите и да духовния плод, в
търсенето на тяхната вътрешна динамика и практическо приложение, и ще открием, че Павел просто стига
до  една  и  съща  реалност,  намираща  се  на  по-дълбоко  ниво,  гледайки  от  различни  гледни  точки,
подчинявайки се на ораторските нужди на различните контексти, които разглежда.  В края на краищата,
смисълът на използването на думата „плод“ е, че това са неща, които израстват от вътрешността на човека,   а  
не са му наложени отвън. 

След като веднъж се освободим от разпространената погрешна представа, че ако това е плод, той
трябва да се случи без ние да правим каквото и да е усилие или да го обмисляме задълбочено – всъщност,
всеки християнин, който добре познава себе си, трябва твърде бързо да разбере, че тази представа е грешна!
-  тогава  сме  свободни да  разпознаем,  че  различните  варианти на  плода,  подобно на  добродетелите,  са
отличителни черти на характера, които трябва да бъдат задълбочено обмислени, да бъдат избрани с един акт
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на ума и волята и да бъдат прилагани с решителност, когато емоциите може би ни предлагат нещо много по-
различно.  Това  е  начинът,  по  който  вие  придобивате  вкус  или  умение.  Това  е  начинът,  по  който  вие
научавате  нов език.  Това  е  начинът,  по който вие реагирате  като пълноценно човешко същество,  което
отразява Божия образ. По този начин вие ставате,   предварително  , част от „царското свещенство  .“

В края на краищата - нататък върви всичко това. Основното е, че Бог не иска, а и Павел не предполага,
че Бог иска, хората да бъдат съвършени личности, очистени и изчеткани от всичко, така че повече в това
отношение да няма какво да се прави. За изненада на някои хора, моралът е част от мисията. Изчистените
съдове трябва отново да бъдат употребявани; обратното, новата употреба изисква почистване. Но преди да
продължим изследването  по-нататък,  ние  трябва  да  разгледаме  общата добродетел,  в  която  се  събират
всички добродетели и разновидности на  плода.  Павел настоява,  че  църквата  трябва  да бъде,  трябва  да
възприема себе си като такава и трябва да полага всички усилия да остава, ЕДНО ТЯЛО.

ПЕТ
Когато четете списъците на  Павел за  добродетелите  и  покварата,  не  е  трудно да  видите един от

важните резултати от придържането към единия или другия списък. Представете си, че живеете в общност,
в  която  ден  след  ден  обичайният  житейски  навик  на  хората  включва  разврат,  лош  характер,  завист,
разногласия, ревност и т.н. А после си представете, че живеете в общност,  в която ден след ден обичайният
житейски  навик  на  хората  включва  търпение,  любезност,  милост  и  самоконтрол –  без  да  споменаваме
любов, радост и мир. В един от най-запомнящите се образи, скициран от К. С. Луис в книгата му „Великият
развод,“ адът е място, в което хората живеят все по-далече и по-далече един от друг, тъй като те винаги се
скарвали  помежду  си  и  се  премествали  да  живеят  на  друго  място,  негодувайки  колко  лошо  е  било
поведението на останалите хора и как причината за скарването винаги е грешката на някой друг. Разбира се,
всеки, който има даже малък опит от живота в църквата знае, че сближаването един с друг е повърхностно
нещо. Тъжно е, но има много църкви, които външно изглеждат много приятни, но дълбоко вътре в тях са
змийски ями. Но фактът, че много от нас намират,   че идеалът е твърде труден за достигане не означава  , че  
този идеал не  е това, към което ние трябва да се стремим. 

Всъщност нашето неудовлетворение, когато срещнем църква с такъв вид духовно разцепление, което
изважда на повърхността загнилата й вътрешност,  трябва просто да увеличи усета ни,    че си заслужава да  
работим за общата добродетел на църквата. Но работата трябва да я свършим ние.  Заповедите,  както и
вървенето  след  някого  днес   ни  изглеждат  доста  необичайни  и  нереални,  и  ние  нямаме  основание  да
предполагаме, че през първия век това е било по-лесно:

„И така, ако имате някакво насърчение в Христос; ако имате някаква утеха от любовта; ако имате
някакво общение в Духа; ако в сърцата  ви има милосърдие и състрадание – тогава направете пълна
радостта  ми!  Мислете  във  взаимно  съгласие  по  този  начин:  дръжте  се  за  една  и  съща  любов;
привеждайте вътрешния си живот в хармония помежду си; мислете за един и същ обект; не правете
нищо от егоистична амбиция или суета, а смирено всеки да  счита другия по-важен от себе си; не се
грижете за себе си, а всеки да се грижи за другия“ (Фил.2:1-4 – мой превод).

Това  е  смайващо,  но  изглежда,  че  Павел  наистина  има  това  предвид.  И  това  не  е  някакво
допълнително предложение, което при желание можете да приемете, а е по-нататъшно изкачване към върха
на морала за безстрашните малцина, които вече са се изкачили на всички други върхове в областта и търсят
нови предизвикателства. Можете да кажете, че това е имал предвид Павел, когато ни обявява, че любовта е
тази добродетел, която свързва заедно всичко останало (Кол.3:14). Това е любов в действие; или по-точно,
това е стартовата точка за любовта в действие. Оттук евангелието на действената и щедра любов може да
отиде в останалата част на света.

Разбира се,  имало е  особени напрежения в първия век,  които направили да е жизнено важно,  че
християните трябва да ценят високо тяхното единство. Преследванията идват и си отиват; но когато ранните
християни и тяхното чудато послание се срещало с пълно неразбиране и когато техните сбирки дали повод
за множество подозрения за отвратителни и забранени ритуали (където те наистина говорели за изяждането
на  някой?)  и тревоги за  политическа подривна дейност (където те  наистина говорели за  „друг цар“?),
последователите на Исус имали нужда да се държат здраво заедно. Всяко разделение на малки групички
щяло да бъде потенциално пагубно, както за тяхното вътрешно здраве, така и за тяхното свидетелстване в
заобикалящия  ги  свят.  Една  от  постоянно  случващите  се  трагедии  в  онази  епоха  сред  малките  групи
християни,  които  били  заобиколени  от  враждебност  е,    колко  лесно,  реагирайки  на  тази  опасност,  те  
превръщали негодуванията и несъгласията си в взаимно неодобрение и във взаимни борби между отделни
групи вътре в самата църква.

И даже там, където това не се случвало, ние, които в продължение на много поколения сме живели
във феномена на наличието на „деноминации,“ можем само да въздишаме и да издигаме ръце към небето.
Нашите деноминации, със всичките им отличителни черти и загадки, често пъти са вкоренени точно в този
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вид етнически  различия  или разделения,  основаващи се  на  личността,  срещу които  Павел  се  е  борил.
Вероятно това е една от причините, поради която моралните обсъждания в църквата имат склонността да се
въртят отново и отново в малки кръгове около няколко популярни теми, особено за секса: обсъждаме как,
защо и кога две човешки същества се събират заедно в любовен или псевдо-любовен акт, може би в края на
краищата,  като изместваща активност  , когато не можем да се дадем адекватен отговор на въпроса как,  
защо и кога цялото семейство на християните би трябвало (  но не може  ) да се събере заедно във взаимна  
любов и подкрепа. 

Това не означава, че сексуалната етика не е важна.  Точно обратното, тази етика е симптом за здраве
или болест на цялото общество. Но ние не би трябвало да фокусираме всичките си тревоги във факта, че
секретарят на църквата има любовна афера със съпругата на органиста, когато обещаното единение от Исус
Христос с всички негови хора  е пренебрегвано от структури и обичай – и понякога, да, от теологията! -
което унищожава тъканта на църквата точно толкова сигурно, както прелюбодеянието унищожава тъканта
на обществото. И ние не трябва да фокусираме цялото си внимание във факта, че касиерът на църквата е
злоупотребил с  1000 долара,  въпреки че  това  е  осъдително,  след  като цялата ни банкова система се
сгромоляса в хаос чрез взривяващата разума ни лакомия на хората, които я ръководят . Личният морал е
извънредно важен, но прекомерното фокусиране в него  може да играе ролята на изместваща активност  ,  
когато ние не искаме да се занимаваме с по-големи и еднакво важни теми.

(След  като  казахме  това,  двата  примера,  за  прелюбодеянието  и  за  злоупотребата,  демонстрират
опасността от позволяването морала да бъде разбиран единствено от гледната точка на „правила,“ на които
ние  или  се  подчиняваме,  или  не  се  подчиняваме.  Добре,  касиерът  е  взел  пари,  които  принадлежат  на
църквата.  Но сега,  когато той е изповядал грешката си,  не трябва ли ние да бъдем милостиви и да не
информираме  полицията,  да  си  припомняме,  че  Исус  е  посрещал  радушно  грешниците  и  ги  е
възстановявал? Това не е толкова просто. Това, което не успяваме да вземем предвид е размерът, до който
нарушаването на „правилото“ против злоупотребата с парите е нещо много повече от простото прегазване
на една забрана.  Злоупотребата унищожава доверието. Хората ще даряват ли пари на църквата, ако те не
вярват на касиера? Същото е и с прелюбодеянието: колко често човек чува да говорят, че една двойка е
изоставила  предишните  си  брачни  партньори  и  „са  се  събрали  заедно,“  че  Исус  е  посрещал  радушно
грешниците, че човек трябва да бъде „подкрепящ,“ че ние не трябва да сме самодоволни или „осъждащи
другите хора.“  Тази представа не успява да вземе предвид начинът,  по който цялото общество,  селата,
църквите, колежите, бизнесите и т.н. - страдат от един вид морален шок, когато двама души, които публично
са обвързали себе си с други хора, внезапно са оказва, че са „любовници.“ Проблемът не е в това, че те са
„нарушили едно правило.“   Проблемът е, че те са разрушили част от моралната тъкан на техния свят  .  )

Следователно,  заповедта  да  бъдем  обединени,  е  написана  от  Павел  с  остро  фокусиране  в
подробностите. Откъсът от Филипяни, с който започнахме разглежда темата от различни гледни точки: да
се научаваме да мислим взаимно по един и същ начин, да се научаваме да се обичаме взаимно по един и
същ начин,  да практикуваме хармония на мисленето и чувствата,  да  се  обединяваме в обекта за  който
мислим... ние се учудваме по колко много начини Павел може да каже едно и също нещо?

И той поставя тези  необичайни заповеди в една рамка,  която самата  говори високо.  Насърчение,
утеха, общение, милосърдие, състрадание и радост! Ако има някакъв признак за наличие на някое от тези
неща – това е мястото, откъдето трябва да започнем.  Всяко християнска общност,  в която липсват тези
неща,   едва ли е християнска общност  : а когато видим искрата на някое от тези неща, подобно на малък
горящ въглен в дъното на огнището, духайте внимателно и го превърнете в малък пламък, после поставяйте
в пламъка още гориво, докато се разгори целият огън. Така се върши работата! А после, от другата страна
на картината,  когато откриете егоистична амбиция или суета,   вие знаете, че това е погрешен път и че не  
трябва  да  вървите  по него.  Когато уловите  себе  си,  че се  считате  за  висшестоящ,  научете  навика  да
изтласквате надалече от вас тази мисъл. (Спомнете си случката, която ви разказах в началото на книгата -
какво правел Макс Бекстер, бащата на момиченцето, което потънало в отводнителния канал, докато бягал и
успял да спаси малката си дъщеря от удавяне: „Всеки път, когато си мислех за нещо лошо, аз се насилвах да
мисля за нещо друго.“) Когато установите, че искате да бъдете бъдете първенец в каквото и да е, спрете се,
помислете и намерете начин да промените този приоритет. Фил.2 ни съветва да престанем да се вглеждаме
в себе си и да започнем да мислим за някой друг. (Коментар: Но не за да го съдим или одумваме, а за да го обичаме.

Д.Пр.)
Да, аз знам: някой вече си казва: „Добре, значи Павел си мисли, че ние трябва да бъдем изтривалки за

крака заради Исус. Аз бях свикнал да бъда такъв и всички други просто ме тъпчеха. Сега съм научил, че ако
човек не защитава себе си, той ще бъде използван от другите и ще бъде оскърбяван.“  Това е обичайната
критика към онова,    което се счита  , че е християнска етика  . Ще я срещнете на много места, както вътре,
така и извън църквата.
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Но това е критика на една пародия, а не на реалността. Значителен брой съвременни християни са
привикнали  да  възприемат  заповедите  на  Павел  като  нещо,  което  е  придружено  с  голяма  щипка  сол,
считайки че  тези  инструкции продължават  да  се  мотаят,  подобно на  озъбването  на  Чеширска  котка,  в
уродливи форми: престореното смирение на героя  Мистър Слоп от книгата на Антони Тролоп и омразата
към самия себе си на онези, които поради някаква причина,  винаги унизяват себе си и претендират,  че
правят това, понеже изпълняват указанията на Исус и на Павел. Може би ние сме по-малко привикнали да
разпознаваме енергичната и радостна църква,   където истинското взаимно  подчинение   върви ръка за ръка с  
празнуването на индивидуалните дарове  , включващо и силното и мъдро ръководство  .  За щастие, такива
църкви наистина съществуват и там, където съществуват,  те са радост.  (Коментар: С радост свидетелствам, че

нашата Методистка църква във Варна е такава църква.  Д.Пр.) Всъщност, както е и с всички добродетели, когато
започнете да научавате езика, и особено – когато започнете да го употребявате в групи, където други хора
също го учат, това не изглежда толкова невъзможно, а всъщност започва да придобива свой собствен смисъл
на  „втора  природа,“  на  мигновена  спонтанност,  както  се  случва  с  талантливи  актьори,  футболисти  и
джазмени, които са научили висшето изкуство на истинската отборна импровизация. 

За съжаление,  твърде често ние харесваме мигновената спонтанност на всеки,  който „прави това,
което му идва естествено,“ харесваме силните водачи, които със сила си пробиват пътя  напред, харесваме
организации, които отново и отново се люлеят от тиранията до безредието и хаоса и обратно, харесваме и
хората вътре в  тези организации,  които се чувстват принудени да се подчинят от страх и се  крият зад
надеждата, че те може би са „кротки и смирени.“ Отново ще кажа, че всичко това е отблъскваща пародия на
онова, което Павел е имал предвид.

Писмото, което наричаме 1 Коринтяните е най-продължителният и най-незатихващ призив на Павел
към единство на църквата.  Цялото писмо е  урок за  навиците на ума и сърцето,  които са нужни,  за  да
придобием и да поддържаме богато единство на разнообразието. Това единство, отново, не се случва чрез
спазване на „правила“ - въпреки че, както видяхме, правилата могат да бъдат добър начин за насочване на
хората в правилната посока и да ги прави способни да проверяват, че те все още вървят по този правилен
път.  По-точно казано, единството е свързано с научаването да мислим и да действаме в хармония с Духът
на Исус Христос по такъв начин,   че нещата, които вредят на единството  , да бъдат забелязвани рано и да  
бъдат  изкоренявани.  Култ  към личности;  сексуална  неморалност,  съдебни дела,  спорове,  пораждани  от
културни различия; флиртуване с езически практики; разделение между бедни и богати християни, особено
когато  това  влияе  върху  участието  в  Господната  Трапеза;  гордост  или  завист  пораждани  от  различни
духовни  дарби;  хаос  по  време  на  богослужението;  загубване  на  придържането  към  сърцевината  на
евангелието. Това само обобщава казаното в 1 Коринтяните и на всяко място, където Павел се стреми да ни
запознае с навиците на общия живот, които са нужни, за да се подреди всичко, както и с теологичното
учение, което ще укрепи всичко това – особено обръщащата всичко наопаки мъдрост на кръста. Тази тема
просмуква голяма част от писмото от самото му начало, а вълнуващата надежда на възкресението, което,
постепенно става ясно, че извисява темите една след друга, докато накрая стигне до пълното изложение в
гл.15.

Разбира се,  1 Коринтяните не е краят на историята.  2 Коринтяните ни казва, остро и уместно, че
всичко е  отишло ужасно в  погрешна посока и  че  самият Павел е  трябвало да  демонстрира  пример за
самоунижаващият се модел на кръста, за да бъде създадена отново църквата в Коринт и неговата апостолска
връзка с нея, въз основата на самият Исус Христос, който е разпънат на кръста и възкресен.  Това показва
пределно ясно, че навиците на сърцето не е лесно да бъдат научени и че всяка християнска църква и всеки
християнски  лидер  са  призовани  да  научават  тези  навици  все  по-задълбочено.  Това  също  показва,  че
независимо от това, дали хората научават тези навици или не, обстоятелствата могат много добре да ги
насочат  в  посока,  където те  или да принудени да научават  тези  навици по-задълбочено,  или изцяло се
отказват да ги изучават.

Във всички случаи, в рамките на този контекст на пасторски и теологични теми, ние намираме едно
от  най-великите призиви на Павел към единство на всички християни. След като призовава читателите си
да бъдат единни в началото на писмото (1Кор.1:13), като ги пита, дали самият Христос се е разделил – както
би  предполагало  тяхното  разделение  –  и  след  като  ги  предупр  е  дил  да  се  борят  против  хората,  които  
унищожават единството на църквата, която в края на краищата е новият храм на Бога (1Кор. 3:16-17), той се
връща при темата, когато писмото бавно се издига до своята връхна точка. Така както тялото е едно и има
много части, така е и с Христос.

ШЕСТ
Най-очевидната грешка, която можем да направим, когато четем описанието на Павел на църквата

като „тялото на Христос” в 1Кор.12  е да счетем, че образът на човешкото тяло е    само удобна метафора  ,
която случайно е употребена, за да направи покаже разнообразието на дарбите и на целта на обединението.
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От тази гледна точка, той би могъл да опише и слон, чието тяло има даже още по-разнообразни съставни
части или да опише екипажа на кораб с техните различни функции, или кола (е добре, по неговото време е
имало колесница).  Имало е  много други начини,  чрез които би могло да се  онагледи разнообразието в
единството и единството в разнообразието. 

Но защо Павел е използвал човешко тяло? Като начало ще кажем, че Исус Христос е бил и е човешко
същество.  Правилно е да мислим по същия начин и за хората,  които му принадлежат.  Но този отговор
прави само малка драскотина на повърхността. Истинският отговор, както виждаме навсякъде в това писмо
и в другите писма на Павел,  е вкоренен в представата му, че църквата е именно обновеното и спасено
човечество.  Има  съответствие в  използването  на  тази  метафора  или  ако  ви  хареса  –  това  не  е  само
метафора,  но е и метонимия.  (Коментар:  Метонимията  е  литературен  термин,  който служи за  заместване  на  едно

название с друго название, основаващо се на някаква обстоятелствена връзка помежду им. Д.Пр.) Целта  е тълкуванието,
правилното  действие  и  новият  начин  да  бъдем  човек.  Човешкото  тяло  не  е  случайно  избрано  като
илюстрация. То е пътепоказател, който сочи директно към сърцевината на това, за което се говори. 

Конкретната  разглеждана  тема  са  „духовните  дарби“  -  говоренето  на  езици,  пророкуването,
специалните думи на познанието,  особени внезапни дарби за специална вяра и т.н.  В следващата глава
Павел ще обяви, че всички тези неща   са нищо  ,    ако няма любов   и че те ще престанат да съществуват,    а  
любовта ще остане. Това е част от темата и на настоящата глава:  не се тревожете толкова много относно
това,  какъв дар имате вие или пък не ви е даден,    а разбирайте, че всички дарове идват от един и същ  
източник (1Кор.12: 4-11) и че християните са взаимно зависими, както са кракът, ръката и окото (1Кор.12:
14-26). Призивът да живеем като едно тяло, всъщност е призив да живеем като Нов Човек. Когато Духът на
Исус Христос идва да живее в християните, поотделно и общо в църквата, това се случва с цел те да могат
да  бъдат  –  всички заедно –  мястото,  където Неговият  истински човешки живот наистина  и  физически
продължава вътре в живота на сегашния свят.

Не е чудно, че единството на църквата е толкова оспорвано и трудно да бъде поддържано, независимо
дали  в  Коринт  през  1-я  век  или  в  объркания  свят  на  21-я  век.  Не  е  чудно,  че  има  толкова  много
лошокачествени  пародии  на  това  „единство,“  както  в  насила  наложения  конформизъм  на  църковния
тоталитаризъм, така и в изкуствената веселост на малките групи, в които хората са със същия манталитет.
Както едното, така и другото са начини за избягване на истинският призив: да позволяваме централните
християнски добродетели на вярата, надеждата и любовта, и на плодът на Духа, който е любов, радост, мир,
великодушие,  благост,  милосърдие,  вярност,  кротост  и самоконтрол да имат свободен достъп в  нашите
взаимоотношения  и  да  откриваме,  когато  те  работят  в  живота  ни,  общите  добродетели  на  взаимното
подчинение и на взаимното признание на дадените ни от Бога дарби да бъдем лидери, учители и т.н.

Точно за това настоява Павел и в друг откъс, който заслужава да стои редом до 1Кор.12. Тук, в Еф.4:1-
16 става несъмнено, че единението, за което християните трябва да работят, не е прагматичното признаване
на различията, заради които ние свиваме раменете си, вършим си нашето нещо и позволяваме на другите да
вършат тяхното нещо, а е дълбоко, богато многостранно единение, което прави църквата способна да расте
в зрелостта, оставяйки зад себе си, както е в 1Кор.13, но сега като настояща задача! - незрялото де тинство,
което иначе може да остане като постоянно и уязвимо състояние: 

„И така, това е моят призив към вас – да, това съм аз, затворникът в Господа! Вие трябва да
живеете според призива,  който получихте. Понасяйте се взаимно с любов; бъдете смирени,  кротки и
търпеливи един към друг във всичките ви мисли. Полагайте всички усилия да запазите единството, което
Духът ви дава, живеейки всички, свързани заедно в мир. Има едно тяло и един Дух; в края на краищата вие
бяхте  призовани  към  една  надежда,  която  върви  с  вашия  призив.  Има  един  Господ,  една  вяра,  едно
кръщение; един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А милостта беше
дадена на  всеки  от нас,  според  мярката,  използвана  от Христос,  когато Той  разпределяше  дарбите.
Затова се казва: „Когато Той се изкачи на високо, Той отведе самото робство в робство и даде дарове на
хората.“ Когато тук се казва, че „Той се изкачи,“ това освен това означава и че Той е слязъл долу в по-
долното място – т.е. на земята. Този, който слезе е този, който освен това се и „изкачи“ - да, над всички
небеса!  -  за да може Той да изпълни всички неща. И така,  тези са даровете,  които Той даде.  Някои
трябваше да бъдат апостоли, други - пророци, други – евангелисти, а други – пастори и учители. Тяхната
работа  е  да  дават  на  Божиите  хора  знанията,  от  които  те  се  нуждаят  за  тяхната  работа  на
служението и така да изграждат тялото Христово. Целта на това е всички ние да стигнем до единство
в нашата вяра и привързаност, и в познаването на Божия Син. Тогава ще имаме зрял и истински човешки
живот, измерван чрез стандартите на Христовата пълнота. Като резултат, ние няма повече да бъдем
бебета! Няма да бъдем подхвърляни натам и насам  в бурното море, духани от всеки повей на учението,
от човешките лъжи,  от техните коварни и измами хитрости.  Вместо това,  ние трябва да говорим
истината с любов и така да израстваме във всичко вътре в Него – т.е. в Христос, който е главата. Той
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снабдява растежа, от който се нуждае цялото тяло, свързано така, както то е и държано заедно чрез
всяка става, която го подкрепя, с всеки член, който върши своята собствена характерна работа. Тогава
тялото изгражда себе си в любов“ (Еф.4:1-16 – мой превод).

Тук  има  толкова  много  подробности,  че  ние  бихме могли  да  потънем в  тях.  Ще разгледам само
важните елементи, които имат връзка със сегашните ни цели.

Първо,  този величествен откъс стои здраво върху това,  което Павел е казал по-рано в Ефесяни и
проследяването на тази последователност на мисленето ще разкрие на каква цел ще служи тази трудно
завоювана добродетел на единството.  Еф.1 завършва с твърдението за сегашната позиция на Исус, че Той е
Онзи, за което се говори в Пс.2, 8 и 110 – Месията, който освен това е Новият Човек: „Бог постави всички
неща под краката Му“ (Еф.1:22 – мой превод), правейки Го суверен над всяка друга власт, сила, владение и
име  (Еф.1:21).  Но  християните  не  само  трябва  да  прославят  това.  Те  трябва  и  да  участват  в  тази
идентичност: Бог „постави всички неща под краката Му“ и Го даде на църквата, като глава над всичко.
Църквата е Неговото тяло; тя е пълнотата на Онзи, който изпъва всичко във всичко“ (Еф.1:22-23 – мой
превод).

Тук виждаме “напред-назад“ парадоксът, който забелязахме по-рано във връзка с Храма: живият Бог
изпълва небето и земята, но въпреки това, избира да обитава в едно конкретно място. И това място вече не е
сграда, не е в Йерусалим или някъде другаде по света. То е семейство, семейството на избраните хора,
които принадлежат на Христос. Те са живата демонстрация на факта, че Той е законният суверен на света:
те са царското общество на Царят. Но ако  те са царското общество,  те са и обществото на свещениците,
както идеята за свещеничеството и идеята за Храма се сбират заедно в края на Еф.2: 

„Вие вече не сте чужденци или странници. Не: вие сте съграждани с Божиите свети хора. Вие сте
членове на Божието семейство. Вие сте изградени върху фундамента на апостолите и пророците, със
самият Цар Исус като ъглов камък. В Него цялото здание е сглобено заедно и израства в свят Храм в
Господа. Вие също сте изграждани заедно в Него, в място, където Бог ще живее чрез Духа“ ( Еф.2:19-22 –
мой превод).

Колко лесно беше за Западните християни да забравят изобщо това призвание.  (Голяма помощ за
постигане  на  това  беше,  че  много  хора  предполагаха,  че  Павел  не  е  написал  Писмото  до  Ефесяните,
твърдение, което постави под въпрос самата власт и авторитет на това писмо. Аз вярвам, че първоначално
това  е  бил поне отчасти тактическият стремеж –  да се  оправдае изоставянето на това спиращо дъха и
взискателно видение.) Или, ако не забравяме това призвание, ние го „опитомяваме,“ говорейки възвишени
думи за църквата – например, претендирайки, че етикетът „църква“ се отнася само за есхатологичната или
„небесна църква“ - а същевременно си оставаме разделени на подгрупи  или на под-подгрупи    там, където  
можем да поддържаме    привидната    имитация   на „единство  ,“ за постигането на което    не сме свършили  
никаква работа, нито сме платили някаква цена.

Но добродетелта   винаги   е резултат от   работа   и   плащането на някаква цена  . Призивът на Павел за
единство (в Еф.2 - за единство между юдеи и езичници вътре в една църква; в Еф.4 – за единство на всички
християни  с  тяхното  огромно  разнообразие  на  служения)  не  е  нищо  друго  освен  един  призив  към
добродетел. Той обявява, че това е целта: „зряла човешка природа“ (Еф.4:13), израстването „в съвършен
Човек,“ „измерван чрез стандартите на Христовата пълнота.“ И това са нещата, върху които вие трябва
да работите.  Тези неща не се случват случайно; те се случват, защото хора може би са ги направили по
различен начин, оставени сами на себе си, те направили осъзнат избор да „положат всяко усилие“ (Еф.4:3)
за да култивират множество добродетели, които заедно допринасят за тази зрялост. Голямото разнообразие
от  различни  видове  служения,  които  Бог  дава  на  своята  църква  е  предназначено  не  за  да  разкъсва
църквата на парчета в стремеж да се приспособява към всяка нова самоличност или инициатива, която
среща,  а  за  да  „изгражда  тялото  на  Христос,“  да    й   дава  възможност  да  израства  в  богато  и  
разнообразно  единство.  Всеки  един  християнин  трябва  да  демонстрира  добродетели;  всеки  един
християнин трябва да бъде покорен на своя уникален, различаващ се и неповторим призив.

Тук отново,  както е и с  култивирането на „плода на Духа,“  има мощни сили, които ни движат в
обратната посока,  към фалшивото учение,  лъжата  и  измамата  (Еф.4:14).  Това  е  причината,  ще  повторя
отново, поради която единството е добродетел – добродетел на общността, в която най-различни членове на
тялото „израстват във всичко вътре в Него...който е главата, Христос“ (Еф.4:15). И разбира се, както е и с
трите добродетели и с 9-те вида плод, ключът към общото тяло е любовта (Еф.4:16). В Еф.5:1 Павел ни
призовава:  „Като възлюбени деца,  подражавайте на вашия Отец“ (мой превод).   Тук,  необичайно, но
много забележително, Павел призовава слушателите си не само да отразяват Божията любов, но и да гледат
и  да  разбират  как  съответното  нещо  е  направено    и  след  това  и  самите  те  да  го  правят  .  После  той
продължава: „Държанието ви да е израз на любов, така както Христос ни възлюби и даде Себе си заради
нас, като благоуханен принос и жертва на Бога“ (Еф.5:2 – мой превод). Това е начинът, по който сега
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трябва да изглежда „царското свещенство“: общество, което заедно научава уроците на светостта (Еф.4:17 –
5:20) и което, освен това научава какво означава да отразяваме Божия характер и действия един към друг.

Призивът да се стремим към общите добродетели е точно това, което би  трябвало да очакваме, ако
любовта е важната индивидуална добродетел и е първият плод на Духа. Представата за 2-3 християни, или
за 200-300 християни, или за 2000-3000 християни, всички те опитващи се на практикуват „любов“ - докато
остават  съзнателно  в  своите  собствени  херметично  затворени  светове  на  индивидуалната  духовност  и
добродетел! - разбира се, това е оксиморон – взаимно противоречие на съставните части на твърдението. За
разлика от класическите добродетели, които са били изучавани от Аристотел и другите,  християнските
добродетели са проектирани не да произвеждат самотни герои, които водят народа в политиката и войната,
а да произвеждат обединени общества, представящи модел на самопожертвувателна любов.

По този начин ние съзираме една истина, за която загатнах в началото на тази книга и сега трябва да
се  върнем  при нея  и  да  я  изследваме.  Ако  християнската  общност  е  истинското  научаване  на  общите
добродетелите,  изисквани за  многостранно единение,  тогава  това има,  вътре и само по себе си е,  една
защитаваща  добродетел,  която  надвишава  простото  различие  от  вида  („Представете  си  това!  Онези
християни живеят  по доста по-различен начин от  всички нас!“)  или от привлекателността  („Добре,  но
техният начин на живеене изглежда наистина добър!“).  Точно защото християнските добродетели гледат
нагоре към Бога, който е направил целия свят и е направил всички хора по своя образ, и навън към този свят
и към всички хора вътре  в  него,  християнските  добродетели     не могат да  бъдат лично нещо  ,  което е  
запазено за едно затворена общност. Това не е начин, чрез който ние загърбваме великите традиции на
добродетелите,  създадени  от  езическите  и  нехристиянски  философи  през  вековете.  Това  е  начин  да
демонстриране,  че  това,  което  е  липсвало  на  тези  традиции  е  напълно  разбираемо  вътре,  но  и  ги  е
надминавало, е новата представа за добродетелта, която е откровение на самият Исус Христос.

Следователно, това не може да бъде просто начин за добавяне на няколко нови добродетели към един
нарастващ  списък  или  даже  настояване,  че  тези  нови  добродетели  са  по-важни.  С  добавянето  на
християнските добродетели и с тяхното привилегироване се е случило нещо на самата добродетел, нещо,
което ни насочва към самата сърцевина на призива, който християнската вяра предлагаше и трябва все още
да предлага на заобикалящия свят. Тези добродетели обявяват: „Тук е новия начин да бъдем човек – не само
някои нови и нечувани до сега добродетели – а ново определение за самата добродетел, изцяло нов път на
човечност, който предлага себе си като истинско нещо на изненаданият и подозрителен свят. Дали това
нещо препоръчва или не препоръчва себе си? Така единното обединено тяло на Христос, стремящо се към
добродетели и работещо упорито за да ражда плодът на Духа,  трябва да бъде мисионерско тяло,  което
поставя отпред целта на Бога – да събере всички неща на небето и на земята в Христос. 

Това е означава, в сегашното време, да живеем като царско свещенство. 

Глава 7

Действаща добродетел: Царско свещенство.

ЕДНО
Несъмнено,  има  много  пътища  на  изследването,  които  са  отворени  пред  нас.  Цели  светове  на

проучването на морала и етиката подтикват да бъдат отново изучавани. Но тази книга не е мястото за това.
Това,  което искам да направя,  е да изясня пределно ясно темата,  която разглеждаме и да покажа какво
означава да усъвършенстваме добродетелите, които истински предвкусват хората от „царското свещенство“
сега. В края на краищата, ние сме проектирани да бъдем напълно обновени човешки същества, които са
носители на Божия образ. 

Какви ще бъдат силите на характера, които създават този вид живот и как да ги формираме тук и сега?
Те,  а  не  подробностите  от  „етическите“  или  „моралните“  въпроси  от  една  страна  или  прекрасно
настроените отличителни черти на характера от друга страна, създават голямата картина, които ние трябва
да изследваме.

Следователно настоящата глава ще се занимава с три въпроси, всеки от които ще бъде разгледан в
обема две части. Първо, какво означава в настоящето да имаме поведението на царско свещенство и какви
са навиците на сърцето, ума и живота, които допринасят за това? Второ, как този призив не само включва
широкия свят,  като държи пред нас представата за  новия начин да бъдем човек,  но и видимо засенчва
класическата  (и  модерната)  етика  на  светската  добродетел,  запазвайки  най-добрите  контури  от  тази
традиция, но трансформирайки ги вътре в новата рамка? Трето, как този по-обширен призив придава форма
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и  тяло  на  конкретните  навици,  които  създават  специфичното  християнско  поведение  и  ни  помагат  да
избягваме специфичното езическо поведение?  Иначе  казано,  дали вървенето след Исус  в  призивът към
царско свещенство както изисква, така и създава живот на истинска християнска святост?

Първият от тези три въпроси произлиза директно от проучването, което направихме на важни части
от Библията. Видяхме, че както заповедта към човешкия род, така и обещанието за обновен човешки род в
Новия Завет, хвърлят светлина към двойния призив да бъдем „владетели и свещеници.“ Аз предполагам, че
това е призивът, който формира двете основни задачи на църквата: богослужение и мисия. Богослужението
и мисията  са  взаимно свързани братя-близнаци.  Те  споделят  едно сърце:  сърцето,  което обича  Бог,
Триединният Създател и което обича, заради Бога, светът, който той е създал и  (специално) – човешките
същества,  които  носят  неговия  образ.  Това  е  сърцето,  което  може  да  бъде  обучено  да  практикува
добродетелта. Обезсърчаващо е, когато разберете това, да виждате колко много хора редовно присъстват на
полигона за обучението, но не участват в самото обучение.

Ще започнем първо с богослужението. Да се покланяме на живия Бог, Богът, когото познаваме като
Отец, Син и Светия Дух, означава да изразяваме гласно нашата вяра, да празнуваме нашата надежда и над
всичко друго – да даваме израз и да  подчертаваме нашата любов. Така както влюбеният мъж ще изброи 101
неща в своята любима жена, които му доставят наслада, така и християнското богослужение обмислено
стои в присъствието на живия Бог и обявява кой е Той и какво е направил, което толкова много ни грабва и
прави да му се възхищаваме. Така както влюбената двойка ще си припомня историята на тяхното първа
среща, ухажването и взаимното опознаване, разказвайки отново и отново природата на „как това се случи,“
така и покланящото се пред Бога сърце естествено ще иска да разказва отново и отново историята на Бога и
на света, на Бога и Израел, на Бога и Исус, на Бога и неговата собствена история. Това е важна част от
християнското  преклонение  пред  Бога.  Забележете,  че  аз  казах,  че  тези  неща  в  началото  се  случват
„естествено.“

А  какво  става,  когато  те  бъдат  оставени  в  това  състояние?  Отговорът  е,  че  всичко  около  нас  в
съвременната или даже пост-модерната Западна църква, по някакъв начин се оказа вярно на „романтичната“
картина на „влюбването в Исус“ или „Исус е моят любим.“ Само по себе си това е прекрасно. Библията и
голяма юдейката и християнската литература описват преклонението пред Бога с език, взет директно от
романтичните и наистина еротичните взаимоотношения между двама души, които се обичат. Но както знаят
всички романтични и еротични любовници, нещата не запазват техния първоначален вървеж. И както аз се
налага  да  казвам  на  обърканите  млади  хора,  които  изследват  любовта,  секса  и  брака,  романтичните
вълнения приличат на вълнението при запалването на кибритена клечка. Това става внезапно, искрящо и
динамично – но то не продължава дълго. Въпросът е: „Какво да направим с кибритената клечка, след като
вече сме я запалили?

Отговорът - който очевидно е резонанс с Християнското богослужение, отвъд неговото метафорично
значение! - е, че вие ще използвате кибритената клечка, за да запалите една свещ. Свещта не е толкова
вълнуваща като кибритената клечка,  поне не в началото,  но тя може да е много по-красива,  много по-
емоционално наситена и много по-дълготрайна.  Човешките двойки трябва да научат този урок и да не си
позволяват да считат, че когато кибритената клечка угасне, е станала някаква ужасна грешка и те трябва да
потърсят друга кибритена клечка колкото е възможно по-скоро. Наистина, да научим това е част от пътя към
добродетелта на чистотата. 

По същият начин онези,  които са установили, че сърцата им са се затоплили с любовта на Бога,
трябва  да  научат,  че  за  добродетелите  на  вярата,  надеждата  и  любовта,  които  са  изразявани  в
богослужението,  трябва  да  бъде  работено,  обмислено,  разбирано  и  после  планирано,  повтаряно  и
празнувано с нова дълбочина, която ще възбуди тези страсти, които „кибритените клечки“ на романтичното
привличане не биха могли да достигнат. Така, както двойка, която се подготвя да празнува 40-та годишнина
от сватбата им, може да обмисли добре какво да направят и как да го направят, така че и двамата партньори
да  получат  максимална  наслада  от  празненството,  така  и  църквата,  която  цени  зрялата,  дълбока  и
дълготрайна  обич  към  Бога,  ще  иска  да  обмисли  грижливо  как  да  му  отдава  почит  –  не  защото
поклонението  не  „идва  естествено,“  а  защото  това,  от  което  се  интересуват  християните  е  „втората
природа,“ формираните и поддържани добродетели, от любов, която задълбочено обмисля защо се покланя
на този Бог и е изработила начини да прави по начини, които изразяват това дълбоко и разкошно.

Разбира се, това е разликата между литургията и спонтанното поклонение. В спонтанното поклонение
няма нищо лошо, както няма нищо лошо, когато двама приятели се срещат случайно, купуват си по един
сандвич от лавката и отиват заедно да хапнат на един импровизиран пикник в парка. Но ако приятелите
искат да се опознаят по-отблизо и решат да се срещат по-редовно, може би ще решат, въпреки че могат да
повтарят от време на време пикника,  е  по-добре за  взаимното им приятелство да намерят начин за  да
покажат, че приятелството им е реално и да помислят за истинско хранене в подходяща обстановка и да се
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подготвят добре. По същият начин, добрата християнска литургия е приятелство в действие, обмислена
обич и заветно взаимоотношение между Бог и неговите хора, не просто открити и празнувани като внезапни
срещи  на  приятели,  развълнувани,  колкото  и  да  са  обмислени,  а  внимателно  обмислени  и  харесвани,
планирани и подготвени – един по-добър начин за израстване на взаимоотношението и същевременно –
начин за демонстриране на смисъла на това взаимоотношение. 

Конкретно, християнското богослужение е израз на всичко, чрез което църквата празнува мощните
дела на Бога, делата на сътворението и на завета, последвани от дела на ново сътворение и на нов завет.
Църквата  има  нужда  постоянно  да  се  учи  и  постоянно  да  работи,  да  практикува  разказването  и
преразказването на великите истории на света и на Израел, особено историите за сътворението и за Изхода;
за великите обещания, които се появяват в тези истории; и за начините, по които тези обещания са стигнали
до тяхното осъществяване в Исус Христос. Четенето на откъси от Библията – на писменото описание на
тези истории – винаги е било център на църковното богослужение. Не само защото хората имат нужда да им
бъде припомняно това, което казват историите (въпреки че това става все  по-важно в епохата, в която иначе
„образованите“ хора просто не знаят изобщо юдейските и християнските истории). Това означава, че тези
истории  трябва  да  бъдат  повтаряни  в  актовете  на  самото  празнуване  и  поклонение,  “разказване  за
величието на Господа,“ както пее Мария в   the Magnificat – Хвалебственият химн в Лука   1:46-55. 

Добрата литургия използва изпитани и проверени начини за гарантиране, че текстовете от Библията
са четени изцяло и ясно, и постоянно търси начини да ги направи още по-резултатни – така както добрата
литургия е жадна да открие по-добри начини за пеене и изричане на молитвите в псалмите заедно, с цел те
да  се  превърнат  във  „втора  природа“  в  паметта,  въображението  и  духовността  на  всички  хора,  които
участват вярно, а не само на малцината лидери с музикални способности. Интересно е да се изучава разказ а
за  богослужението  на  ранната  църква  в  Деянията  на  апостолите,  който  описва  първите  християнски
използвания на текстове от псалмите и от другите книги, за да празнува Божията любов и сила, и за да бъде
заздравявана  и  поддържана  тя  в  мисията  си.  Тъй като  първите  християни се  опитвали да  живеят  като
истински Храм, изпълнени с Духа, ние не трябва да се изненадваме, че големите конфликти, които са си
навличали,  били със  съществуващите  храмове  и  техните  настойници –  юдейския  Храм в  Йерусалим и
цялата култура на езическите храмове в Атина и на други места.  Това би трябвало да очаквате и вие, ако
новото царско свещенство бъде призовано да се изяви реално и да съществува.

Особено, разбра се, църква, която научава навиците на царското свещенство, ще празнува причастието
– тези случаи, когато животът на небето се кръстоса по тайнствен начин с живота на земята, не с цел земята
да може да манипулира небето (това би било магия, а не вяра), а така, че историята на небето да се превърне
в конкретна физическа реалност вътре в живота на земята, издигайки хората вътре в свят, в който всички
неща придобиват ясен смисъл и всички видове други неща, които изглежда, че имат смисъл – изчезват.

Всичко в този живот на преклонение е  нещо,  което трябва да бъде научено.  Църквите трябва да
израстват в литургия и в Господната Трапеза, и могат да се  наслаждават, откривайки, че тези неща могат да
се превърнат, както са били в миналото, в навици на сърцето на църквата, както и в навици на отделните
хора.  Споделяното  богослужение  е  част  от  смисъла  на  това,  което  казваме,  когато  сравняваме
християнството с отборен спорт.  Когато сме заедно, тогава ние сме Божиите хора, а не като изолирани
личности. Разбира се, това че сме заедно, не означава еднообразие. Това, което се зачита е точно събирането
заедно на хора, които са доста различни един от друг във всичко, освен в тяхната обвързаност към Бога в
Библията, който познаваме и най-важното – Богът, който познаваме в Исус. Тази различност извежда напред
многообразието от призиви, към които Бог ни е призовал – призиви, които, както видяхме в предната глава,
въпреки това са проектирани като дарове,  за  да направят способна цялата църква    да израсне до зряло  
единство. И точно в споделеното богослужение това разграничено единство се демонстрира и научава.

Ирония е, че точно тук срещаме противопоставящото се възражение на онзи, с когото се срещнахме
по-рано.  Както видяхме,  обикновеното протестантско възражение срещу добродетелта е,  че тя е просто
лицемерие, „обличате се с добродетелта,“  когато вие все още всъщност не я притежавате. Стандартният
отговор е, че това е единственият начин да придобием дълбоко вкоренените характерни черти на вярата,
надеждата, любовта и всички останали. Ако искаме да започнем да практикуваме тези неща, чак когато те
станат осъзната част от дъното на сърцето ни, ние ще чакаме дълго време и вероятно ще объркаме живота
на много хора, включително и нашия, докато трае този процес. 

Но  сега  се  срещаме  с  обратния  проблем:  обвинението,  че  литургията  и  другите  части  на
богослужението са станали „просто навик,“ внушавайки, че понеже богослужението е навик, вие всъщност
не  влагате  в  него  истинският  му  смисъл.  На  едно  ниво  двете  обвинения  се  сблъскват  и  взаимно  се
неутрализират. Ако вие само се обличате с нещо, то не е навик; а ако е навик, вие просто не се обличате с
него! Но под втория проблем има нещо важно. Добродетелта, независимо дали е лична или е обща, никога
не трябва да бъде считана, че е даденост и ще трае вечно,    без да се грижим за нея  . След като веднъж
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навикът е формиран чрез многобройни съзнателни избори и решения,  той трябва да бъде поддържан в
добро  активно  състояние.  В  това  се  състои  разликата  между  „автентичността“  и  „спонтанността.“
Спонтанността  отхвърля  всички  навици:  нещата  трябва  просто  да  се  случват.  За  разлика  от  нея,
автентичността  няма нищо против  навиците,  стига  те  да  не  са  изгубили своя  смисъл.  Това  е  напълно
основателно. Честно казано, би било добре да считаме, че много от днешните християни се намират близо
до опасността да формират навици за богослужение, които са толкова силни, че са се превърнали „просто в
навик.“ Но когато съществува опасност, предупреждението придобива смисъл и е оправдано.

Когато хората се покланят пред Създателят Бог, подчертавайки тяхната възхвала и обожаване, заради
това, което Той е и заради това, което е направил, те, независимо дали разбират това или не,  обобщават
възхвалата  и  обожаването  на  цялото  творение.  Това  е  другата  причина,  поради  която  физическото
изразяване по време на богослужението, в литургията и особено в участието в Господната Трапеза, остава
важно. Не трябва да очакваме, че ще можем да се покланяме пред Бога като лишени от телата си души,
които се е случило временно да обитават в тези странни неща, наречени физически тела и после, че ще
бъдем  способни  да  вършим  нашата  работа  като  Божие  царско  свещенство,  което  взема  възхвалите  на
творението и ги представя пред Божия трон. Запомнете: на нас ни е възложено да вземаме възхвалите на
творението и да ги представяме пред Бога и ние трябва да го правим. Не се изненадвайте, ако езикът на
тялото на покланящите се изразява нещо от това, което е било казано или направено. И не се съмнявайте, че
това също, може да се превърне в навик, който е изпразнен от съдържанието си и от време на време да бъде
отричан в името на автентичността. Но да се мръщим на физически изразявания по време на поклонението
(жестове с ръцете, с главата и коленичене или каквото и да е друго) – все едно че всички тези неща са били
признаци за лицемерие или опит да се превърне Бога в наш длъжник – осъдителното отношение би било
толкова нелепо, както и да предполагаме, че такива изразни средства са само това, което се изисква, но им
липсва преданост на сърцето и ума. Както виждахме често в тази книга,  църквата е призована да бъде
новият  Храм,  мястото,  където  пребивава  живият  Бог  чрез  Духа.  И  това  е  призив  към  целия  човек,
включително и към тялото му.

Следователно, животът на богослужението сам по себе си е обща форма на добродетел. То изразява и
на свой ред подсилва вярата, надеждата и любовта, които са важните християнски добродетели. От тази
активност  произлизат  всички  други  неща,  свързани  с  християнския  живот  и  свидетелстване.  Но
богослужението  е  централно,  основно  и  в  най-добрият  смисъл  формиращо  навик.  Всеки  сериозен
християнин трябва да работи за превръщането на богослужението в негова „втора природа.“ Изразяването
на  обичта  на  Бога  по  този  начин  след  време  ще  потече  „естествено“  от  първият  първият  близнак
(богослужението) към втория близнак (живота на мисията) и ще го подсили. Храмът е там, защото Божието
изпълване на дома с Неговото присъствие ще означава, освен че е белег, че Бог възнамерява да изпълни
целия свят със Своята слава.  Богослужението задължително трябва да води до мисията. Свещениците са
също и царски свещеници.

ДВЕ
Ако искате да видите какво означава да бъдете като обновените Божий хора в Христос и да бъдете

„царски“ в смисъла, указан от призива да бъдем „царско свещенство,“  не гледайте към 4-я и 5-я векове,
когато римските императори за пръв път станали християни. Това дава повод за въпроси и възражения на
други нива, но ако започнем да се занимаваме тук с тях, ще се отклоним от темата. Вместо това, гледайте
какво е правила църквата през първите 2-3 века, когато е била преследвана и опустошавана от властите – и е
обявявала пред целият свят,  че  този Исус,  разпънатият  на  кръста  и възкресен Месия  на  Израел,  е  бил
истинският Господ.

Това означава да бъдем „владетели,“ в смисъла който обсъждаме тук: да бъдем представители на тава
Царско владение, на владението на Княза на Мира, на Онзи, чрез който самата тирания (без да споменаваме
имената  на  някой  отделни  тирани)  е  била  детронирана  чрез  унищожаването  на  нейното  най-страшно
оръжие – смъртта – и Онзи, чрез когото следователно е бил роден новият свят, в който редът и свободата
най-после се срещат и н  е   си противоречат  . (Не трябва да забравяме, че смъртта е последното оръжие, не
само на тиранина, но и на антихриста.)

Вижте в Деяния на апостолите, където на църквата е заповядано категорично от възкръсналия Господ
да свидетелства за Него като цар и за реалността на Неговото царство (Деян.1:7-8). Църквата, която живее в
обновения  Храм,  трябва  да  живее  като  общество  на  „владетели,  които  очакват  да  бъдат  въведени  във
владение,“ като хора, които могат да обявят, че са длъжни да се подчиняват на Бога, а не на земните власти
(Деян.4:19; 5:29). Онези ранни християни не са били непокорни на законите в държавата; те просто били
предани  на  Богът,  който  разкрил  себе  си  по  нов  начин.  (Разбира  се,  това  трябва  да  е  било  особено
объркващо за онези традиционни юдеи, които считали, че ТЕ са определените от небето канали за Божият
мъдър ред в света.) Последователите на Исус ще продължават да служат на Бога на своите предшественици
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и да разказват историята за неговата мощна работа. Но те ще разказват тази история с различна връхна
точка  (както  е  например  в  Деян.7  и  13).  Вместо  историята  за  връхната  точка  с  присъствието  на
Първосвещеника  в  Храма  (както  е  разказана  в   книгата  „Бен-Сира“  или  „Премъдрост  на  Исус,  син
Сирахов,“ написани около 200 г. пр.Хр.) или историята за идването на бъдещия войн-месия, който ще води
армиите на Израел в могъщата битка против Рим (както есените изглежда са се надявали), или историята за
още по-усърдното спазване на древния Закон на Израел (както са искали фарисеите),  връхната точка ще
бъде самият Исус, истинският Цар, отхвърлен, но сега – възвисен, претендиращ за дадената му от небето
суверенна власт, на Който апостолите са били свидетели и представители. 

И претенцията на Исус за суверенна власт няма да се ограничи само с Израел. Още в онези първи
векове тази претенция се разпространила по целия свят, в една поредица от парадоксални сблъсъци. Павел и
спътниците му напомнили на съдиите, че са длъжни да спазват законите на Рим (Деян.16:35-40), Павел се
противопоставил на най-прочутият езически съд в гърко-римския свят – Ареопага в Атина (Деян. 17:22-34),
спечелил благосклонна присъда и подразбиращо  се оправдание от Галион, осиновеният брат на Сенека,
който бил управител на Ахая и както и от градският чиновник в Ефес (Деян.18:12-17; 19:35-41), Павел
напомнил на римския хилядник, че е римски гражданин и се ползва със законни права (Деян.22:25-29),
обявил пред римския губернатор  Феликс за идващият Божий съд и за неговото законно право пред друг
римски губернатор Фест (Деян.24:25-26; 25:6-12) и накрая използвал римското си гражданство, за да получи
безопасно изпращане в Рим, където отдавна вярвал, че Бог възнамерява той да отиде и да обяви Бог като
Цар и Исус – като Господ (Деян.25:11; 28:30-31; Рим.1:13-15). Това е поне една част от това, какво означава
да  бъдем „владетели,“  които призовават  владетелите  на  света  да  дават  отчет  пред Исус  за  правилното
изпълнение на техните задължения,   като Негови подчинени  .

Още  по-конкретно,  ранните  християни  се  превръщали  в  представители  на  Божието  суверенно
владение чрез тяхната работа в съобщаването, че Исус е Господ. Когато те правели това и когато силата на
евангелието променяло сърцата и живота на хората, те виждали, че изникват църкви, които били верни на
Исус и празнували неговата суверенна власт. Павел ги съветвал:  “Празнувайте винаги в Господа! Пак го
казва:  Празнувайте!...Господ  е  точно  тук,  наблизо!“  (Фил.4:4-5  –  мой  превод).  Тези  църкви,  в  които
разбира се е имало много проблеми, които можем да видим в огледалото на кореспонденцията на Павел, са
били,  не  на  последно място,  общности на  взаимна любов и  подкрепа,  общности,  в  които хората  се  се
посрещали радушно един друг, без да обръщат внимание на традиционните граници на раса, пол и класа, и
са се  грижели взаимно да  задоволяват  нуждите  си,  обръщайки специално внимание  на бедните.  Иначе
казано, те са били църкви, в които Исус призивите към богатия младеж в Марк 10 са били изпълнявани,
когато хората събирали заедно това, с което разполагали, за да се грижат за задоволяване на нуждите с
хората на Исус (Деян. 2:43-47; 4:32-37).

Това не е било лесно разбираемо, както свидетелстват самите Деян.5:1-11, но принципът бил разгънат
за да обхване всички църкви, така както е и заповедта да обичаме. Например, вие виждате това в 1Сол.4: 9-
12, където заповедта да обичаме означава „старайте се да печелите   това   което можете   и да давате   онова  ,  
което можете   на нуждаещите се хора,  “ например, в любимият проект на Павел, значителна сума пари била
събрана  от  езическите  църкви,  намиращи се  по  крайбрежието  на  Егейско  море  за  да  бъде  подкрепена
църквата в Юдея след една неплодородна година и възникналият там глад (Деян.11:27–30; 1Кор.16:1–4;
2Кор.8–9; Рим.15:25–29).

Как всичко това се съчетава с идеята, че християните са „владетели“ в новия Божий свят? Павел
отговаря на този въпрос чрез събирането на всичко заедно в Еф.3 и обявявайки, че тази мисия за събиране и
подкрепянето на църквите на юдеите, плюс църквите на езичниците разположени на езическите територии,
обвързани заедно в любов в едно изненадващо ново семейство, което открива различен начин да бъдем
хора,  е директен знак към силите на света, че Бог е Бог, че Исус е Господ и че е дошло времето, когато
сегашните управници на света ще се изправят лице срещу лице с техният истински господар. В края на
краищата,  Александър  Велики  считал  себе  си  за  истинският  владетел  на  света,  защото  събрал  заедно
гърците и варварите в една империя. Различните римски императори, които наследили Август – първият и
вероятно най-велик и достоен да носи тази титла – считали себе си, че са истинските владетели на света,
защото обединили в една империя много различни народи. Павел видял постигнатото от Исус, събирането
заедно на двете първообразни разделения на света, юдеите и езичниците, в едно, което означавало не само,
че по този начин е бил изграден новият Храм, но и че е бил обявен новият Господ. За ранните християни, да
бъдат „владетели,“ да живеят заедно по начин, който съобщава на света, че Исус, разпънатият на кръста и
възкресеният Исус, е бил истинският суверен на света.

Извънредно  важно  е,  както  за  нашето  разбиране  на  историята,  така  и  за  нашето  мислене  за
съвременността, че ние живеем по начина, по който ранните християни са считали, че те трябва да живеят,
както като пример за своите съграждани в различните държави, така и като хора, които дължат вярност на
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новия  Господ.  Добродетелта,  която  те  формирали,  не  е  била   изцяло  несвързана   с  добродетелите  на
езическия свят около тях. Всъщност, Павел се позовавал на моралните стандарти на съседното езичество за
да покаже на Коринтяните колко лошо всъщност е тяхното поведение: той казва „Вижте, даже езичниците
постъпват така!“ (виж 1Кор.5:1). И той може да предположи, че обикновено има всякакви видове стандарти.
Той казва: „Мразете онова, което е злото и се придържайте здраво към това, което е добро“ (виж Рим. 12:9).
Отношението на църквата към външните хора трябва да е мъдро (Кол. 4:5), да се стреми към мир (Рим.
12:14-21), да се покорява на властите (като същевременно помни, че и те също ще дават отчет пред Бога –
нещо, което мнозина езически власти са предпочитали да забравят) (Рим.13:1-7) и да вдигат главите си към
небето, когато са в собствената си църква (Фил. 1:27). Всъщност, във Филипяни виждаме, че Павел кима
подчертано утвърдително с глава по повод обичайната добродетел в езическия свят: „За останалото, мило
мое семейство, това са нещата, които вие трябва да цените: което е истина,  което е свято, което е
почтено,  което  е  чисто,  което  е  привлекателно,  което  има  добра  репутация,  всяко  нещо,  което  е
добродетелно, всяко нещо, което заслужава похвала“ (Фил.4:8 – мой превод)

Това не означава, че християните трябва да се съгласяват с всяко нещо, което прави света. Както вече
видяхме по-рано,  следващият стих настоява,  че  собственият начин на живот на Павел,  който е коренно
различен от начина, по който живее светът около него, трябва да бъде модел и пример за подражание: той
приканва читателите си да правят „това, което сте научили, получили, чули и видели в и чрез мен“  (Фил.4:9
–  мой превод).  Обаче  в  широкия  свят  има  много  неща,   които поради Божията  доброта  в  творението,
наистина  са  истински,  свети,  почтени,  чисти,  привлекателни,  с  добра  репутация,  добродетелни  и
заслужаващи похвала.  Християните  не  трябва  да  бъдат  лицемерни  към  тези  неща.  Ние  трябва  да  сме
първите, които хвалят нещо, което заслужава похвала, но същевременно, трябва да обмисляме внимателно и
грижливо тези неща, да изучаваме как те работят и какъв е резултатът от тях. 

Тогава каква е конкретната християнска добродетел да бъдем „владетели,“ „хора на царството,“ които
сега се упражняват да бъдат това царско свещенство, което е обещано в новия свят? Не е изненадващо, че
отговорът още веднъж е свързан с характера, който християните трябва да формират - характер на обич,
нежност, кротост и т.н. Има неща, които, според Исус в Блаженствата, ще бъдат характерни за тези, които
ще бъдат поставени да владеят Божия свят. Това са нещата, за които самият Исус е пример чрез живота си и
най-вече  – чрез предаването на себе си на смъртта.  Това са  нещата,  които ранните християни упорито
практикували, грижейки се за бедните и подкрепяйки църквите взаимно. Това може да не е представата на
всеки човек за “царуване,“ но започва да изглежда, че то е ново определение за царуването, което влиза в
сила чрез живота на Исус и особено във великото описание, започващо с влизането му в Йерусалим, яздещ
магаре  и  свършващо с  неговата  смърт  на  римския  кръст,  което  завладяло  въображението  и  живота  на
неговите последователи. Ако за него това е означавало да бъде Цар, те щели да намерят и да вървят по
подобни пътища, за да поемат своите собствени царски отговорности, да практикуват добродетелите на
царското свещенство.

Следователно, фундаменталните навици на това ново, странно, обърнато с главата надолу „царуване“
стават ясни – и те са същите неща, към които Исус и Павел ни подтикват. Те са добродетелите, в началото
трудни, но впоследствие се превръщат във „втора природа“ след продължително практикуване и създават
църкви, в които живота и властта на Исус е очевидна, живот, който, поради самата си природа не стои като
скрит имот вътре  в  тези  църкви,  а  неизбежно се  излива навън в околния свят,  когато  хората видят,  че
човешкия живот е живян по напълно различен начин и често пъти той е непреодолимо привлекателен. Тук,
отново, животът на християнската добродетел е отборен спорт.

Това е  контекста, в който църквата спечелва трибуната и моралното право да говори публично за
Исус и да  обявява, че той е Господ, обяснявайки как той е умрял заради греховете на света и е възкръснал
отново. Иначе казано, в сърцевината на призива да бъдем царско свещенство лежи задачата на евангелизма:
на оповестяването, че Исус е Господ, на приканването на хората да повярват в него и да открият чрез него и
чрез компанията на неговите последователи, изцяло нов начин да бъдем човек,  живот изпълнен с вяра,
надежда и любов, на доброта и благост, на прошка и щедрост, на търпение и чистота. 

Евангелизмът притежава нещо от характера на добродетелта. Може би е изглеждало много странно на
първите апостоли да казват на доверчивите странници, че разпънатият на кръста юдеин е бил всъщност
Господът на света – чудатост, която продължава да бъде усещана и до сега във всяка култура, както там,
където името на Исус е добре познато,  както и там, където то не е познато. Но казването на хората за
добрата новина формира навик, а навикът е, подобно на всички християнски добродетели, навик, който
предвкусва сега животът в идващата епохата, където празнуването на  спасението, извършено от Исус и
изцеляващата  власт  ще  бъдат  неограничени  и  неспирни.  Разбира  се,  в  това  място  царското  и
свещеническото занимание още веднъж ще се съединят.

Но представата за отразяване на Божия образ още веднъж в света – образът на великодушният и
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любящ създател, изпълващ своя свят с красота, ред, свобода и слава – задължително трябва да излезе извън
обхвата на църквата и евангелизма. „Царското“ занимание на последователите на Исус трябва да предизвика
израстване до трудно спечелените добродетели на търсенето, създаването и поддържането на справедливост
и красота в свят, в който тези две неща твърде дълго са били подценявани. Това е огромна тема, която се
нуждае  от  по-пълно  изследване  отколкото  можем  да  й  предоставим  тук,  но  нишката,  която  тръгва  от
твърдението на Аристотел за „красотата и справедливостта“ в началото на книгата му  Nicomachean Ethics е
твърдение, което християните трябва да празнуват и да развиват по-нататък.

Замислете се за справедливостта. Една от най-великите книги в Новия Завет (Римляни) е посветена на
възстановяващата  Божия  справедливост.  Тези  хора,  които  са  призовани  да  отразяват  Божия  образ  чрез
тяхната собствена работа, задължително трябва да обръщат внимание на задачата, върху която работят във
високо конкурентният съвременен свят, как трябва изглежда тази възстановяваща справедливост и как ние
можем да помогнем, когато я донасяме при хората. Това може да означава да участваме в различни видове
политически обсъждания и процеси, да участваме в акции по важни теми и да фокусираме вниманието на
хората  върху  потисничество  и  несправедливост,  там  където  те  се  случват.  От  повече  от  200  години  в
Западният свят се предполага, че разделянето на въпросите за социалната справедливост от въпросите за
Бога и вярата ще ни даде едно по-справедливо общество. Революциите, тоталитарните управления и всички
войни през този период ни доказаха,    че грешим  . Но събирането отново заедно на Божията и човешката
справедливости ще изисква продължително усилие, не само от страна на отделните хора, но и от църквата
като цяло, за да бъдат създадени общите добродетели на работата за справедливостта, които ще трябва да се
превърнат в навици на сърцето на църквата и ще отправя призив към съзнанието на света около нас.

Същото се отнася и за красотата. Ако Храмът в Йерусалим, мястото, където собствената Божия слава
е обитавала, е бил считан, че е „малкият свят,“ микрокосмосът, където красотата на света трябва да бъде
концентрирана, а после част от добродетелта на царското свещенство, на новият и жив Храм, трябва да бъде
култивирането и както и празнуването на красотата на всяко ниво. Това изисква наличието на „царски“
добродетели за осигуряването на тази деликатно балансирана комбинация –  ред и  свобода – да се роди,
както рисуването изостави свръх подредения свят на кубизма  и се превърна в многократно обърканият и
преднамерено хаотичен свят на най-съвременното популярно изкуство.

Как можем да работим сега, за да предвкусваме бъдещето на Божия обновен свят, където ужасите на
днешния свят най-после ще бъдат победени? Това е предизвикателството, когато се стремим да създадем
нови изразявания на красотата. Днешният свят на естетиката се колебае между „за“ и „против“ жестокостта
и  грубостта,  които,  започвайки  с  един  архитектурен  стил,  се  разпростря  и  превърна  в  всевъзможна
безвкусна грозотия, а сантиментализмът, който все още иска да съзре прелестта на творението, не може да
намери  начин  да  го  покаже,  без  да  се  сгромоляса  в  кича.  Добродетелите  на  царското  свещенство  са
призовани да провъзгласяват, чрез изкуството и чрез словото, трудно спечелената победа на Исус над злото,
което е обезобразило и покварило света, и да провъзгласяват новото създание, чието начало е поставено  във
възкресението, на свят, пълен със свобода и слава.

Самата свобода трябва да бъде създавана, закриляна и празнувана. Но мислителите, като се започне от
Св. Павел през средата на 1-я век и се стигне до Боб Дилън в средата на 20-я век и след него, все още се
питат какво всъщност означава „свободата.“ От гледната точка на християнството, свободата не означава
случайно  фучене  по  повод  на  някаква  едва  забележима  дреболия,  колкото  и  силно  някои  ревностни
политици или психолози да настояват за пълната отмяна на ограниченията. (Правителствата премахнаха
ограниченията на финансовия пазар през годините преди последната финансова катастрофа през 2008. Това
съвсем не е добра поличба.) За да бъде един актьор „свободен“ да играе ролята на Хамлет в едноименната
пиеса, в нея трябва да участват други актьори, всеки от които ще „ограничи“ собствената си „свобода,“
стремейки се по този начин по-високата „свобода“ да бъде ограничена, но отново и отново ще намира нов
смисъл в пиесата на Шекспир. За да бъдат свободни музикантите да свирят блуз, китарата трябва да бъде
настроена, пианистът трябва да е опитен, но не съвършен, да е сериозен,  ако не е нужно да е напълно
трезвен, а барабанистът и басистът трябва да открият тяхната „свобода“ в доста суровите ограничения на
партитурата.  А  за  обикновените  граждани,  за  да  бъдат  политически  „свободни,“  те  трябва  да  бъдат
принуждавани от закона и реда, който може да забранява хаоса и бунта, да защитава правото на собственост
и на живот, за да не допуска злонамереността и насилието да правят това, което им хрумне.

Ние с готовност приемаме такива ограничения. Ние признаваме, че „свобода,“ която се състои само от
случайни или спонтанни дейности не винаги е  истинска свобода,  а  може да бъде просто хаос.  Ние се
стремим към свобода, която се изразява в радостен, възприет и обмислен избор на житейски път, в който се
включва  отговорност  за  изработването  на  този  път,  плащането  за  вървенето  по  него  и  живеенето  с
последиците от това вървене. Християнинът, който е призован да отразява щедрата и съзидателна Божия
обич към света, трябва да формира граждански и лични добродетели, които ще подкрепят и поддържат тази
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свобода, на това предоставяне на хората на шанса да бъдат истински хора. Начинът, по който това ще бъде
изработено ще бъде сложен и търсещ, с много случайни обрати и завои. 

Подобно на всички големи призиви, призивът „Свобода!“ задава въпрос, а не дава отговори. Но този
призив е и християнски, поради което хората, които са призовани да бъдат царско свещенство трябва да
работят за формирането на добродетелите, които са нужни за създаването на условията за свободата и да я
правят способна да процъфтява там, където и когато тя може. Ние ще имаме нужда от това в идващите дни,
когато броят на населението на света се увеличава, хранителните ресурси и способностите за доставянето
им ще създадат нови проблеми, а и промените в световния климат са тревожни. Не можем да предполагаме,
че целият свят устойчиво ще става все повече доминиран от Западният стил на либерална демокрация,
където хората кротко гласуват, когато се наложи и си вършат своята работа между изборите. 

Свободата,  подобно  на  автентичността,  е  това,  което   ни  е  обещано,  когато  нашите  желания  и
стремежи напълно съвпаднат с проектите и плановете на Бога за нас, като цялостни човешки същества.
Една древна молитва казва, че „служението на Бога е съвършена свобода.“ И както е с автентичността,
сграбчената свобода твърде скоро се превръща в свръх осъществена есхатология,  в неуспех да осъзнаем
още колко много работа за добродетелта трябва да свършим  , за да я доведем до целта  . Но смисълът на
добродетелта  е  да  работим,  предвкусвайки  бъдещото  в  настоящето  и  виждането,  и  сграбчването  на
истинската свобода, която ни е предложена в Исус Христос, е важен елемент вътре в това.  Ако не правим
това,   призивът за „Свобода!“ се превръща просто в извинение за разпуснатостта  , както Павел вече е видял в  
Гал. 5. Да приемаме правилните морални ограничения не означава да ограничаваме истинската свобода, а
да създаваме условия за нейното процъфтяване. Накратко казано, царските свещеници трябва да работят за
разкриване на Божията слава пред света. Това е задачата на обновеният Храм.  Но ако, както в евангелието
на Йоан, Божията слава е разкрита, когато Исус от Назарет отива на кръста, като върховен акт на любовта
(Йоан 13:1;  17:1–5),  тогава ние трябва да очакваме,  че Божията слава ще бъде отразена в света,  когато
последователите на Исус научат навиците на ума, сърцето и живота, които подражават на щедрата любов на
Исус и по този начин донесат нов ред, красота и свобода при света .  Извънредно важно е ние да виждаме
тези навици точно като добродетели, а не просто като принципи, които трябва да бъдат прилагани и или
като „ценности,“ които трябва да бъдат възприемани. Ние не започваме,  както е  било в античността,  с
представата  на  Платон  за  справедливостта,  красотата  и  свободата,  с  цел,  притежавайки  това  велико  и
величествено познание, ние да можем да слезем до земята с велик план за това, как тези благородни идеи
трябва бавно да се превърнат в реалност от тяхното идеално съществуване по времето на Платон. 

Вместо това, на нас ни е дадено обещание, че земята ще бъде изпълнена с познанието и славата на
Бога така,  както водите  покриват  морето;  на  нас ни е  дадено възкресението на Исус  като началото на
осъществяването  на  този  проект;  и  на  нас  ни  е  даден  Светия  Дух,  за  да  ни  направи  способни  да
предвкусваме първото, докато прилагаме второто. Започването на изпълнението на тези задачи не означава,
че ние знаем всичко за този проект и можем да кажем точно какво трябва да правим (както ние можем да си
представим, че щеше да е, ако мислехме за принципи и ценности). Това означава, че ние сме се обвързали
да  направим  трудните  първи  крачки  към  придобиването  на  общи  навици,  които  ще  произвеждат
справедливост, красота и ще подсилват свободата и ще продължим да участваме в разисквания за намиране
на точният смисъл на тези фрази.  И още веднъж, всеки последовател на Исус ще притежава своя собствена
уникална и интересно различна работа за изпълнението на общия проект.

Следователно,  задачата  да  бъдем  Божие  царско  свещенство  в  настоящето,  е  изцяло  свързана  с
богослужението и мисията -  богослужението и мисия, в които участва сърцето, сърцето, което се научава да
обича Бога,  който е създател и  обновител и да откриваме как да усъвършенстваме навиците,  които ще
отразяват Божията любов в света и ще връщат към Него изпълнената с благодарност любов на света. Сега
трябва да видим по-нататък как можем да приложим това на практика.

ТРИ
Веднъж имах един студент, който следваше теология и прекара една цяла лятна ваканция, работейки в

африканска държава в района на екватора. Когато се върна, деканът на колежа го попита какво иска да
прави, след като се дипломира. Той отговори, че се надява да работи в международното развитие, носейки
помощ и мъдрост в най-бедните части на света. Деканът веднага го запита защо изучава теология, а не
политика или икономика. Студентът отговори веднага: „Защото теологията е много по-приложима.“ 

От собственият си опит през тези няколко месеца той беше видял начина, по който църквата вършела
работата в държавата, в която живеел. „Теологията на свободата,“ както беше известна тя, не беше вече
някаква абстрактно упражнение, а изглеждаше вдъхновяващо, приспособимо и леко опасна подразделение
на систематичната теология, която беше създадена, за да предпази студентите с левичарски политически
разбирания от досадата, свързана с изучаването на древните догми. Тя беше предназначена за църкви, които
също бяха бедни и живееха сред бедни хора, които работеха ежедневно за да разберат какво означава да
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казват, че Исус е Господ и да направят тази власт да бъде жива реалност в обществата, в които живееха.
Аз се гордеех с този студент, както заради неговият жизнен опит, така и заради неговия отговор. Но

докато размишлявах за този разговор, аз се учудих  как ние, в Западния свят, стигнахме до положението, в
което  може  да  се  счете,  че  теологията  е  неприложима  за  реалните  нужди  на  реалния  свят .  Докато
размишлявах над това, аз разбрах, че независимо от това, че теологията като тема може да изглежда като
далечна (всъщност тя не е, но тези, които контролират медиите, нямат никаква представа какво е тя, поради
което те  по  навик се отнасят скептично към нея),  практическият живот на църквата достига  до  много
области на „обичайния“ живот в Западния свят, ненатрапчиво и безшумно. 

Този факт се нуждае от осветляване и празнуване като вече цъфтяща реалност. В Англия статистиката
на правителството показва, че солидно мнозинство от хората, които посвещават времето си, парите си и
енергията  си  за  доброволна  служба  в  техните  общества  –  за  подпомагане  на  възрастните  хора,  на
недъгавите, на умиращите, на юношите и т.н., са практикуващи християни. Много от тях ще кажат, че не са
много добри християни, което означава, че те са наясно със  своите собствени морални провали, че има
много неща в Библията,  които те не разбират и т.н.  Но нещо в духът на църквата ги е развълнувал да
предложат  да  помогнат  там,  където  има  нужда  от  помощ и  те  правят  това  с  радост,  намирайки  (не  е
изненадващо) толкова  силно усещане са лично осъществяване,  докато правят това,  което ги кара да се
връщат обратно при тази работа, даже когато самите те остареят и са уморени. (Познавам една възрастно
семейство, което разнася храна на „възрастни“ хора в града, когато самите те са доста над 80-годишни и са
по-възрастни от хората, на които разнасяха храна!)

Навикът на практикуване на служение – на видимия белег на добродетелта на любовта, е възникнал
още  в  ранната  църква.  Един  от  най-поразителните  откъси  от  забележителната  книга  на  Родни  Старк
„Възходът на християнството“ е неговото описание как са реагирали християните в древна Турция, когато
техният  град  бил  ударен  от  чумната  епидемия.  Богатите,  заможните  и  особено  –  лекарите,  събрали
семействата си и покъщнината си, избягали от града и отишли да живеят по хълмовете, където въздухът бил
свеж и не толкова заразен или отишли да живеят при приятели в други по-далечни градове. Но християните
- често пъти те били най-бедните хора, а много от тях били и роби - останали и се грижели за болните хора,
включително и тези, които не били християни, нито пък членове на техните семейства, нито по някакъв
начин  са били по-рано свързани с тях. Понякога такива хора успявали да оздравеят; не всички болести били
смъртоносни. Понякога християните се заразявали от болните хора, за които се грижели и умирали.  Но
разликата била направена, видимо и безпогрешно: това бил различен начин да бъдем човек. Преди това
никой даже не си и помислял да живее по този начин. Защо те постъпили така? И християните, които биха
били помолени да обяснят навика на сърцето, който направил това да е „естествено“ (разбира се, втора
природа), да правят тези неща, щели да говорят за Исус и за Бога, който те са открили чрез Исус, Богът,
чиято собствена природа е била саможертвената любов. Старк предполага, че този вид поведение е било
един от многото допълнителни причини за бързото разпространение на християнството, въпреки огромните
усилия на способните римски преследвачи, което довело до момента, когато в началото на 4-я век от новата
ера, почти половината от римската империя била християнска и императорите решили, че е по-добре да се
присъединят  към  предполагаемата  печелеща  страна.  (Коментар:  Превел  съм  изключително  интересната  книга

„Победа на разума“ от същият автор, проф. Родни Старк и мога да я изпратя в PDF файл на всеки, който пожелае. Д.Пр.)
Всичко това  е  свързано заедно в  призива  на  Павел в  Рим.12 и Фил.4:  че  християните  трябва  да

практикуват  изкуството на  живеенето като  добри граждани,  които празнуват  това,  което може да  бъде
празнувано в заобикалящия ги свят и тъгуват заради онова, което е донесло скръб в живота на хората.
Великодушният Бог и създател не е почитан, нито  неговият образ е отразяват към неговия свят от църква,
която стои далече и надменно от света, в безопасност в собствената си святост и търсеща долу най-доброто,
което останалата част от света може да направи, след като е толкова бездуховна, нехристиянска и безбожна
глупост и боклук. (Това не означава, че в света няма много боклук, точно така като има глупост и боклук и
вътре в самата църква.)  Точно защото най-голямата християнска добродетел  е любовта, създавана според
образеца на любовта на сътворяващият и животворящ Бог,  отделният християнин и църквата като цяло
трябва да формират утвърдени навици за внимателно наблюдаване на ставащото в заобикалящия ни свят, да
се радват заедно с неговата радост,  да плачат заедно с неговата тъга и  над всичко – да търсят активно
шансове да донасят любов, изцеление и надежда там, където е възможно. И всичко това може да донесе
вяра,  не  непременно  чрез  говорене  през  цялото  време  за  Исус  (въпреки,  че  и  за  това  ще  има  такива
възможности), но предимно, чрез живеенето като Исус пред хората. Светът, а и някои хора в църквата могат
да се подиграват на „престараващият се филантроп.“ Понякога подигравката може даже да е основателна:
винаги е възможно човек да счита себе си за праведен   и това задължително трябва да бъде избягвано  .

Но злоупотребата   не отменя правилната употреба  . Добре е просто да демонстрираме, че работата,
която трябва да бъде направена, е правена най-добре по навик. Чрез добродетел. Чрез 9-те разновидности на
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плода на Духа. Чрез съзнателни избори на цялата църква и на отделните хора в нея в стремежа им всеки да
върши възложената му конкретна работа, да формира, да придобива и да поддържа навиците на царското
свещенство.

ЧЕТИРИ
Ако християнският добродетелен живот има поглед към заобикалящия ни свят, каква е християнската

теория за добродетелта? Този въпрос всъщност е един от под-въпросите, който е разглеждан в цялата тази
книга.  Аз вярвам, останалата част от това изложение ще стои, даже без обсъждането, което сега започваме.
Но тъй като част от това, което казах е, че навиците на християнската добродетел задължително трябва да
гледат навън и че трябва да се протягат извън пределите на църквата и че добродетелта трябва да действа в
света, за да носи изцеление и надежда, ще бъде странно, ако после се оттеглим и обявим, че това, което
християнинът казва за християнската добродетел няма допирна точка с онова, което казва езичникът за
езическата  добродетел,  все  едно,  че  те  са  две  отделени  неща,  които  нито  се  припокриват,  нито  си
въздействат едно на друго. Вярно е точно обратното. Ако християнското твърдение е, че в Исус Христос и
чрез Духа, създателят Бог  е задействал нов начин да бъдем хора,  ние трябва позитивно да очакваме, че
наистина ще има припокриване и взаимодействие, изразяващо се може би в частично противопоставяне и в
частично сближаване. Това ни въвежда, на две нива, в огромната област, която теолозите неопределено са
нарекли с името „природа“ и „милост,  благоволение,  благодат.“ Един от важните въпроси,  който задава
изследването на тази област е: Възможно ли е за човека, без да бъде подпомаган от Божията милост – т.е. в
състоянието  на  чиста  природа  –  да  стигне  до  добродетел?  Самото  езичество  е  било  разделено  в
отговарянето на този въпрос, тъй като за някои езичници – поне за стоиците – божия сила работи във всички
хора, така че целия човешки живот, особено всяко морално усилие, трябва да бъде разбирано, че притежава
някакъв вид божествено скрито течение, което тече вътре  в него. 

Но за Павел и за ранните християни, които мислели според юдейския маниер за сътворението и за
животворящия Бог,  представата  за  добродетелта  била  по-ясно формулирана.  Да,  езичниците  можели да
подчертават и да уважават, а понякога даже да живеят според представите си за някакви благородни идеи;
но вярата, надеждата и любовта, и целият плод на Духа в 9-те му разновидности и единението на общото
тяло – това са били по-далечни дарове, налични единствено в милостта на Исус Христос, отивали са отвъд
това, което езичниците можели да направят. Без тази милост, даже ревностните последователи на юдейския
Закон стигали само до същото място, до което стигали и озадачените езически моралисти: „Доброто което
искам, аз не го върша; злото, което не искам – него върша“ (Рим. 7:19 – мой превод) (тук не е мястото да
обяснявам или да оправдавам това тълкувание на този объркващ стих). Павел стигнал до заключението, че
за да има милостта желания ефект, не е достатъчно просто да добавим нещо към природата. Положението
не е, че от гледната точка на морала природата е добра, но е незавършена и просто се нуждае от някои
добавки – от същото, която тя е. Не: природата трябва да бъде убита и да възкръсне от другата страна: „Тези,
които принадлежат на Христос са разпънали плътта с нейните страсти и желания“ (Гал.5:24 – мой
превод).  Дотогава  докогато кръстът остава препъни камък за юдеите и глупост за езичниците, дотогава
работата на милостта за произвеждане на моралният живот, предвиждан в Новия Завет, ще бъде не просто
добавка, а разпъване на кръста и възкресение. Но в това възкресение всъщност ще има потвърждение на
създаденият ред и с него – препотвръждение на начинът на живот, който е вграден в самото творение, който
е съзиран от езичниците в най-добрия случай, но е бил недостижим вътре в тази рамка.

Тук  има,  както  загатнах  много  по-рано,  аналогия  с  това,  което  казва  Павел  за  юдейския  Закон.
Юдейският Закон гледа към постижението на Бога в Христос и чрез Духа, и го аплодира, въпреки че самият
Закон, бидейки „слаб поради плътта,“ е неспособен да произведе този резултат (Рим. 8:3-4). По същият
начин, работата на милостта ще произведе такъв вид човешки живот, който сериозните езичници ще трябва
да разпознаят като истински и изцяло човешки – и който християнинът трябва да види, връщайки се назад –
като целта, към която езичеството във времето на Павел е посочвало, колкото и да е било безсилно.

Което  ни  отвежда  до  друг  въпрос:  съществува  ли  пълно  противопоставяне между  теорията  на
добродетелта,  както (например)  в  Аристотел или Сенека и теорията,  която виждаме,  че е  формирана в
провъзгласяването на Исус и в учението на Павел? Не. Аз предполагам, че на нивото на теорията ние сме
свидетели на  нещо,  което  е  много  подобно  на  онова,  което видяхме на  нивото  на  практиката.  Според
Аристотел, ние ставаме добродетелни, когато правим добродетелни дела: „второто природа“ се развива и
ние израстваме в пълното достигане на това, което  съзирайки „целта“ на пълното човешко разцъфтяване,
ние започваме да практикуваме. Така е и според Павел, вземайки 1Кор. 13 като очевиден пример: тук е
целта, състоянието в което ще бъдем  teleios, цялостни; тук са въпросите на характера, който допринася за
това;  тук  са  стъпките,  които  вие  трябва  да  направите,  за  да  прилагате  на  практика  това  качество  на
характера. Или да вземем Кол.3 или Еф.4: тук е състоянието на цялостна, зряла човечност; тук са качествата
на характера, които вие трябва „да облечете,“ да се обличате с тях и да се научавате как да ги практикувате.
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Аз  предполагам,  че  само  някакъв  безумен  култ  към  спонтанността  и  по-разсъждаващата,  но  все  още
настоятелна култура на „автентичността“ не позволяват на читателите на Павел през последните 2 века да
разберат какво става. 

Това, за което настоява Павел, е християнска форма на древната езическа теория на добродетелта. Но
тя наистина е изцяло християнизирана. Самата езическа представа за добродетелта, на това второ ниво, е
била убита и възкресена за нов живот. В нея отново се говори за природата и милостта, но сега във връзка
със самите теории; в този случай Павел не е направил добавка към казаното от Аристотел, за да допълни
твърдението му. Традицията на Аристотел в края на краищата водела   до гордостта  . Наистина, даже някои
от  неговите  поддръжници  виждали  един  сериозен  проблем  в  неговото  твърдение,  че  напълно
добродетелният човек ще има, като един вид супер-добродетел,  гордост от своето собствено постижение.
Според Павел – и това е било едно от най-болезнените неща, с които той трябвало да се справи, както
виждаме в  2Коринтяни – християнският добродетелен живот е бил формиран чрез кръста на Исус Христос,
в резултат от което се появява нов вид добродетел, която никой преди не си е представял - която се грижи
доброволно за хората,  без да се старае да привлича вниманието към себе си. Така човечността преминава
без да се съобразява не само през всички предишни представи за добродетелта, но и древната езическа
теория за самата добродетел и всъщност казва, че една от най-висшите добродетели   е състоянието, в което  
човекът повече не осъзнава своята собствена добродетелност. Както е казал К.С. Луис в друг контекст, това
е все едно, че вие сте срещнали морска змия и сте открили, че тя не вярва, че съществуват морски змии.
Добродетелният християнин не говори за  своята  собствена морална работа.  Той или тя  мисли за  Исус
Христос и как най-добре да обича ближния си. 

Въпреки това, тези въпроси не са свързани с някаква отвлечена теория. Те са много практични и пряко
засягат други два спешни въпроси. Първо, можем ли да използваме древната нехристиянска традиция, за да
ни помогне в нашето изследване на морала или трябва да използвам само Библията? Второ, можем ли да
задаваме на нашите нехристиянски съвременници въпроси, който са свързани с морала, или можем просто
да им кажем: „Вижте ни: понеже сме християни, ние правим това по различен начин?“ Ако липсва някакво
важно морално различие – ако можем да четем Аристотел и Павел успоредно, да свиваме раменете си и се
учим и от двете страни с еднаква полза и ако можем да допринесем с нашата струваща 2 цента мъдрост  към
днешните въпроси за обществения морал заедно с всички останали хора –  тогава ние ясно се направили
голяма крачка   за отдалечаване от света   на Евангелията и Посланията  . От друга страна, ако няма никакво
припокриване, ако няма допирна точка, тогава ние се намираме в затворен свят. Ако сме запечатани така, че
да не можем да се научаваме от каквато и да нова форма отвън,  а  това същевременно, но по-тревожно
означава,  сме  запечатани  и  лишени  от  възможността  да  дадем каквото  и  да  е.  Тогава  защо светът  би
трябвало изобщо да  ни обръща  внимание?  Ако стана  в  Парламента  и  кажа,  че  понеже живея  в  свят,
формиран от вярата и живота на християнската църква, аз не вярвам в ефтаназията, хората в парламента,
които не споделят тази вяра ще се усмихнат и всъщност ще кажат:  „Много добре,  но тъй като  ние не
тръгваме от тази християнска предпоставка, ние не ви обръщаме никакво внимание.“ 

Няма ли някаква приемственост между християнския морал и моралът на околния свят? Ако твърдим,
че християнската вяра произвежда истинска човечност, не трябва ли да има много области на значително
припокриване,  на  основата  на  което  ние  можем  да  работим  за  постигане  на  взаимно  съгласие?  През
вековете значителна част от християнската теология се е мъчила да намери отговори на въпросите относно
тази гранична област, като понякога е считала, че светът най-общо казано е добър, но се нуждае от известна
помощ и съвет, а друг път е казвала, че светът най-общо казано е лош и се нуждае от спасение и пълно
обновление. Оказало се трудно да бъде казано това, което мнозина искали тя да каже: че   светът е богата и  
странна  смесица  от  добро  и  лош  о  и  че  със  смъртта  и  възкресението  на  Исус  Христос  и  двете  части  
преминават през съд – лошата - заради нейната абсолютна греховност, а добрата -  през препотвърждение –
противоположното на осъждането – на нейната присъща дадена от Бога доброта. Аз вярвам, че има нужда
от нещо такова. Надявам се, че показах поне един начин, по който ние можем да направим това в сферата на
говоренето за морала. Има още много неща, които могат да бъдат казани на това ниво, но не и тук. 

Надявам  се,  че  сред  резултатите  от  тази  книга  ще  бъде  това,  че  дадох  сигнал  на  теоретиците,
занимаващи  се  с  добродетелта  за  богатството  и  дълбочината  на  материала  в  Новия  Завет,  който  те
обикновено пренебрегваха, като отиваха директно при важните други тълкуватели като Аристотел и Тома
Аквински. И обратното, надявам се, че дадох сигнал на учените, които изследват етиката в Новия Завет за
факта,  че  Исус  и  неговите  първи  последователи  могат  да  бъдат  разбирани  в  рамките  на  контекста  на
древните езически теории за моралния живот, не в смисъла тези теории да бъдат приемани директно или да
се модифицират чрез добавяне на нещо към тях, а в смисъла на промяната на самата теория. 

Ранните християни са вярвали, че те са истинският Храм на Бога, който е изпълнен с Божието славно
присъствие чрез неговия Дух и че те са призовани да разкриват тази слава пред света . Следователно, те
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считали, че са във връзка с с всички други храмове, юдейски и езически, така както реалността стои редом
до пародията. (Представете си, че внезапно срещнете някаква публична личност, за която дотогава вие сте
знаели  единствено  от  ужасните  карикатури  в  жълтата  преса!)  По  същият  начин,  ранните  християни
изглежда  са  вярвали,  че  техният  начин  на  виждане  на  крайната  цел  на  човешкия  живот  и  тяхното
„практикуване“  на това виждане в настоящето време е била реалността, за която древната езическа „цел“ на
човешкия живот, изразяваща се в щастие и добродетелите, които предвкусвали и култивирали тази „цел,“ са
били  в  най-добрият  случай  една  прекрасна  пародия.  Независимо  от  това,  дали  ще  вървим  заедно  с
Аристотел,  за да обявим, че езическите добродетели са,  в края на краищата,  „блестящи пороци,“ които
водят хората към гордостта и по този начин ги отдалечават от Бога, който е разкрит в Исус Христос или ще
се придържаме към възможността че, чрез езическата алчност към такива възможности за морален живот
каквито са знаели, те всъщност вече отговарят, по най-добрия възможен за тях начин, на създателят Бог –
това е друг въпрос, който излиза от обхвата на тази книга. Може би има някои хора, на които Исус може да
каже, както е казал на книжника: „Ти не си далече от Божието царство“ (Марк 12:34). Разбира се, „не си
далече“ означава, че все още трябва да бъде направена една малка, но важна крачка.

ПЕТ
Предполагах,  че  тази  част  от  вътрешната  динамика  на  самата  добродетел,  разглеждана  от

християнската гледна точка,  е точно мястото,  от което да посочим извън самата добродетел към Бога в
богослужението и към мисията в света.  Това означава да бъдем царско свещенство. Сега искам да покажа
как християнската святост не е представа, която е отделена от богослужението и мисията, а е органична и
изцяло  част  от  тази  картина.  Всичко  това  се  съдържа  в  идеята  да  бъдем  обновени  по  Божия  образ.
Същността не се състои в това,  че само по себе си огледалото е полезно или красиво,  а че то отразява
лицето на този, който се оглежда в него. Смисълът на две огледала, поставени едно до друго в един ъгъла е,
че всяко от тях отразява другото огледало: в този случай – Бог е отразяван към света (мисията) и света е
отразяван  обратно  към  Бога  (богослужението).  Сега  предполагам,  че  виждането  на  Новия  Завет  за
християнската добродетел и за светостта, към която последователите на Исус са призовани и заради която
те са обучени  чрез Духа, може да бъде разбирана (и то може би по най-добрия начин) като функция от тази
двойна роля. Иначе казано, това не означава, че се случват две отделни неща – първо, призив към святост и
второ, призив към богослужение и мисия. (Или даже три отделни неща, ако богослужението и мисията по
същия начин могат да бъдат разделени, както, за съжаление, те често са.) По-скоро, призивът към святост
идва  точно  понеже,  само  истинските  човешки  същества  ще  бъдат  способни  да  донасят  Божията
справедливост, свобода, красота, мир и над всичко друго, спасяваща обич към света. Според мен, това е
мисълта, която Павел иска да ни каже, когато настоява, че светостта трябва да бъде насочена към мисията: 

„Вършете всичко без роптаене и пререкание. Така ще бъдете безукорни и чисти, непорочни деца на
Бога сред извратено и покварено поколение, между които светите като светила в свят, държейки се
здраво за словото на живота. С това ще се похваля в денят на Христос, понеже то ще докаже, че не съм
тичал в безполезно надбягване или че не съм работил безцелно“ (Фил. 2:14-16 – мой превод).

Светът е тъмен; вие трябва да светите като Божия светлина в него. Тук Павел събера заедно различни
нишки от юдейското очакване, от призивът към Израел да бъде светлината на света (Ис.49:6, Божият призив
към неговия „слуга,“ който малко преди това, в ст.4 се тревожел, че може би е работил напразно.) Например,
Павел повтаря като ехо Дан.12:3, където пророкът обявил: „Тези, които са мъдри, ще светят като светила
в небето и тези, които обърнат мнозина към праведността – като звезди до вечни векове“ (мой превод).
Интересно  е,  че  един  от  древните  гръцки  преводачи  на  фразата  „тези,  които  обърнат  мнозина  към
праведността“ решил да парафразира и я превел така: „тези, които са мощни в моето слово.“ Павел може
би повтаря тази версия в текста, който е цитиран по-горе, когато говори за „държейки се здраво“ за словото
на живота.  Смисълът е следният:  тези,  които вървят след разпънатия на кръста и възкресен Исус,  и го
възхваляват  като  Господ  (Фил.  2:11),  тези  които  „изработват“  това,  което  означава  тяхното  собствено
„спасение,“ предлагано от езическия свят около тях (Фил. 2:12), тези, в чиито живот сега работи живия Бог
и постига своята добро наслада (Фил. 2:13) –  тези хора трябва    да бъдат свети   заради мисията  ,  в която
призивът към Израел той да бъде светлина за света най-после ще бъде осъществен . По този начин „славата
на Бога Отец“ (Фил. 2:11), която се изявява, когато хората възхваляват Исус като Господ, се разкрива пред
народите така, както Исая е обещал (Ис.60:1-3) и тя повече няма да бъде скрита в Храма. Светостта на
последователите на Исус е част от необходимата им подготовка, за да бъдат царското свещенство.

Ранните християни са се държали здраво за този призив пред лицето на жестокото доказателство, че
тази  светлина  няма да  бъде  приета  добре  от  мрачния  свят.  Това  е  важна тема  в  евангелието на  Йоан.
Въпреки това, те трябвало да продължат изпълнението на този проект. Тяхната святост щяла да бъде знак за
света, че наистина има различен и по-добър начин да бъдем хора, даже и ако единственият резултат от това
би бил, че светът щял да бъде без извинение,    когато Бог накрая постави всяко нещо на правилното му  
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място. Петър предава същото послание. Веднага след като обявява, че последователите на Исус са „царско
свещенство,“  оформени  да  оповестяват  мощните  дела  на  този,  който  ги  е  призовал  от  тъмнината  в
светлината, Петър продължава:

„Възлюбени,  умолявам  ви  да  се  въздържате  от  плътските  страсти,  които  воюват  против
истинската ви самоличност. В края на краищата, вие сте чужденци и заточеници! Поддържайте добро
поведение сред езичниците, така че, когато ви презират, все едно че сте злосторници, те да могат да
виждат доброто ви поведение и да прославят Бога в денят, когато Той идва да съди“  (1Пет. 2:11–12).

Този смисълът е повторен и в следващия откъс:
„Винаги бъдете готови да обясните себе си на всеки, който ви попита за надеждата, която е във

вас, но правете това с кротост и почтителност, поддържайки чиста съвест, така че, когато говорят
против вас онези, които ругаят доброто ви поведение в Христос, да бъдат посрамени“ (1Пет. 3:15b–16).

Последователността  на  мисълта,  която  изследваме,  е  точно  същата,  която  е  и  в  Еф.4  и  5.  След
великото  начало на тази част ( Еф.4:1-16), в което призовава църквата да работи упорито за единството и да
счита, че разнообразните мисии вътре в това единение са принос към състоянието на „завършеност“  и на
узряване в Христос, Павел продължава да настоява за нуждата от радикално скъсване с езическият стил на
живот. Това е обстановката, в която последователите на Исус трябва да изоставят техния бивш начин на
живот и на старата човечност. Бившият начин на живот загнива, вследствие на измамните похоти. Вместо
това, вие трябва да бъдете обновени в духа на вашия ум и трябва да облечете новата човечност, който е била
създадена така, както Бог я е планирал – да демонстрира справедливост и истинска човечност. (Еф. 4:22–24)

Смисълът на това, както и във Фил. 2 е, че от слушателите на Павел се очаква да живеят в светлината,
намирайки се в тъмния свят, като възкресени хора в свят на смъртта (Еф. 5:8–14). За да стигнат до тази цел,
те ще трябва да унищожат всички обичайни средства, които християнският характер би могъл тайно да
лелее, да избягват очевидните случаи на покварата като сексуална неморалност и пиянство, и да прегръщат
живота  на  прошката,  добротата  и  над  всичко  –  изпълненото  с  благодарност  преклонение  пред  Бога
(Еф.4:25–5:20). По подобен начин, същият смисъл е казан и в Римляни. Тези, които ще бъдат представители
на Бога в окончателното поставяне на всичко на мястото му при второто идване на Христос -  тези, за които
самото творение бленува,  защото само когато те бъдат разкрити като истински човешки същества,  тогава
самото творение ще бъде обновено – са хората, които трябва да „умъртвят делата на тялото“ (Рим. 8:13 –
мой превод),  за да могат да живеят. Ако те трябва да бъдат царско свещенство и да владеят новия Божий
свят (Рим.5:17), те трябва да са хора, чиито живот осветява истинска човечност и които са повторно родени
в  Христос,  след  като  техният  собствен  грях  е  бил  оправдан. Божията  работа  за  спасяване  и  за
възстановяване на справедливостта и правосъдието трябва да се случи   вътре   в нас  , за да може това после
да се случва и    чрез   нас  . Това е вътрешната логика, която свързва личното обръщане към Исус, вярата и
освещаването с по-широката задача на църквата в света. 

От всичко това – а има и още много други неща, които бихме могли да изследваме – трябва да бъде
ясно, че Новият Завет счита, че светостта на Божийте хора е важен фактор в техния по-обширен призив да
бъдат светлини в света. От това изплуват тези конкретни отличителни черти на християнския характер, тези
конкретни  добродетели,  които  никой  (освен  в  някои  случаи  –  юдеите)  не  е  считал  преди  това,  че  са
добродетели, и които, според Исус и ранните християни, са били тайните указания за стигането до тази
истинска  човечност,  чрез  която  създателят  Бог  ще  бъде  разгласяван  в  неговия  свят  и  светът  ще  бъде
призоваван да се покланя на Бога. Аз се връщам към по-рано цитираният списък на тези черти на характера,
почти като нещо странично и незначително, предлагани от Симон Блекбърн  (Коментар:  роден 1944 – прочут

английски философ. Д.Пр.): човечност, благотворителност, търпение и целомъдрие. Всички те могат да се видят
на много места в страниците на Новия Завет и те допринасят материално за явното объркване на древните
езичници, когато се срещали с първите християни: „Защо би трябвало човек да се държи по този начин?“
Отговорът на християните бил и е, че тези добродетели илюстрират и са пример за истинската човечност;
че самият Исус е живял по такъв начин и че начинът му на живеене е бил даден на неговите хора чрез Духа;
и че в Исус, и наистина във всички хора, които споделят неговия начин да бъдем човек, всеки може да види
истинското отражение на създателя Бог,  който толкова често е окарикатуряван в езичеството,  но е ясно
показан в смъртта и възкресението на Исус.  Това съчетание от добродетели е верния образ на Истинския
Човек. Такива трябва задължително да бъдат последователите на Исус.

Повече или по-малко е невъзможно да говорим за Бога с някаква убеденост и успех, ако тези, които
заявяват да вървим след Исус, не демонстрират човечност, благотворителност, търпение и целомъдрие. Тези
качества не са случайни добавки на особено ревностните християни, а са самите „дрехи,“ които „царското
свещенство“ задължително трябва ежедневно да облича. Ако работата на царското свещенство е да отразява
образа на Бога към света и благодарното хваление на света към Бога (светът, който е такъв, какъвто е бил
направен в началото да бъде и какъвто, чрез Божията милост, светът ще бъде някой ден в бъдещето), тази
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работа трябва да бъда поддържана, а може единствено да бъде поддържана, чрез сериозно внимание към
„обличането“ на тези добродетели,  не заради егоцентрична святост или гордост в собственото морално
постижение, а заради разкриването пред света кой всъщност е истинският Бог. 

Църквата е разделена между онези, които формират своя собствена святост,  но не правят нищо за
справедливостта в света и тези които страстно се стремят към справедливост в правосъдието, но гледат на
личната си святост като на ненужно разсейване от тази задача. Това разделение е втвърдявано от злочестият
навик на църквата да възприема от заобикалящия я култура безполезното пакетиране на предразсъдъците  за
„ляво крило“ и „дясно крило,“ първите говорещи за справедливост, но имащи предвид „либерализъм,“ а
вторите говорещи за „светост,“ но имащи предвид дуализъм. Всичко това задължително трябва твърдо да се
избута   настрани като ненужно и вредно  . Това от което се нуждаем, е обединяването.

Следователно, висшият призив на християнския морал е неизбежното подпомагане на още по-висшия
призив за християнско поклонение пред Бога и мисия. Добродетелите, които съставляват първото, са важни
съставни части на второто. Единственият начин, чрез който поклонението пред Бога и мисията стават втора
природа за последователите на Исус, е стремежът към придобиването на добродетелите и на плода на Духа
е стремежът към обединение и към празнуване на многообразните вариации вътре в тялото на църквата да
станат втора природа. Ако това не стане, богослужението ще бъде преструване, а мисията – чиста защита на
идеологии.  Отразяването  на  образа  на  Бога  означава  да  научаваме  дисциплините  на  отразяващия  Бога
човешки живот.

ШЕСТ
И така, кои са тези дисциплини и как да ги научим? Това ни насочва към последната част от тази

глава. Първо, уместни са няколко предварителни думи за начина, по който но-рано назованите поразително
различни християнски добродетели – човечност, търпение, целомъдреност и благотворителност – са били
усъвършенствани през вековете. 

Човечността  ,  поне  в  Западния  свят,  постепенно  била  приспособена  към  неохотно  уважение  .
Наистина, някои философи (предимно последователи на Ницше) омаловажавали човечността, пропъждайки
я като израз на слабост и безгръбначност, като признак на човешкия упадък, а не за истинско благородство.
От една страна, човечността може лесно да бъде окарикатурявана, а от друга страна лесно можем да се
преструваме,  че  сме  човечни  и  нито  едното,  нито  другото  представлява  красива  гледка.  Фалшивата
човечност е непривлекателна и прилича на раболепно умилкване. (Само два пъти съм получавал редовни
писма от кореспонденти, подписващи се като „ваш смирен слуга...“ и това беше ясен знак, че никои от тях
нямаше никакво намерение да направи това, което предлагах.)

Но нашата култура се отдалечи значително от древния свят,  където саморекламата беше очаквана
норма – където например, Цицерон можел да поздравява Рим за това, че му се родило ново дете, докато бил
консул и където Август можал да напише книга за своите постижения и да заповяда целият текст на книгата
да бъде издълбан върху камъни, разположени на бреговете на река Тибър, за да могат всички да го четат и
до ден днешен. Днес ние не харесваме, когато хора се държат по този начин и имаме склонността да ги
дръпнем рязко.  “Самоизтъкването“  намира  лош прием в  медиите,  особено в  Англия;  както културният
критик Джордж Стейнър каза, изразът „О, престани с това!“ е особен английски израз, който е труден за
превеждане  точно  и  вярно  на  другите  езици.  До  тази  степен,  нещо  в  християнската  добродетел  на
човечността е останало, поне външно, вътре в пост-християнската Западна култура.

Но ние разкрихме нещо от  древната  езическа алтернатива в  нашата  страст за  герои и героини в
областите на спорта, на популярната музика и в подобни атракции. Ние очакваме те да изпълнят  ролята на
„знаменитост,“ като бъдат свръхчовек в някои неща и повече или по-малко свръхчовек в други неща (в
тяхната недисциплинирана употреба на наркотици, алкохол, шофиране на бързи коли и секс). Всъщност, те
отразяват образ, който е добре познат на студентите от класическия свят: на боговете и богините в древна
Гърция и Рим, които били могъщи, ослепителни, своенравни  и необикновено услужливи към хора, които
харесвали и опасни – за хора, които не харесвали. И когато, вътре в   „престорена християнска култура  “ като  
нашата, която е забравила своите корени, в която   проповедници и учители на евангелието   са третирани като  
други  „свръхчовеци,“  тяхното  сега  рутинно  отпадане  от  милостта,  обикновено  чрез  финансова  или
сексуална наказуема постъпка е просто белег,   че през цялото време дълбоко вътре в себе си те не са били в  
хармония със сърцевината на посланието. По същият начин това се отнася за телевизионния евангелизатор,
който е  злоупотребил с  милиони долари от фондовете  на църквата  и за  свещеника на  църквата,  който
сексуално е насилвал деца.  Те са се наслаждавали на обществено положение в техните църкви, което ги е
окуражило да приемат такъв вид човечност, която отразява   не щедрата и самопожертвувателна любов на  
създателят Бог  , а само-прославяща се и самодоволна похот на езическите богове и богини  .

Същата истина се отнася и за   търпението  . Търпението е едно от местата, където вярата, надеждата и
любовта  се  срещат.  Тези,  които вярват  в  създателят  Бог  и  в  окончателният  триумф на  неговите  добри
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намерения за света,  няма да бързат да се присъединят към решенията, които обещават бързи резултати в
техния собствен живот или в тяхната работа и мисия – въпреки, че те не се бавят да вземат предоставените
от Бога възможности, когато те се появят. Например, търпеливите хора няма да бързат да налагат идеи и
решения на другите хора.  Не напразно търпението е първото нещо, което Павел казва за любовта (1Кор.
13:4). Тук отново нашата култура е дърпана в две посоки. Ние приветстваме търпението, но предпочитаме
то да е  добродетел,  което  другите притежават.  Когато в  началото на 1970-те прочута  банка предостави
кредитни карти на доверчивата публика, обявявайки, че това пластмасово парче ще „премахне чакането от
чакането,“ тя дръпна две много различни струни сред слушателите си. Някои – мнозинството – решиха, че
това е нещото, което те винаги са искали и взеха тази карта. Други, които очевидно по това време „живееха
в миналото“ и бяха „старомодни,“ предупреждаваха, че този шамар в лицето на добродетелта на търпението
ще донесе своите собствени ужасни награди. Едно поколение по-късно, когато нивата на личните дългове в
Западния свят достигната невиждани и астрономически нива, не на последно място – сред младите хора, се
доказа, че втората група е права, отново и отново. С това не искам да кажа, че няма отговорна употреба на
кредитните карти и на подобните схеми.  Само казвам, че когато цялото общество реши, че търпението е
старомодно,    нещо свързано с неговата истинска човечност получава силен удар  . А когато човечността се
влошава, последствията са корупция (в смисъла на нещо разлагащо или вършещо лоши неща) и робство.
Разбира  се,  търпението  е  нужно  за  стремежа  към  всички  добродетели.  Част  от  същата  култура  на
„желанието да имаме всичко сега, веднага,“ когато бъде прилагана в християнското живеене, обявява, че
сега, когато вие сте християнин, в който обитава Духът, вие трябва да бъдете незабавно свят. Вие искате да
бъдете  като  Исус  –  молете  се  с  тази  молитва,  имайте  това  преживяване  – и  всичко ще  бъде  ваше!  А
Търпението и Човечността, стояща редом до него отговарят: „Не! Ние трябва да научим сегашния урок през
тази седмица, следващия урок – през следващата седмица и т.н.“ Ние ще трябва да прилагаме на практика
добродетелите, стъпка по стъпка, „обличайки ги“ със съзнателна мисъл и усилие, въпреки че дрехите не
изглеждат много подходящи в момента. Ние не трябва да бъдем разсейвани нито от бляскавите предложения
за  незабавен  духовен  растеж,  нито  от  презрителните  обвинения,  че  самото  обличане  с  добродетелта  е
просто лицемерие.

И  после  има  целомъдрието.  Изненадващо  е  за  много  хора  да  открият,  колко  много  древните
християни (и древните юдеи) са били считани, че не са в крак със заобикалящата ги култура в тази област.
Почти всички в древния свят считали като нещо нормално, че хората трябва, ще го кажа директно, да имат
толкова секс, колкото могат да вземат. Бракът (между мъж и жена) бил едно нещо, и много хора или искали
да останат верни, или се страхували по каквато и да причина,  да се отклонят от правия път.  Главният
проблем  с  прелюбодеянието  не  е  бил  липсата  на  морал,    а  ревнивият  брачен  партньор  .  Извънбрачните
сексуални връзки са били нещо обичайно и очаквано, и в свят, където абортите са били често предоставяни
и нежеланите деца били изоставяни на дивите зверове, някои от сегашните проблеми изглеждат лесни за
справяне с тях, но оставала основната трудност, че семейството се опитвало да омъжи дъщеря с „минало.“

Имало е и други забрани в различни времена и места по света. Например, в древна Атина имало
грижливо изработена таблица на нещата за това, кое е било приемливо, когато мъж е имал хомосексуално
приятелство  с  по-млад  мъж.  Но  никой  не  е  считал,  че  хомосексуалното  поведение,  включително
продължаваща през целия живот такава привидно-брачна връзка, е особено необичайно, а изобщо да не
говорим, че е осъдително само по себе си.  Наистина, Платон (в книгата си    Symposium)    прославя такива  
взаимоотношения като най-висша форма на любов. Други доста по-различни форми на сексуална дейност,
като секс с животни е било нещо, заради което хората просто свивали рамене. Значителна част от всички
тези видове поведение се случвали вътре и около езическите храмове, но без никакво съмнение са били
свързани с храмовете. 

Ранните християни споделяли виждането на юдеите, древни и съвременни,  че този вид поведение е
бил  мрачен  и  обезчовечаващ,  и  унищожава  самата  същност  на  смисъла,  влаган  в  думата  човек.  Те  са
вярвали, че сексът е бил даден за взаимна и видима наслада на съпругът и на съпругата му („видима“ -
защото подобно на Божията любов, любовта на съпрузите създава ново творение, както чрез раждането на
децата,  така  и  за  създаването  на  топъл,  сигурен  и  гостоприемен  дом).  Това,  вместо  да  е  тираничен
предразсъдък  или  мотивирано  от  страха  потисничество,  е  причината  християните  да  отхвърлят  твърде
познатия начин на живот в заобикалящият ги свят. Те вярвали, че самите те са призовани да светят в тази
тъмнина със светлината на различен начин да бъдеш човек.

Поразителната разлика  в това отношение между тяхното поведение и поведението на средата, в която
живеели,  категорично  стига  назад  във  времето  до  самия  Исус.  Той  предупреждавал,  в  откъса  който
разгледахме  по-рано  против  този  вид  нечисто  поведение,  което  изплува  непоискано  от  дълбините  на
човешката  личност.  Изразите,  с  които  Исус  произнася  това  предупреждение,  повтарящо  като  ехо  и
потвърдяващо важни забрани от Стария Завет, пояснява, въпреки общоприетите виждания за обратното, че
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той твърдо потвърждава древната юдейска забрана за сексуални връзки от всякакъв вид освен в рамките на
брака между мъж и жена, който трае цял живот. Целият Нов Завет настоява, че целта на християнското
живеене е обновяването на хората по Божия образ; и когато проследим тази идея до нейните корени, става
ясно, че двойката, носеща образа, са мъж и жена, които са призовани да изоставят всички други и да се
прилепят един към друг. Не случайно теолозите от онова време са считали, че човешкото обединение е
белег за неразрушимата посветеност на създателят Бог към неговото творение. Не трябва да се изненадваме,
че когато небето и земята най-после биват събрани заедно в края на книгата Откровение,    използваният  
образ е образа на брака. Това е the   telos,   целта на цялото наше съществуване  . Добродетелта сграбчва тази
цел чрез вяра и научава уроците да живее в настоящето по такъв начин, че наистина да предвкусва това
бъдеще, чрез вярност в брака и въздържане извън брака.

Западната  култура,  сравнена  най-общо  с  поне  другите,  считани  за  християнски  държави,  е  била
отчасти  колонизирана  от  християнската  представа  за  брака  и  сексуалността,  но  по-голямата  част  не  е
колонизирана. Опити за подсилване на въздържанието идваха и си отиваха, за да бъдат заменени, отново с
прекъсвания, чрез истински подкрепяно угаждане (мислете за 17-я век с Реставрацията която дошла след
Пуританите и бунтът след Първата световна война против  така наречените „Викториански стандарти,“
въпреки че историята разкрива, че значителен период от 19-я век Европа е била също толкова сексуално
неограничена,  както през всеки друг период).  Уличното ниво на Фройдизма,  който счита,  че сексът е в
основата на всичко и поради това вие не можете да му се противопоставите, колкото и да се опитвате, както
и уличното ниво на Дарвинизма, който настоява, че това което е важно, е силата за живот, което ни отвежда
до размножаването, поради което е по-добре да сме в хармония с това и заедно да създаваме климат, в който
в ума на обществото, всеки сериозен призив за ограничение или относно вида или относно практическите
обстоятелства,  в  които  се  задоволят  сексуалните  желания  се  посрещат  не  със  сериозен  спор,  а  с
пренебрежение.  Преди  няколко  дни  един  читател  на  популярен  вестник  възкликнал  в  свое  писмо  до
медията:  „Ха!  Цялото  това  говорене  за  „въздържание“  се  дължи  на  някакви  объркани  дясно-мислещи
лунатици. Много скоро биологията ще разбие с ритник вратата и тогава те ще станат като всички останали.“

Иначе  казано,  биологията  властва,  ние  сме  призовавани,  че  не  можем да  я  контролираме и  че  е
нездравословно и неестествено да се съпротивляваме. Множеството сексуални връзки и сега даже псевдо-
договорни взаимоотношения (съюз между двама мъже и една жена или много хора влизащи във взаимни
договорени сексуални взаимоотношения) се проправят пътя към приетото поведение. (Коментар: Един виц: Две
възрастни жени се срещат и едната започва да се оплаква от снаха си, а другата й я упреква: „А питаш ли ме мене - синът ми
доведе един младеж у нас и ми каза, че той му е съпруга?“ Д.Пр.) През последните десетилетия лесната употреба на
противозачатъчни и разрешения  аборт  отвориха шлюза  на  язовирната  стена  за  свеж рунд на  сексуална
всепозволеност – позволение, която даже заплахата от СПИН не можа да спре.

Да, християните винаги настояват, че самоконтрола е един от 9-те варианти на плода на Духа. Да, вие
трябва да работите върху това и да  откриете защо на някои изкушения, в определени времена и места, е
трудно да се  противопоставите.  Поради това целомъдрието е добродетел:  то не е  първото най-важното
правило,  което  вие  решавате  или  да  спазвате  или  да  нарушавате  (въпреки,  че  определени  правила  е
достатъчно ясно, че са духовни);  със сигурност това не е нещо, което можете да пресметнете по принцип,
като например най-голямото щастие от най-големия брой (не на последно място понеже преобладаващото
краткотрайно щастие в повечето сексуални контакти само изкуствено ще наклонят везната) и по конкретно,
както самият Исус е показал, любовта не може да бъде създадена чрез вървене по течението   на това, което  
идва естествено. Това е мястото, където истинското безбрачие, като самият Исус и огромен брой герои и
героини, както в манастирите и в други не толкова очевидни места, са открили радостта на самоконтрола на
„втората природа,“ която голямата част от нашата култура, както и повечето хора в древността никога не са
си представяли. За сравнение, както тези от нас, които пасторски се грижат в църквата или в семействата за
хора, които са прегърнали сегашните навици на обществото ще опознаят, че синините и нараняванията,
причинявани от тези навици са дълбоки, продължителни и разрушаващи живота. Църквата често пъти е
била наричана „убиец на радостта,“ заради протестите й против сексуалната всепозволеност. Но истинският
убиец на радостта идва със сграбчването на удоволствието. Както е и с употребата на кредитната карта,
цената на продукта е скрита в началото, но физическият и емоционален дълг, който трябва да бъде платен
ще отнеме продължително време.

Тук  Търпението  и  Човечността,  стоейки  редом,  влизат  отново  в  играта.  Безумният  подтик  към
сексуална интимност е част от желанието да изразите себе си, да се избутате напред, да настоявате, че ето,
това  сте  вие  и  това  е  начинът,  по  който  възнамерявате  да  се  държите.  Човечността  казва:  „Не,  ти  не
откриваш  истинското  си  аз  по  този  начин.  Ще  откриеш  истинското  си  аз,  когато  раздаваш  себе  си.
Търпението се съгласява:  „Точно така,  вземането „на чакането от чакането“  е  директен начин за  бърза
промяна на себе си и на всеки друг. Добродетелите са свързани заедно помежду си, така както Аристотел е
казал, гледайки своя списък от 4 добродетели (смелост, въздържаност, благоразумие и справедливост.). Ако
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искате една от тях, по-добре е да усвоите и четирите.
И разбира се, благотворителността, която както отбелязахме, е описана от Павел като добродетел,

която трябва да обличаме върху и около всички други,  като колана,  който задържа всичко останало на
мястото  му  (Кол.3:14).  Любовта  (нормалната,  даже  и  несъвършена  дума,  която  използваме  за
благотворителност се смалява) е нещото, което прави търпението, човечността и целомъдрието да остават
на мястото си, защото любовта уважава другата личност и иска най-доброто за нея или за него. А любовта
на свой ред е поддържана, както се казва в прочутия откъс на Павел, чрез вярата от една страна и надеждата
от другата страна, и всички заедно гледат към създателя и обновителят Бог и към неговите обещания, които
са направени сигурни в Исус Христос.

Западното общество знае нещо за тази любов. Прошката е считана за добродетел от много хора по
света и то по начин, който е доста забравен в някои други гледни точки по света. (Спомням си шокът, когато
един приятел в Близкия Изток ми каза,  че там прошката не била считана,  че е добро нещо.) Най-общо
казано, ние знаем че не трябва да мислим така, но ние мислим това, което е общоприето. За нещастие,
вследствие на това, ние сме създали една естествена последица, в която няма нито любов, нито прошка –
даже няма толерантност. Проблемът с това е ясен: Аз мога да бъда толерантен към теб, ако за това няма да
платя голяма цена. Мога да свия рамене, да си отида и да те оставя сам да се справяш с работата си. Трябва
да признаем, че това за предпочитане от другата възможност да те хвана за гърлото и да те разтърсвам,
докато ти се  съгласиш с мен.  Но със сигурност това  не е  любов.  Любовта потвърждава реалността на
другата личност, на другата култура, на другия начин на живот; любовта взема за грижата да опознае другия
човек или култура, да открие как той, тя или то функционира, какво го прави да е специално, любовта иска
най-доброто за този човек или култура. Любовта, а не просто арогантно налагане на чужди стандарти, които
мотивират света да се противопоставя на режима на расова дискриминация в Южна Африка. Любовта не е
романтична лековерност или анти-бизнес предразсъдък (въпреки че това са му казвали някога),  което е
мотивирало Уилям Уилбърфорс  да  протестира  против търговията  с  роби.  (Коментар:  1759-1833  –  английски
политик, християнин, филантроп и лидер на движение за забрана на търговията с роби. Член на Парламента още от 21 год.
възраст. В продължение на 30 години той и група други депутати се борили за приемане на закон за забрана на търговията с роби
в Британската империя. Най-накрая, този закон бил приет на 26.07.1833 и 3 дни след това Уилбърфорс починал. Д.Пр.) Любовта
не е културен империализъм и тя казва, че е дехуманизиращо и унищожаващо обществото да се изгаря
вдовицата на починалия на кладата, която изгаря неговия труп или да се убива дъщерята, която е пристана
на  любимия  мъж,  който  е  от  друга  религия  или  раса.  Любовта  трябва  да  се  противопоставя  на
„толерантността“ и да настоява, така както винаги прави, за намирането на по-добър път.

Интересно е как всички пътища водят обратно при любовта.  Любовта често пъти е осмивана,  но
нейната сила свети, въпреки всичко това.  Най-голямата от добродетелите, първият плод на Духа – даже
езическите моралисти отбелязват, че  любовта е основно нещо, което поставя християнството отделно от
всичко друго. 

Накрая, трябва да попитаме: Ако това означава да бъдем кралско свещенство, да се покланяме пред
живия Бог и да носим неговата любов и възстановяваща справедливост в света, кои са начините, чрез които
ние можем да култивираме всички необходими добродетели? Как можем да придобием тази сложна „втора
природа,“ която ще ни направи способни да израстваме като истински човешки същества, отразяващи Бога
към света  и  света  –  обратно към Бога?  Какви крачки можем да  направим към пълното формиране  на
характер, който, когато възникне спешен случай, ние ще знаем веднага какво да направим?

Глава 8

Кръгът на добродетелта

ЕДНО
Ние започнахме изследването си (заедно с други неща) с два епизода: единият - за пилот, който кацна

безопасно с пътнически самолет в река Хъдсън, а другия - за един ревностен богат младеж, който помоли
Исус да го посъветва какво „добро нещо“ да направи, за да „наследи вечен живот.“ Отговорът на Исус към
молещият  не  се  се  изразил  в  даването  на  още  правила,  а  му  предложил  нещо  изцяло  различно:
предизвикателство за промяна на начина на живот и за  извършването на един комплект от действия за
формиране на характера,  който щял да отразява в  света щедрата Божия любов,  а не някакъв проект за
собствени морални достижения прожектирани на екрана на наблюдаващия космос. Постижението на пилота
Чесли Суленбергер  се дължал на това, че той формирал характера си чрез хиляди малки избори и научени
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решения в продължение на много години, поради което, когато дошло изпитанието, той вършел това, което
е нужно, воден от „втората си природа.“ 

Разбира се, тези два епизода са доста различни, но имат някои общи отличителни черти. Сега, след
като разширихме предизвикателството на Исус и развихме идеята в Новия Завет за християнски отговор,
основаващ се на добродетелта, на въпроса „Как трябва да живеем?“, ние стигнахме до последното парченце
от въпроса „Как?“ Ако първата част от отговор на въпроса „Как трябва да живеем?“ е „чрез вяра, надежда и
любов“ (и всичко останало), и ако втората част от този отговор е „като практикуваме добродетелта,“ сега
финалната версия на въпроса, на който трябва да отговорим е: „Как тогава трябва да бъде практикувана
добродетелта?“ В края на краищата, ние не говорим за морална самопомощ – да направим себе си по-добри
изцяло чрез собствените си усилия –  а питаме как се прави това?

Преди  да  започнем  изследването,  нека  отново  да  отбележим опасността,  която  се  крие  в  твърде
лесното  отхвърляне  на  „морала“  и  „усилието.“  Всичко,  което  казвам  сега  предполага,  че  Бог  Светата
Троица, е действал решително в историята, за да спаси хората от бъркотията, в която те сами се вкараха, с
цел всичко, което правим самите ние, да бъде поставено в рамката на този акт и в света на милостта.  За да
сведем  тази  космическа  история  долу  до  човешкото  ниво,  това  предполага,  че  всичко,  което  прави
християнина чрез вземането на морално решение и практическото му осъществяване, той е воден и правен
способен да  действа  от  Светия  Дух.  Една  от  най-великите  Великденски молитви в  старата   английска
„Книга за обща молитва“ се моли за две неща: първо, специалната Божия милост да постави добри желания
в умовете ни; и второ, Неговата постоянна помощ да ни направи способни да доведем тези добри желания
до добър резултат. А специалната молитва са първата неделя след Богоявление (кръщаването на Исус от
Йоан Кръстител), няколко седмици по-рано, казва почти същото нещо. Тя се моли Божийте хора да могат
„да схващат и да знаят кои неща трябва да правят,   и да имат милостта и силата вярно да ги осъществят  .“

Навсякъде в тази книга аз внушавах, че самият Нов Завет отговаря на първата част от тези молитви,
посредством ясен списък на чертите на характера, чиято радикална новост е създавана вътре в рамките на
живота, виждането, постижението, смъртта и възкресението на самия Исус. Тези елементи, взети заедно,
създават последователите на Исус като истински, носещи образа човешки същества – царското свещенство.
По-нататък  предложих,  че  според  Новия  Завет  начинът,  по  който Бог  Светия  Дух  отговаря  на  втората
половина от молитвата, е чрез обновяване на ума и сърцето на всеки човек, за да можем ние свободно и
съзнателно  да  избираме  да  практикуваме  тези  навици  на  поведение,  които  в  началото  са  несръчни  и
неловки, но постепенно ще станат „втора природа.“

На това място наистина има нещо, което ние можем да кажем, че е „морализиране.“ И наистина има
„морално усилие.“ Но това няма нищо общо с  ереста на Пелагий (Коментар:  360-418,  английски монах,  който
поучавал, че грехът на Адам и Ева не опетнява човешката природа и че човекът все още е способен да избира доброто или злото,
без специалната помощ на Бога.  Според него човешката воля,  такава както е създадена от Бога,  с нейните способности, е
достатъчна, за да живеем безгрешен живот, въпреки че той вярвал, че Божията милост подпомага всяка добра работа. По този
начин хората могат да бъдат спасени чрез собствените си добри усилия, т.е. нямат нужда от Господ Исус Христос. Д.Пр.) -
ние не твърдим, че можем да се спасим чрез собствените си усилия и че Бог ще бъде доволен от това . Тази
атака,  подобно на много други второкачествени теологични предложения,  всъщност е основава на една
проста грешка – на идеята,  че Бог работи  самостоятелно от нас и ние работим  самостоятелно от Бога.
Благодаря на Бога, че живота е много по-сложен от тази представа. 

С  тези  предварителни бележки ние  започваме работа.  Как се  случва  добродетелта  в  този изцяло
християнски смисъл? Аз предполагам, че тя се случва, когато християните установят, че са затворени в един
особен кръг на дейности и практики – в „кръгът на добродетелта,“ каквото е заглавието на тази глава. Аз
вече говорих за някои от тези практики, но сега искам да ги развия в рамката на един малко по-различен
довод.  Има много хора, които практикуват повечето или всички от нещата, за които говоря тук, но които
изглежда,  че  напредват  много  бавно,  ако  изобщо  напредват  в  добродетелния  живот.  Наистина,  някои
читатели могат да бъдат донякъде разочаровани в тази глава поради същата тази причина: със сигурност те
си мислят, че тези практики са нещата, които ние правим от много години и ако вие говорите за нов вид
святост, ние трябва да очакваме, че някои нови неща ще ни помогнат! Хората, които са в тази ситуация
приличат на мъжът от един стар еврейски виц, който постоянно се молел да спечели от лотарията, но не
печелел.  Най-накрая  размахал  стиснатия  си  юмрук  към  небето  и  поискал  Бог  да  му  обясни,  защо  не
отговаря на горещите му молитви. Бог му отговорил: „Сине мой, ти трябва да извървиш половината път, за
да се срещнеш с Мен. Би могъл поне да си купиш билет от лотарията!“

Много  хора  очакват,  че  добродетелта  ще  им  се  случи  автоматично,  просто  защото  участват  в
практиките,  обсъждани  тук.  Но  практиките  не  са  като  предписано  лекарство,  което  ще  ви  излекува,
независимо дали вие разбирате или не разбирате как работи то. Както видяхме, същината на добродетелта
се    състои  в  промяната  на  начина  на  мисленето  .  Причината  не  е,  че  практиките  са  погрешни  или
неподходящи, а че нашият съзнателен ум и сърце трябва да разбере, да размишлява и постоянно да избира
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тези образци на живеене, които тези практики се предполага, че ще произведат в нас и чрез нас.
Както видяхме по-рано,  това е част от процеса,  която не подлежи на договаряне.  Даже ако бъдат

съзнателно избрани, никоя от тези практики сама по себе си не е достатъчна, за да създаде или поддържа
трудно спечеленият, формиран от навика характер, за който говорихме ние. Няколко от тях заедно   могат   да  
имат този ефект; всички те заедно   вероятно   ще имат  . Това прилича на карането на велосипед – вие трябва
да сте способен да въртите педалите, да държите дръжките на кормилото и да знаете кога и как да натискате
спирачките – и да се научите да пазите равновесие – ако искате да карате колелото. Само едно от горе
изброените неща няма да е достатъчно. И както е при карането на велосипеда, по-лесно е да начертаете
кръгът на практиките, кръгът на добродетелта, отколкото да го обясните, но нека първо да направя списък
на съставните части на това, което ми изглежда, че е природен ред. След това ще ги изследваме по-подробно
едно по едно и ще дадем някои примери за това, как те могат да изглеждат, когато бъдат практикувани.

Кръгът на добродетелта не включва Бог,  Исус и Светия Дух, защото те не само са необходимото
условие за съществуването на този вид добродетел, но и присъстват навсякъде в нея. По този начин кръгът
трябва  да  бъде  разбиран,  че  той  има  „Божията  милост“  като  своя  стартова  точка  и  „славата“  -  живот,
отделно и вътре в църквата, изпълнен с присъствието на Бога – като цел на кръга. В светлината на всичко
това което казах досега, сред основните намерения на кръга на добродетелта се намират „справедливостта“
и „красотата.“ Вътре в тези параметри има  5 елементи: Библия, истории, примери, църковна общност и
практикуване. 

Едно от окуражителните неща относно този кръг е това, че не е важно, кога вие внезапно започнете да
се занимавате с него или така да се каже,  кръгът започне внезапно да се занимава с вас. Един човек е
привлечен от примера на някой, който даже не познава, но се държи по начин, който му се струва неустоим
и привлекателен. Друг установява, че е очарован, седейки в дъното на църковната зала, когато се празнувало
участието в Господната Трапеза в един неделен ден  и не знае защо. Трети чува една история по радиото,
той не знае откъде идва тя и започва да задава въпроси. Но рано или късно – и тримата влизат в кръга и ако
вървят в него, те ще открият това.

ДВЕ
Аз поставих Библията най-отпред в горния списък поради доста очевидни причини, които се намират

в учението на Исус и в останалите писания на ранните християни. Практикуването на четенето на Библията,
на нейното изучаване, на прилагане в живота ни написаното в Библията, на пеенето на текстове от Библията
– най-общо казано, на просмукването ни с текстовете от Библията като отделни хора и като църква – това е
било считано от ранните християни като центъра за формирането на християнския характер.

Важно е да подчертаем тук (иначе цялата схема ще се срути в баналност), че това има само вторично
отношение с факта, че Библията дава конкретни инструкции за конкретните теми. Това е важно, разбира се,
но  още  по-важно  е,  че  самата  дейност  на  четенето  на  Библията,  със  съзнателното  желание  да  бъдем
формирани според намеренията на Бога за нас, е само по себе си акт на вяра, надежда и любов, акт на
смирение и на търпение. Това е начин да кажем, че имаме нужда да чуем свежа дума на милост, може би
даже дума на наказание, както и дума на изцеление, на предупреждение, както и на радушно приемане. Да
отваряме  Библията,  означава  да  отворим  прозорец  към  Йерусалим,  както  е  правил  Даниил  (Дан.6:10),
независимо от това, къде ни е отвело нашето заточение. По-специално, това е начин да разположим себе си
като актьори в една съществуваща драма. Не е важно колко много са на брой малките истории в Библията и
колко милиони други поучителни истории може би има извън нея - всеобщата драма на Библията, такава,
каквато тя е, формира една единствена интрига, чийто многократни извъртания и обрати, въпреки всичко се
събира  по  забележителен  начин  в  главната  тема,  която  е  примирението  между  небето  и  земята,  като
създателят Бог се справя с всичко, което осуетява неговото намерение на неговия свят и, чрез неговия Син и
неговия Дух, създават нови хора, чрез които неговото намерение – изпълването на земята с неговата слава –
най-накрая ще бъде осъществено.  Да бъда формиран от тази История – с главно „И“- означава да бъда
формиран като християнин. Да вземем 1000 или 10000 решения да отворим Библията днес и да прочетем
повече за тази история, даже и да не можем да разберем и да запомним всичко в главите си, означава да
направим следващата малка крачка към това да бъдем този вид човек, който чрез „втората си природа“ ще
мисли, ще се моли, ще действа и даже ще чувства по начин, който е подходящ за онзи, на който е възложено
да придвижва тази история напред.

В края на краищата, ние все още не сме в края на драмата. Читателите на Библията (освен ако не
възприемат някоя от добре познатите стратегии да се съпротивляват на този процес) ще установят, че са
привлечени  от  „героите“  на  сцената.  Да,  това  може  да  означава  “да  изиграете  роля“  и  всички  стари
обвинения за лицемерие, които се събират около практикуването на добродетелта, ще дойдат с буботене
тук. Но колкото повече се научавате да играете, толкова по-малко ще „играете ролята“ и толкова повече ще
бъдете самият себе си. Рано или късно, вие ще действате естествено.  Втората природа. Ето, така работи
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добродетелта.
Разбира  се,  вътре  в  Библията  има всякакъв  вид  специфични  пасажи,  които  формират  и  насочват

живота на вярата, надеждата и любовта, които Духът може и наистина използва, за да развълнува Божийте
хората да произвеждат плод. Почти всеки параграф в четирите евангелия ще има същия ефект, ако бъдат
четени, обмисляни за да бъдат разбрани и ако се молите, четейки ги, бавно и внимателно. По същият начин
Псалмите ще отворят сърцето и ума на всеки,  който ги чете или ги пее,  или се моли с техния текст с
внимание; те ще формират и реформират сърцето и ума по начин, който е винаги е утешаващ и формира
християнски  характер.  Даже  родословните  дървета  в  Библията,  прочитани  сега  набързо,  могат  да  ни
предоставят силно усещане за продължаващите и сега намерения на Бога,  с поколения след поколения,
живеещи чрез вяра и надежда,  преди да бъде разкрит следващият голям момент в Божието намерение,
подобно на дългоочаквано и закъсняло цвете на орхидея.

Някои части от Библията са изпивани най-добре като голяма чаша с вода в горещ ден – иначе казано,
големи порции наведнъж – а други, каквито са много части от Писмата, е най-добре да бъдат отпивани и
поглъщани капка по капка, като първокачествено вино (винаги помнете че,  особено в Писмо, всеки стих
означава, това което означава, разглеждано в контекста на цялото нещо, но не и само за себе си.) Смисълът
е, че четенето на Библията формира навик; (Коментар: Тъй като е най-добре Библията да бъде четена системно, а не
случайно, има много и различни графици за ежедневно четене на Библията. Аз съм превел и от близо 25 години ползвам един такъв
график, който ежегодно осигурява двукратно прочитане на Новия Завет и един път – Стария Завет. Който иска, мога да му го
изпратя по ел. поща. Д.Пр.), не просто усета, че колкото  повече я четете, толкова е по-вероятно е да искате да я
четете,  а  и в  смисъла,  че  колкото повече  прилагате в  живота  си това,  което сте прочели,  толкова  това
прилагане  ще формира  навици на  ума  и  сърцето,  и  на  душата,  и  тялото,  които бавно,  но  сигурно ще
формират вашия характер, за да бъде подобен на характера на Исус Христос. И тук „вашият“ е на първо
място в множествено число, колкото и да е важен и в единствено число.

С това  не  искам  да  кажа,  че  в  Библията  няма трудни места,  както  текстове,  които  са  трудни  за
разбиране,  така  и  текстове,  които  ние  разбираме  твърде  добре,  но  считаме,  че  са  шокиращи  или
притеснителни (като празнуването на убийството  на вавилонските бебетата). Избягвайте лесните решения
и тълкувания на такива текстове: че тези текстове не се били „вдъхновени от Бога“ или че цялата Библия е
злонамерена глупост, или че Исус просто е премахнал тези текстове, които ние не харесваме. Живейте с
напреженията.  Добротата знае, че има много подобни напрежения и в нашия собствен живот и в нашия
собствен свят. Позволявайте на тревожещите ви думи да се карат помежду си. Възползвайте се от шанса да
проявите търпение (кажете си: може би има и друг скрит смисъл, който сега не мога да видя) и смирение
(кажете си: може би Бог има да ми каже нещо чрез това, за което аз все още не съм готов). Всъщност,
смирението е един от важните уроци, които научаваме чрез четенето на Библията в продължение на много
години; има някои някои текстове, които считаме, че са лесни, както и други - които считаме, че са трудни,
но липсва общо съгласие при разпределението на текстовете – един и същ текст за едни хора е лесен, а за
други хора - той е труден за разбиране.

Изглежда, че темперамента на някои хора е подходящ за определена книга или вид книга, а други хора
считат обратното. Такава книга е евангелието на Йоан: според едни хора тя е най-хубавата книга в Библията,
а други, въпреки че харесват някои от нейните най-силни черти, считат че тя е непохватна и объркваща.
Същото мнение имат някои хора и за писмата на Св. Павел. Може би – и тук на сцената идва смирението –
може да  се  окаже,  че  текстът  в  Библията  е  така оформен,  че  с  цел израстването на  пълно и истинско
смирение,  водещо  до  добре  вкоренената  добродетел  да  бъдем  царско  свещенство,  ние  ще  трябва  да
израстваме в Библията така, както по-малък брат наследява дрехите на по-големия си брат, които в началото
са му дълги и широки, докато постепенно той ги изпълва и израства. Може би е мерило за нашата зрелост,
когато части от Библията, които са ни изглеждали странни и даже отблъскващи, внезапно се появяват в нова
светлина; когато хора, които естествено обичат Павел, стигат до положението да обичат и Йоан и обратното;
когато  хората,  които  са  просмукани  от  Откровението,  внезапно  започват  да  харесват  Деянията  на
апостолите и обратно.

Може би е друг признак за зрялост, когато усещането, че Библията е съставена от някои текстове,
които знаем и обичаме и други текстове, които понасяме, докато чакаме да стигнем  още веднъж до нашите
любими  текстове,  е  внезапно  побеждавано  от  усещането,  че  Библията  е  едно  цяло  нещо  –  обширно,
многоцветно и неописуемо могъщо. Може би се лутаме в лека мъгла, посещаваме любими села и паланки, а
после,  когато мъглата постепенно изчезне,  ние откриваме,  че  всичко,  което сме обичали преди,  сега е
направено да изпъкне,  тъй като е гледано вътре в неподозирания  в миналото огромен пейзаж, пълен с
хълмове и долини, и с невъобразима слава.

ТРИ
Следователно,  четенето  на  Библията  е  навик,  който  формира  навика  и  характера.  Текстовете  в

Библията ни възпитават да слушаме и да научаваме всякакви истории, вплетени вътре и извън свещения
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текст, и да разпознаваме образците и смисълът във всеки от тях.  А историите от всякакъв вид формират
характера на човека, който ги чете.

За да бъде история една история (за разлика от простия сбор от изречения), трябва да има интрига,
придружена  с  някакъв  вид  напрежение  и  решение,  и  във  всеки  даден  момент  трябва  да  изглежда,  че
напрежението е повече от решението. Така ние се оприличаваме с някои от героите, в един или друг момент,
в зависимост от един или друг обрат на интригата и ние сме увличани от нея. Искаме да знаем какво се
случва и как се случва. Искаме решение, приключване, усещане за въздадена справедливост или в краен
случай – някакво усещане на завършеност. Така и ние живеем в света на повествованието като същества,
стремящи се към  нейния край,  търсещи щастие,  в  стремеж към „завършеността.“  Проследяването как
ситуациите и героите в историята стигат дотам, или далече от него, е част от призива. И всичко това, на
едно по-дълбоко ниво, а не само на нивото на харесването на конкретен характер или на одобрението или
неодобрението на определен вид поведение –  формира характера ни.

Комедия  или  трагедия,  епична  или  романтична,  ние  наблюдаваме  как  характерите  се  развиват  и
разкриват, как се срещат помежду си и правят избори, и бавно жънат последствията; и (освен ако сме глухи
в сърцата и душите си) ние научаваме как работят тези неща и ставаме чувствителни към същите въпроси и
предизвикателства в нашия собствен живот.

Разбира се, всичко това е вярно за всеки човек във всяка традиция. Но в рамките на християнската
традиция има специална причина да обръщаме внимание на историите. Много от великите писатели по
света са били дълбоко формирани от юдейската и/или християнската традиция.  И техните мъдри думи
могат да ни помогнат да размишляваме за тази традиция по-дълбоко.  Но християните вярват, че целият
човешки живот сам по себе си е дар от Бога и колкото и много да е унищожен,   този живот е отражение на  
Бога.  По този начин,  даже историите,  които са написани от автори,  които са явни атеисти – наистина,
автори,  чиито думи са имали за  цел да се  присмеят на Бога или да го освободят  от длъжност  –  имат
странният похват да създават решаващи представи за това, какво означава да бъдеш човек, за важността на
любовта, справедливостта и красотата. Живеенето вътре в света на историите увеличава – ако ние позволим
това – на способността да разпознаваме същността на нещата и проницателността.

Но разбира се, вътре в света на библейските истории, например, много хора са намерили специален
тласък  към  придобиването  на  навици,  които  заедно създават  добродетелния  живот.  Смелостта  на  Ной,
вярата на Авраам,  надеждата на Йосиф в затвора,  водачеството на Моисей...  и  т.н.  и  т.н.  Да,  Библията
наистина  е  пълна  с  такива  герои и  с  техните  истории,  и  ние  можем,  и  трябва  да  бъдем призовани да
следваме техния пример.

И все пак. Когато 3-годишният ми внук каза, без преди това да беше давал никакви признаци, че е чул
в църквата вторият прочит на текст от Библията (който беше за притча на Исус за злите арендатори на
лозето, които били слугите на собственика на лозето и накрая убили собствения му син): „Това не е много
хубава история.“  Не е: и тя преднамерено е трябвало да бъде такава. Малък е броят на историите, които
правят Историята на Библията да бъде това, което ние наричаме „прекрасна.“ Всъщност, малък е броя на
историите, за които директно ни е казано, че те са примери. Има истории, които са важни (както Павел казва
в Рим.15:4 и в 1Кор.10:11), но има и истории, които са по-неясни, включително историите, които току-що
споменахме.  В  края  на  краищата  Ной се  напил.  Авраам изложил  живота  на  Сара,  както  и  Божийте
обещания  на  опасност  чрез  страхливостта  си.  Йосиф се  оказал  в  затвора  заради  своето  самохвалство
(Коментар: в Бит.37:6-11 Д.Пр.). Първоначално Моисей не искал да води Божийте хора и повече от веднъж се
оплаквал пред Бога от начинът, по който се случвали нещата. Даже собствената майка на Исус  , наречена  
„благословена“ през всичките поколения,   била смъмрена от своя син за това, че погрешно разбирала както  
самият него, така и работата, която трябвало да свърши. Малко по малко ние разбираме, че Библията не ни е
дадена така, че ние да можем да я прочистим щателно и да оставим в нея само историите на хора, които са
живели свято и добродетелно, така че да можем да им подражаваме, такива каквито са описани. Библията е
написана като историята на Бога, на Божийте хора и на Божия свят; и Божийте хора установяват, че те
отново  и  отново  се  намират  между  Бога  и  света  –  както  в  Библията,  така  и  в  днешния  живот  –  в
двусмислени  и  морално  рисковани  ситуации.  Почти  нито  един  от  героите  в  Библията,  с  изключение
единствено на Исус, не е описан с такъв характер, че човек да може да каже: „Вижте го, погледнете я;
просто правете това така, както те са правили“ (Даниил и другарите му се доближават много, но може би
книгата  Даниил  е  била  написана  повече  с  намерението  да  предостави  „примери  за  юдеите,  докато  се
намират под натиска на  езичниците,“  в  сравнение  с  повечето други книги в Библията  и тя  може би е
изключението, което потвърждава правилото.)

Тогава това,  което намираме в библейските истории може би е пример, но това е пример за един
много по-интересен начин, отколкото да бъде предложен един списък от примерни характери, от които да си
избираме и да ги усвояваме за себе си. Това е пример, ако е и такъв какъвто е, вътре в продължаващото
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повествование, в което самите християни са призовани да живеят и да играят своите роли, носейки напред
възложената работата  на Израел,  като Божие царско свещенство,  но  не като  първоначално,  защото ние
можем  да  отделим  определени  характери  от  историята  на  Израел  и  да  ги  държим  като  модели  за
подражание. Например, хората все още правят това с примерите на Илия и Елисей, въпреки че ако някой от
тях можеше да влезе в типична съвременна Западна църква или християнско събиране, те може би ще бъдат
смаяни и поразени.  Добрият читател може да се „поучи“ от всяко действащо лице във всяка история, но
единствено чрез процес на сложно разпознаване,  обобщение и внимателно филтрирано приложение.  Би
било неправдоподобно даже сервилните проповедници на Библията да посъветват християнските учители
да хванат враговете си и да ги убият на място, както е направил Илия (3Ц.18:40); а реакцията на Елисей на
присмиването на малките деца (4Ц.2:23-24) би го лишила от шанса да получи втори път покана да говори в
Младежкия клуб. Същият вид процес, чрез който ние извличаме от подобни истории нещата, които можем
да  прилагаме  в  нашите  собствени  ситуации,  ни  прави  способни  да  започваме  с  по-малко  обещаващи
характери – например, на някой от треторазредните царе, или на досадните свещеници в Малахия – и да
обмисляме внимателно това, което става по такъв начин, за да открием мъдростта.

В  края  на  краищата,  ние  се  стремим към мъдростта:  не  към правила,  нито към шаблони,  а  към
усещането за разбиране как работят пътищата на Бога  и как работи човечеството – всичко това поставено
вътре във великата История на връзката на Бога с човечеството, фокусирана в началото върху Изваел и
накрая – върху Исус. Важното нещо е да се научим да живеем в рамката на историите, да живеем вътре в
интригата, в мястото, до което тя е достигнала сега. Примерите подхождат на това. 

Но, щом стигнем до тази точка, ние ще намерим други примери, за всякакъв вид неща, навсякъде на
това място. Това ни отвежда до кръгът от следващата категория.

ЧЕТИРИ
След като наскоро ви посъветвах да не търсите твърде бързо примери в Библията, аз трябва да кажа,

че има някои очевидни места, където ни е казано да правим точно това. Павел предоставя една удивителна
илюстрация:

„Надявам се в Господ Исус да изпратя скоро Тимоти при вас, за да мога да бъда окуражен и аз на
свой ред от получаването на новини за вас. Нямам никой друг с неговото качество: той ще се погрижи
искрено за нещата при вас. Всички други търсят собствените си интереси, а не интересите на Исус
Христос. Но вие знаете как той доказа себе си; като дете с баща си робуваше с мен заради евангелието.
Затова се надявам да го изпратя най-скоро, когато разбера какво ще стане с мен. И съм уверен в Господа,
че и аз самият ще дойда много скоро.“ (Фил.2:19-24 – мой превод)

Тук, гледано отблизо, ние виждаме как работи това понякога. Тимоти е пример, който трябва да бъде
следван, защото той вършел точно това, което няколко стиха по-рано Павел казал, че е правел и самият
Исус,  а няколко стиха по-късно съобщава,  че и самият той е правил.  Тимоти не се е грижел за  своите
собствени интереси, а за интересите на Исус и на евангелието. Нещо повече: той е добър пример за чирак,
който работи заедно с майстора-занаятчия и научава неговия бизнес. Несъмнено, могат да бъдат казани и
други неща за Тимоти, но това е началото.  Поне в това отношение поне той е пример, на който трябва да
подражаваме.

И други автори на Новия Завет привличат вниманието, по подобен „назидателен“ начин към герои от
далечното минало. Яков е подбрал неща от историята на  Илия, така както съвременните проповедници ще
направят, посочвайки факта, че той е пример за високо уважение, въпреки че не и във всичко:

„Молитвата на праведният човек е много резултатна. Илия беше човек със същите страсти като
нашите; и се помоли горещо да не вали дъжд и три години и шест месеца не валя дъжд на земята. Тогава
пак се помоли и небето даде  дъжд, и земята роди своя плод.“ (Яков5:16б-18 – мой превод) 

А ето и Посланието до евреите, в което има десетина примери, връхната точка от които е примера на
самият Исус:

„Тогава, какво да кажем за нас? Ние имаме такъв голям облак от свидетели около нас! Трябва да
направим следното: да отхвърлим настрани всеки тежък товар и греха, който толкова лесно ни пречи. Да
тичаме в надпреварата, лежаща пред нас и да тичаме търпеливо. Трябва да гледаме напред, към Исус;
той е Онзи, който е трасирал пътят за вярата, и той е Онзи, който го е довел до изпълнението. Той е
знаел, че е имало разпростряна радост и тя го е очаквала. Поради това той е издържа кръста, като
презря  неговия  срам  и  сега  седни  отдясно  на  Божия  престол.  Той  прие  търпеливо  чудовищно
противопоставяне от грешниците. Преценете с умовете си само колко лошо беше това; тогава няма да
ставате изморени и малодушни“ (Евр.12:1-3 – мой превод)

Авторът знае много добре, че има още много неща да се кажат за Исус освен това – Исус, Божият
Син, по-висшият от ангелите, Първосвещеникът Исус, според чина на Мелхиседек, Исус, който предложи
собствената си кръв,  за  да направи изкупление.  И също...Исус,  примерът за  добродетел,  който гледаше
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напред и постигна съвършенството (Евр.11:40), което съзираме ние. 
По същият начин в Евреи са предложени негативни примери: замислете се за Исав, който за едно

ядене продаде първородството си и не се оказа способен да отмени решението след това (Евр.12:16-17).
Същият  автор  можа  да  потърси  и  по-близки  примери,  привличайки  вниманието  към  лидерите  в

самата църква:
„Помнете вашите лидери, които са ви говорили Божието слово. Гледайте внимателно как техният

живот стигна до завършено осъществяване и подражавайте на тяхната вяра.“ (Евр.13:7 – мой превод).
Това е добродетелен език: вижте къде свършиха те, не (както ние считаме) по отношение на тяхната

смърт, а относно напълно формираният характер, който те усъвършенстваха. Следователно, подражавайте
им, особено в тяхната вяра, и вие ще установите, че същият характер израства и във вас.

Библията е пълна с истории, които даже и да не са написани най-вече с тази цел, могат да служат като
примери за хора, които са усъвършенствали характера на добродетелта. Например, Новия Завет съдържа
историите на 11-те ученици, които, обикаляйки заедно с Исус, научили от него целия начин на живот, който
те после живеели, като пример за подражание от другите хора. Както видяхме, Павел дава самия себе си за
пример, особено относно неговото подражание на Исус Христос  (1Кор.10:31–11.1; Фил.3:4–17).

Но, разбира се, част от живеенето с историята на Божийте хора е, че сега има безброй други хора, на
примера на които човек може да подражава. От човешка гледна точка, успехът на Св. Франциск от Асизи
може да бъде даван за пример: сред очевидно покварената и немарлива църква хората видели някой, който
живеел така (както той и те предполагали), че е живял Исус. Гледката била достатъчно привлекателна, за да
накара много хора да решат и те да живеят по този начин, да правят многобройни важни избори, които са
нужни, за да живеят в бедност, целомъдрие и покорство. Това  е вървене по пътя, който вече бил трасиран от
Бащите и Майките в Пустинята на ранната църква, които изоставяли порочния живот в техните градове и се
заселвали в пустинята, за да живеят в уединена молитва – и които вдъхновили значителен брой хора да им
подражават.  Можем  да  подозираме,  че  тук  е  имало  нещо  повече  от  обикновеното  подражание.  Един
скорошен автор говори за „каскадаираща добродетел“: когато Бог прави нещо в живота на един човек и чрез
него и неговата работа, другите хора виждат и си казват:  „Считаш ли, че това може да се случи тук?“ и
искрата се превръща в огън – често в огън в малко по-различен цвят.  Имитирането не трябва да бъде
робско. (Коментар: На младини Сталин е учил една година в Семинарията в Тифлис и често обичал да казва: „Накарай глупака
да се моли на Бога и той ще си счупи челото от блъскане на главата си в пода.“ Надявам се, че ще разберете това, което искам
да кажа. Ако сме водени от Духа, ние никога не сме глупаци!  Д.Пр.) Ако е водено от Духа това може да отведе до нещо,
което е напълно ново. 

Всъщност, аз подозирам, че много от читателите ми четат тази книга, поне защото самите те са имали
християнски  лидери,  към  които  са  гледали  като  пример  за  себе  си.  Християнските  лидери  са  били
предупреждавани още от началото, че те трябва живеят така, че да бъдат за пример (1Тим.4:12; Тит2.7;
Евр.13:7; 1Пет.5:3; и в други подобни места),  на които християните – подобно на собствените ни деца и
внуци – ще да имат склонността да подражават. Всеки век след времето на Исус предоставя конкретни
примери  на  хора,  чиито  характери  са  били  така  формирани  чрез  упорито  фокусиране  в  образците  на
добродетелта, че когато дойдел момента, те били готови за него; и сега те служат заедно с другите, като
наши най-вълнуващи примери.  Няколко мъченици от  20-я  век от  държави и  култури по целия  свят  са
представени в изображения на западната фасада на Уестминстърското абатство в Лондон. Ще спомена само
един.

Максимилиян Колбе бил полски католически свещеник, който бил изпратен в концлагера Аушвиц
заедно с хората си. Веднъж един от  другарите му концлагеристи бил заплашен, че ще бъде убит заради
опита му да избяга. Мъжът започнал да плаче. Имал жена и деца, за които се тревожел. Колбе направил
крачка напред от строя и предложил той да бъде убит вместо този човек.  Той отишъл спокойно при своята
смърт. Планирало се смъртното наказание да бъде „умирате поради глад,“ но когато след две седмици Колбе
все още бил жив, той бил убит със смъртоносна инжекция. Поуката е следната: той не действал спонтанно
или защото се подчинявал на някакво правило. Той извършил нещо, което дошло естествено, като връхна
точка  на  живот,  преживян  чрез  самораздаване,  вървейки  след  Исус  в  своята  свещеническа  работа  и
живеейки ежедневно живота на светото причастие. Подобно на пилота Чесли Суленбергер, той нямал време
за да помисли, но той и не се нуждаел от такова време. Обмислянето е било направено много време преди
това и навиците на втората природа на самопожертвувателната любов били разпалени в него вследствие на
това. Моментът дошъл; решението било взето.

Друг,  по-скорошен  пример.  Присъствах  на  огромно  богослужение  в  огромна  църква,  която  може
единствено да се побере в голяма сграда. Внезапно, около 10 минути след началото на службата, някакви
мъже със сила си проправиха път през пазачите на вратите,  раниха един от тях и нахлуха в  залата на
църквата, крещейки лозунги. Прекъсването на службата беше причинено от протестна група, която наскоро
беше придобила национална известност заради войнственото си поведение в преследване на тяхната кауза
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(която,  между  другото,  нямаше  никаква  пряка  връзка  с  църквата  или  с  някой от  хората  в  нея).
Протестиращите стигнаха до предната част на залата,  крещяха още повече лозунги,  размахваха техните
плакати и после – просто спряха. Ясно беше, че те не бяха решили какво ще направят след това, ако успеят
да  стигнат  толкова  далече.  Очевидно пазачите  бяха  изплашени и  не  знаеха  как да  постъпят.  Никой не
искаше да прави зрелище (освен, може би, протестиращите, които биха харесали да бъдат изведени навън
от полицията, крещейки още повече лозунги, когато ги извеждат.) Службата беше изцяло преустановена.
Боричканията и неизбежното използване на насилие за възпиране на протестиращите щяха да направят
атмосферата  да  е  още  по-неприятна.  Докато  всички  се  чудехме  какво  ще  се  случи,  един  от  старшите
пастири излезе тихо изсред присъстващите, отиде при водача на протестиращите и проведе кратък разговор
с него. След това отиде при пастора, който ръководеше богослужението и проведе и с него кратък разговор.
Миг  след  това  ръководещият  пастор  информира присъстващите,  че  „нашите  неочаквани  гости“  са  се
съгласили да обявят за три минути каква е тяхната кауза и след  това ще напуснат тихо сградата.

Как беше направено това? Аз изпитвах страхопочитание към пастора, който беше излязъл отпред и
беше говорил с протестиращия. Не знаех какво да кажа. Бях изплашен от това, което групата протестиращи
можеше да направи, ако бях отишъл при тях и се притеснявах, че аз само бих влошил положението чрез
думи или някакво действие. Както изглежда, както установих по-късно, смелият пастор им беше казал, че те
вече  са  демонстрирали  своя  протест  и  ако  продължат  още  по-нататък,  биха  отчуждили  повече  хора,
отколкото биха ги привлекли за нея. Но как успя той да направи това толкова спокойно? 

После си спомних, че преди много години бях видял същият пастор да върви по улицата в един от
големите градове. Облечен като пастор, той спря тихо и седна на тротоара, за да поговори с група мъже,
които пиеха денатуриран спирт. Той се приближи до тях съвсем естествено и те го приеха по същия начин.
Той отиваше да  проповядва  на  богослужение,  но  не  даваше вид,  че  бърза.  Такива  негови събирания  с
алкохолици очевидно бяха се превърнали в навик. От дългогодишния си опит той знаеше как да разговаря
спокойно и мъдро с хора, от които другите биха се страхували. Към времето, когато той се появи в онази
огромна  църква,  15  или  повече  годни  по-късно,  навикът  на  вярата,  обичта  и  смелостта  беше  напълно
формиран. И когато моментът дойде, той не трябваше да мисли какво трябва да направи. Втората природа
веднага се изяви. Той наистина знаеше какво да направи и как да го направи. Аз научих много неща от този
човек,  но  тази  негова  постъпка  беше  забележителна.  Името  му  е  Роуън  Уилямс.  (Коментар:  род.1950,

Архиепископ на Англиканската църква  2002 -2012. Д.Пр.)
ПЕТ
При нас достигат примери от всякъде, но те идват със своят контекст.  Този контекст е – и ние знам

колко обезценена стана фразата „община,  общност на Божийте хора.“ Ще стане ясно на читателите,  че
призивът да бъдем царско свещенство, който ни превръща в истински, отразяващи Бога човешки същества,
е призив и предизвикателство, които ние не получаваме като отделни личности, а като църкви. Аристотел
видял как добродетелният човек играе ключова роля вътре в града,  основната политическа единица по
неговото  време.  Християнската  добродетел,  въпреки че  създава  велики  лидери,  прави това  за  да  може
цялото тяло на Христос да функционира със същата, научена и превърнала се в навик добродетел. 

Следователно,  придържането  към  примерите  ни  води  вътре  в  кръга  до  мястото,  където  ние
задължително  трябва  да  разпознаем,  че  едно  от  важните  места,  където,  и  чрез  което,  ние  научаваме
навиците на християнското сърце и живот е това, което ние неопределено наричаме църквата. Тук не е
мястото  за  обсъждане  на  природата  на  църквата.  Това  е  голяма  и  сложна  тема,  която  може  да  бъде
разгледана друг път.  Но когато тук казвам „църква,“ аз имам предвид три взаимно свързани неща. Казвам
това  с  цел,  както да  направя  по-лесна  за  разбиране  представата  за  хора,  които установяват,  че  думата
„църквата“ е невъзможно мъглява, така и за да я направя още веднъж по-достъпна за хората, които считат,
че тя е отчуждаваща. 

Първо, имам предвид цялата необятна общност на хората на Бога, от Авраам в далечното минало, до
детето, което кръстих преди няколко дни: огромно множество, което никой не може да преброи, от всяка
нация и култура под слънцето. Огромен брой от тези християни са отишли преди нас да почиват с Исус
Христос,  очаквайки окончателното възкресение. (Те може да са мнозинство, но тъй като днес има много
повече живи хора,  отколкото е  имало през  предишните периоди от историята,  взети заедно и тъй като
обхвата на църквата се разшири извънредно много през последните десетилетия, е възможно този баланс да
е променен.) Християните, които са умрели, все още са част от семейството, все още са членове на хората
на Христос и ние все още научаваме от тях и празнуваме тяхното участие в братството в онези моменти,
когато небето и земята се срещат: когато се молим, когато четем Библията, когато участваме в Господната
Трапеза  и  когато  обслужваме нуждите  на  Божия свят  и  особено –  бедните.  Също толкова  важно е,  че
огромен брой от членовете  на християнското семейство живеят в места, които са много по-различни от
нашите собствени, с местни обичаи и очаквания, които ни се струват много странни, когато сме при тях.
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През 2008, приемайки гости от целия свят на „The Lambeth Conference“ (Коментар: Конференция на епископите на
Англиканската църква, която има църкви в много държави по света, която се провежда  от епископа на Кънтърбъри веднъж на
10 години, считано от 1967г. Целта на конференцията е общуването. Д.Пр.), аз бях поразен, както и всички останали, от
многообразието и различията на културите, представени на нея. Този обширен контекст на църквата през
времето и пространството е връхната обвивка, вътре в която християните научават, поотделно и заедно,
навиците, които заедно съставляват християнската добродетел.

Второ, аз имам предвид актуално живеещото семейство и общуване, в което аз съм една частичка. В
моята традиция това означава съставна част, която ние наричаме епархия, която е надзиравана от епископ.
Епархията функционира като едно разширено семейство, със своя собствена местна култура и традиции, и с
нейния собствен  порядък на общия живот. Епархията не счита себе си,  че е независимо тяло,  което не
дължи вярност към голямото семейство, а само го наблюдава. Епархията счита, че е местен представител на
това семейство, все едно че цялото семейство във времето и пространството и било смалено и кондензирано
до размера точно на тази група чрез продължително варене.  Вътре в  конкретната местна обстановка –
епархиите се различават значително по размер, даже в рамките на моята деноминация, но принципът е
същият – съществуват по-ясно фокусиран контекст, в рамките на който ние трябва да се научим да бъдем
царско свещенство. Тук навиците на сърцето и на ума са по-очевидно общи навици: те са свързани с начина,
по който ние се научаваме да се държим - какво да е поведението ни. Аз се научавам да ви се доверявам,
така както и вие се научавате да ми се доверявате, и така заедно ние се научаваме да действаме с надежда и
обич, в  една  или  друга  ситуация,  изграждайки  църкви  в  които  вярата,  надеждата  и  любовта  и  9-те
разновидности на плода на Духа се превръщат не в неща, за които да мислим и от време на време да се
опитваме да практикуваме и после да престанем да ги прилагаме,  а в неща, за които да мислим, за да ги
практикуваме   заедно  . 

Трето, имам предвид малката група – тя може да е енорийска църква, може да бъде и група на съседи,
които се събират да изучават Библията, може да е група, която има намерение да изработи стратегически
план за връзките между местните църкви или каквото и да е – където остро фокусираното обучение може да
помогне и там, където могат да бъдат планирани решителни мерки и да бъдат приложени. Тук навиците са
формирани от християнски приятели, съседи и колеги, които работят заедно, молят се заедно,  споделят
взаимно преживяванията си, мъките, възмущенията и вълненията си. Тук е Джейн, бавно обмисляйки план
да се срещне с жени, които в миналото са я обиждали, когато излезли от затвора, за да ги предпази да не се
върнат при старите си навици, който са станали причина вече да попадат в затвора. Тук е и Джак, фокусиран
в нов наръчник за четене на Новия Завет, който чете, и за който знае, че ще отвори очите на групата за да
видят истина, която преди това не си представяли. Тук е Джеф, който говореше на местната администрация,
отговаряща за образуването за стартиране на предучилищно обучение на децата на самотни родители, на
които им предстои да бъдат първокласници (каквито имало много в този район), които иначе нямали какво
да правят, когато Мама е извън дома. Тук е Лиза, която пише някои нови музикални мелодии, които да бъдат
използвани по време на службата в неделя вечерта, на която присъстват разнородна група младежи. Целта с
която ви запознавам с тези четирима души и милиони като тях в малките групи по света е, че те научават
навиците на сърцето и на живеенето заедно. За тях целта на добродетелта не е, че някои от тях ще стане
поразителен „лидер,“ който ще печели награди, че ще бъде разпознаван на улицата и ще се появява в шоу-
програмите по телевизията. Нито пък целта е, че всички те да си приличат взаимно. Те не си приличат; те са
с много различни характери, с различни дарби, призвания и темпераменти, както са и с различен културен и
семеен произход. Те са заедно и допринасят за църквата това, че практикуват изкуството да бъдат царско
свещенство, да работят и да създават другарство, в което вярата, надеждата и любовта са били научавани и
упражнявани в служба на Божието царство. А това е част от целта. За да работят заедно, тези четирима
души и другите в техните местни общества, трябва да усъвършенстват плода на Духа.  Ако нямат обич,
радост, мир, търпение, доброта, щедрост, вярност, кротост и самоконтрол, те няма да стигнат много далече.
Тяхното сдружение ще се разпадне. Всеки един ще си замине и ще върши своето си нещо, мърморейки за
липсата  на  виждане  в  останалите  членове  на  църквата.  Това  имах  предвид,  когато  казах,  че  църквата,
общността на Божийте хора, е сборното място, в което добродетелта е научавана и практикувана.

Разбира се, както е очевидно за всеки, който е бил част от църква поне за 1-2 дни, понеже всички ние
знаем, че плодът на Духа е важен, ние се научаваме да се преструваме. Боб Хоуп е казал: „Това, което е
важно,  е  да  бъдеш  искрен.  Щом  веднъж  се  престорите,  че  сте  искрен,  вие  ще  преуспеете.“  Тогава
господстващата  култура  на  „приветливостта“  (въпреки че,  когато  няма самоконтрол,  поне  зад  сцената),
може да попречи на въртенето на  колелетата и да не ни позволи да се справим с трудните проблеми. Има
много начини за избягването на тези теми и ако вместо да се занимаваме с култивирането на същността, ние
се стареем да поддържаме привидност - всичко това не струва пукната пара, ако не правим усилието да
усъвършенстваме  мускулите на вярата, надеждата и любовта, както на отделните хора, така и на цялата
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църква. И в резултат от това няма да има нито истинско царско, нито истинско свещенство. „Преструването“
не  е  същото като  „обличането,“  което  както вече  видяхме,  е  ранният етап  на  навика  на  добродетелта.
Преструването е начин изобщо да не работим върху добродетелта.  А се зачита точно работата върху
добродетелта.

Но, за щастие, има и църкви, в които тези неща са изработени и те дават плод. Например, има църкви,
където царското свещенство е много очевидно. Елате с мен в една такава църква, в една дъждовна сутрин в
сряда. Осем или десет души излизат от църквата след една ранна служба за участие в Господната Трапеза.
Те се появяват на улицата, където витрините на половината от магазините за закрити с дървени капаци,
защото не работят. Нивото на безработицата отново се покачи, хората харчат по-малко пари и магазинерите
не могат повече да плащат наема за магазина. Вследствие на това, местната банка беше принудена също да
затвори.  Но  сега  банката  има  „ново  ръководство“  –  състоящо се  от  тези  8-10  души,  които  излизат  от
църквата и си отварят чадърите. Те вървят по улицата, отключват старата банка и започват да се подготвят
за започващия работен ден. Тези заети хора и техните приятели от църквата, много от които работят на
пълен работен ден, предлагат консултации на една група майки с малки деца – консултации свързани с
техните  дългове  към  банката,  които имат  за  цел  да  помогнат  на  хората,  чието  финансово състояние  е
толкова лошо, чу те даже се срамуват да влязат в сградата на пощата; един дневен център за работа със
стари хора, в който хора, които иначе биха живели самотно в малък апартамент, могат да се събират, да
изучават различни видове ръчни занаяти, да играят игри и да се наслаждават на общуването с други хора; и
един образователен център, в който има стая с компютър. Целта на прочитането на всичко това е много
проста.  Нищо от това нямаше да се случи, ако ги нямаше хората, които вече бяха научили навиците на
християнското мислене, който гледат как тяхната малка главна улица се превръща в пустиня и знаят, че те
трябвало да направят нещо – и тогава, притежаващи различни умения и практикувани добродетели за да
направят това – наистина да го направят да се случи. И още нещо повече, този проект – голям пример за
обща добродетел, християнска добродетел, която не привлича вниманието към себе си, а просто започва да
върши работата – на свой ред е пример за другите, знак за това, което може да бъде направено, стимул за
други християни да мислят и да се молят, и да практикуват живеенето на живота на Божието царство, да
живеят като царско свещенство. 

Или елате с мен в едно старо училище, което беше наето от хора от друга църква и беше превърнато в
център за обслужване на хора с различни умствени и телесни недъзи. Много неща се случват в тази сграда,
но има едно нещо, което винаги съм считал, че е особено вълнуващо. Това е работилница за ремонт на
мебели. Хората донасят в този център кухненски столове, повредени маси, шкафове, чиито вратички са
паднали и други такива неща. Под ненатрапчивото ръководство на 1-2 специалисти, работниците – хора,
които самите те с  нуждаят от ремонт, повредени и затруднявани от недъзи на тялото и ума, които не работят
правилно – ремонтират мебелите и ги правят годни отново за употреба. Разбира се, проекти като този, са
продукт на въображението на някой и после 1-2 души ги подкрепят финансово. Но смисълът е, че навиците
на сърцето и ума, които са били създадени и поддържани в рамките на живота на църквата, мотивират
хората да сграбчват шанса да направят нещо, което носи върху себе си пръстовия отпечатък на евангелието
на Исус Христос.

Други автори да писали красноречиво за начина, по който всички църкви могат да дават пример за
християнска добродетел и аз вярвам, че смисълът е достатъчно обяснен. Вярата, надеждата и любовта и 9-те
видове плод на Духа са неща, които изискват да бъдат заедно практикувани, научавани и превръщани в
навик. Даже ако вие сте призовани да бъдете отшелник на пустинен остров – всъщност,  особено ако сте
призовани да бъдете отшелник на пустинен остров – вие трябва да сте част от по-голяма общност, задно с
която се молите и която, както изглежда, поема някакви отговорности за вас. Общото тяло е мястото, където,
както и средството чрез което, работата на царското свещенство се придвижва напред. 

Специални примери за общо изразяване на трите главни добродетели изникват в паметта ми. Мисля
си за една църква, която беше призована от своя пастор да приеме сериозния риск на вярата и да събере
пари от дарения за нова отоплителна система, която била много необходима. Те заедно решили да направят
това, вдъхновявали се взаимно, молели се и успели. Мисля си за една църква, която отказала да загуби
надежда,  когато  15-16  годишната  дъщеря  на  пастора   изчезнала,  когато  била  на  ваканция  в  чужбина.
Надеждата им ги поддържала взаимно, включително и пастора, и неговото семейство, докато най-накрая
дъщерята била открита, в безопасност. Мисля си за една църква, недалече от моя дом, където в едно малко
паство има младеж със сериозни умствени увреждания и доста сериозни физически затруднения. Църквата
го обградила с обич, включила го в техния живот и сега тя не се чувствала цялостна без него . И ние можем
да продължим с подобни примери. 

Това обичайни примери ли са? Не! Замислете се за  притчите на Исус:  част от целта на Божието
царство е, че то посажда малки семенца, каквито и да са и е уверена, че Бог ще им позволи да израстат и да
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пораснат по такъв начин, какъвто той иска. Това е начинът, по който се случва добродетелта:  цялата църква
решава заедно, както се казва в Евр.10:24 „да се вдъхновяваме взаимно към обич и добри дела“ (мой превод),
и след това работи това, което в началото може да е изглеждало невъзможно (или поне много неестествено)
да се превърне забележително бързо във втора природа. Такива са църквите, които формират следващата
крачка по пътя около кръга на добродетелта. Но има една последна крачка, която ще ни върне там, откъдето
започнахме.

ШЕСТ
Приложението в живота от цялата църква е много важно нещо. Самият факт, че ние наричаме това с

името „приложение в живота“ подсказва: това са нещата, чрез които църквата упражнява навиците на ума и
сърцето, които създават тези общи добродетели, за които говорихме.

Както  казвах  през  цялото  време,  споделеното  богослужение  е  централното  практикуването  на
християнската вяра. Аз считам, че със сигурност чрез всички сериозни богослужения и молитви насаме, ден
след ден, малкото порастване в добродетелта или нещо друго свързано с нея, е възможно да се случи и без
общото богослужение. Но също считам, че сериозните християни ще се покланят пред Бога и ще се молят
заедно и ще научат, като църкви, как да правят това мъдро и резултатно. „Ето ме, Господи, говори, слугата
ти слуша,“ което само по себе си началото на сърдечния навик да бъдем отворени към Бога, така че самият
акт на идване заедно на богослужение, седмица след седмица, всъщност казва: „Ние заедно се надяваме и
възнамеряваме да бъдем част от Божието   ц  арско свещенство и сме тук, за да   получ  аваме мъдрост и сила от  
самият Исус.“ По този начин, преди да бъде изпят някой химн или да бъде изречена някаква дума, навикът
на  сърцето  е  формиран:  църква,  която  е  заедно,  възнамерява  да  работи  върху  фундамента  на  вярата,
надеждата и любовта.

(Разбира се, аз знам много добре, че в някои църкви общите богослужения са само навик и никаква
добродетел. Това е причината, поради която ние се връщаме назад при старата дилема: Ще предпочетете ли
повърхностната спонтанност, защото тя е по-добра от неавтентичното практикуване на добродетелта или от
досадният навик, защото в най-лошия случай получавате литургия, чийто корени са дълбоки?  Отговорът,
разбира се е,  нито едното, нито другото. Но тези от нас, които живеят в място, където посетителите на
църквата са привикнали това да е навик за мнозина и сега е хоби на малцина да не презират такива навици,
като все още съществуващи.)

В продължение на 2000 години практикуването на богослужението  е фокусирано в    яденето  ,  която  
Исус ни дава. Самото това ядене е част от общия навик в продължение на повече от 1000 години: навикът
чрез спазването на Пасхата да се празнува Изходът от Египет. Този навик е тренирал сърцата и умовете на
поколения юдеи и все още ги тренира, да считат себе си инстинктивно, че са хора, който са освободени от
Бога,  като  продължение  на  техните  далечни  предци  и като  приемственост също  -  към  следващите
поколения.  Исус  взел  това  ядене  и  го  трансформирал,  с  цел  то  да  говори  за  собствената  му  смърт  и
възкресение,  привличайки  до връхната точка тази дълга история на свободно общество и утвърждавайки
своите собствени последователи по същия начин. В Господната Трапеза има още много неща освен това, но
не по-малко.

Поколения изтощени протестанти, разтревожени от лицемерието на добродетелта и от опасностите на
привикването към ритуалите и формализма, често пъти не са могли да разберат, какво всъщност става тук.
Да, разбира се, ритуалите и формалността сами по себе си могат да се превърнат в край. Това е една от
причините,  поради която практикуването на християнската вяра винаги е включвало не само четене на
Библията (сега, нали разбирате, ние направихме пълен кръг), но също и практикуването на словото, с цел
словото,  което обяснява както Библията,  така и светите тайнства  да е  свежо,  да призовава църквата да
направи събитието да е реално за самите тях и въпреки това, отново да размишлява за приложенията на
словото в тяхната мисия в света.

Разбира се, подробностите на Господната Трапеза варират в различните места и в различните църкви,
но централните действия на вземането и на разчупването на хляба, на наливането на виното,  на някои,
основаващи се на Исус истории (често, четене на евангелието) предварително, с молитва и изповядване на
греховете, говорят могъщо чрез самата  им форма  за бавно, стабилно формиране както на присъстващите
хора поотделно, така и на цялата църква.  А  ко не с е съпротивляваме  , ние се превръщаме в хора, които
изжи  в  яват историята на освобождението: Божията история с Израел и света и най-вече – Божията история с  
Исус. Ако сърцата ни не са вкоравени (и колкото повече пъти вие прист  ъ  пвате, за да участвате в Господната  
Трапеза  ,   без да й позволявате тя да има каквото и да въздействие и резултат върху вас  , толкова по-вкоравено
ще бъде сърцето ви), ние ставаме хора, които знаят до мозъка на костите си, чрез постоянно увеличаващата
се втора природа,    че на нас ни е простено   и по същия начин и ние трябва да прощаваме. (В църквите,
които „споделят мира,“ точно това се предполага да  демонстрираме, преди да се съберем при Господната
Трапеза.) Ние ставаме съзнателно (за да станем неосъзнавайки) хора, които заедно и поотделно намират
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нова енергия, така както ние намираме нова телесна енергия в яденето и пиенето, хранейки се със самият
Исус и с неговата смърт и възкресение. 

Вътре и чрез всичко това, ние ставаме хора, които се събират възхвалите на света и нуждите на света
и ги представят пред Бога, когото познаваме в Исус. Вътре и чрез всичко това ние биваме формирани като
хора, които ще установят, че тогава разпознават, по нови и често пъти изненадващи начини, задачите, които
можем да изпълним в собствените си църкви. Това трябва да бъдат задачите, които поставят практикуването
на  „царското“  на  първо  място  сред  нашите  приоритети,  така  както  богослужението  е  практикуване  на
свещенството. Здравите, покланящи се пред Бога църкви може да не осъзнават това, което се случва с тях.
Те просто знаят, че църквата е мястото, където те трябва да бъдат, че молитвата, четенето и изучаването на
Библията, и Господната Трапеза са това, което те трябва да правят и че без тези неща те не биха могли да
знаят  добре  чий  са.  Това  отново,  е  напълно  характерно  за  християнската  добродетел.  Привикналите
християни не  казват,  когато  излизат  от  нея:  „Колко прекрасен човек съм аз!  Сега  се  чувствам,  че  съм
пораснал 3 метра по-висок! Сега мога да се сражавам с целия свят!“  Привикналите християни са вероятно
твърде заети да проверяват, че всички деца в детските ясли са добре, че има кой да отведе у дома възрастния
мъж в инвалидната количка и дали тяхното име е в списъка за  посещение в дома за възрастни хора в
следващия четвъртък. Чрез тези недраматични, очевидно банални дейности (тези, които обичат големите
схеми  и  големите  проекти  могат  да  свият  презрително  устните  си,  но  си  помислете  как  би  могъл  да
изглежда света, ако няколко милиона християни внезапно престанат да вършат този вид неща), църквата на
Исус  Христос става  това истинско царско свещенство,  което практикува  смирените  добродетели,  които
истински очакват идването на Божия нов свят. 

Разбира се, заедно с Господната Трапеза върви и кръщението. Отново, много християни не могат ясно
да обяснят какво се случва по време на кръщението и защо те правят това.  Това съвсем не означава, че
практикуването на кръщението е станало просто формален ритуал (въпреки че и това също се случва).
Кръщението може да означава че, както е и със самата добродетел, то се е превърнало във втора природа.
Това е начинът, чрез който ние се присъединяваме към семейството: чрез гмурване във водата и излизане
отново от нея! Чрез умиране и възкръсване с Исус Христос! Аз усещам че, поне в църквите, които познавам
най-добре, кръщаването всъщност може би се нуждае от по-голямо обяснение и повече работа с оглед на
смисъла,  в  който  то  се  превръща  в  жива  реалност  за  истинската  църква,  а  също  и  за  онези  хора  от
покрайнините на църквата, които искат бебето им да бъде кръстено, но не разбират ясно защо правят това.
Редовното практикуване на кръщението казва нещо на църквата, нещо, което трябва да влиза по-дълбоко и
по-дълбоко, докато стане втора природа.

И тогава, какво им казва кръщението на тях? Първо, никой не влиза по инерция в Божието царство.
Рано  или  късно  трябва  да  има  умиране  и  възкресение.  Християнското  живеене,  включително  и
добродетелта, никога не са резултат от простото откриване как се чувствам аз и как виждам и какво трябва
да направя това. Не: „Вие умряхте и вашият живот сега е скрит с Христос в Бога“ (Кол.3:3 – мой превод).
Кръщението прави кристално ясно, че целият християнски живот означава да бъдеш белязан с кръста и да
вървиш след Исус. Днес това трябва да бъде подчертавано, поради необичайната идея, която се промъкна в
някои църкви, че кръщението просто означава Божието приемане на всеки човек, такъв  какъвто той е,   без  
да има нужда от разкаяние или от умиране за егото и възкръсване за Бога в Христос.

Второ, кръщението е едно и също за всеки човек и убедено превръща църквата в едно единно тяло.
Ние не трябва да имаме различни ритуали за възрастните и децата или за мъжете и жените, или за богатите
и бедните или за хората от различни националности, раси и култури. Да, има различни начини на кръщаване
– някои хора не считат,  че  кръщаването е истинско,  ако например,  човека не се  измокри от главата до
петите, а повечето от нас считат, че е достатъчно една шепа вода да бъде изсипана на главата (точно така,
както Господната Трапеза е истинско ядене, въпреки че вие ядете само едно парченце хляб и пиете една
малка чашка вино).  Но смисълът е, че кръщението, което е еднакво за всички хора, ни напомня на едно
дълбоко ниво и информира сърцето и ума на всеки християнин,   че всички ние сме братя и сестри в Христос  .

 Ръкополагането,  за  онези,  които  са  призовани да  бъдат  ръкоположени,  е  просто  разклонение  на
кръщението,  което  поставя  някои  хора  настрани,  както  е  в  Еф.4  с  цел,  чрез  тяхното  служение  цялото
кръстено тяло на Христос да продължава да функционира като такова и да израства заедно до зрелостта.
Всеки християнин има различен призив. Но всички призиви са белязани с една и съща вода, и с един и същ
кръст.

Вече  говорих  за  молитвата  във  връзка  с  Господната  Трапеза,  но  разбира  се,  молитвата  остава
централна  част  от  всички християнски дейности,  както публично,  така  и  насаме.  Молитвата  си  остава
мистерия. И тя нямаше да бъде молитва, ако не е мистерия. Но тя остава мистерия, чиято форма може да
бъде разпозната, мистерия, който е оформена за нас чрез свързването заедно на небето и земята в Исус
Христос  и  нашето  участие  в  тази  идваща  заедност  чрез  Духа.  Но,  отново,  самото  практикуване  на
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молитвата, преди даже да сме започнали да мислим за съдържанието й, говори и за самата себе си: ние сме
хора, които живеят във връзката между Божия свят и живота на този сегашен свят. Ние сме хора, които
принадлежат на тази неудобна гранична зона.

Призовани сме да стоим на този пост даже когато нямаме никаква представа какво всъщност става. И
отново, тава очевидно представлява практическо обучение  в смирение, търпение, вяра и надежда – и ако
ние сме настойчиви – може би – обич. Но това означава, че ние идваме да се молим, знаейки, че ние трябва
да подсилваме навиците на сърцето, които ни правят, чрез втората природа, да бъдем такива, каквито сме. И
след края на молитвата ни ние се изправяме със сърце, което е направено малко по-уверено в своята втора
природа на доверие и подчинение.

Редовният навик на даряване на пари е по-нататъшно практикуване, което формира сърцето и живота
на хората на Бога. Още веднъж, това може да се превърне в празен ритуал или може, още по-лошо, не се
превърне в утвърден навик на умовете на хора, които си мислят: „Църквата винаги ни моли да даваме пари“
или „Бог ми е длъжник, защото аз съм му написал чек.“  Не позволявайте на пародиите да ви извадят от
Божието  царство.  Навикът  на  даряването,  на  щедрото  даряване,  не  е  въпрос  на  избор  за  ревностните
християни. Даряването е абсолютно задължение на всички, защото нашият призив е да отразяваме Бога като
създател,  а  главното  нещо,  което  знаем  за  този  истински  Бог  е,  че  самата  негова  природа,  е
самопожертвувателна и щедра любов. Причината, поради която „Бог обича този, който дарява с радост“
(2Кор.9:7 – мой превод) е,  че  такъв е и самият Бог.  Даряващият по този начин е човек,  чието сърце е
подобно  на  Божието  сърце.  Редовното,  официално  и  публично  практикуване  на  даряването  на  пари  е
проектирано да създава навик на сърцето, който формира една важна част от това, което Павел има предвид,
когато използва за любов думата  agapе.

И разбира  се,  една  от  най-централните  неща,  които  църквата  трябва  да  прави,  на  всяко  ниво,  е
четенето на Библията заедно. Най-ясно от всичко друго, четенето на Библията заедно казва: „Ние не сме
случайно събрани хора, които правят странни неща, защото нашите семейства и приятели винаги са ги
правили, въпреки че ние вече сме забравили защо ги правим. Ние сме членове на тялото на Христос, ние
участваме в историята на Исус Христос и осъществяването намеренията на Бога, когото наричаме Отец и се
чувстваме призовани да научаваме изкуството на истинската човечност чрез преклонение пред него и да
работим за неговото царство на света.“

Подобно на актьори, които отново проверяват репликите си в сценария, преди да излязат на сцената
или като музиканти, които набързо проследяват партитурата, преди да излязат и да заемат мястото си в
оркестъра, ние си припомняме важните неща от историята, не просто за да научим нещо ново за тези неща,
въпреки че понякога и това може да се случи, а защото те ни напомнят историята като цяло и мястото в нея,
което ни подхожда. След това ние сме способни да излезем от църквата и да открием, чрез втората природа,
какво трябва бъде направено там, на улицата или в местния общински съвет или в световната икономика.

Библията има конкретна работа във връзка с другите 4 елементи на кръга. Без Библията и специално,
без редовно проповядване на текстове от Библията, историите могат да полетят в други посоки. Примерите
могат да бъдат погрешно разбирани, църквите могат за заживеят сами за себе си и практикуването може да
се превърне, както вече отбелязахме, в празен и безсмислен ритуал. А когато се проповядват текстове от
Библията, всичко се променя. Бог работи чрез Светия Дух, за да създава нови рамки за идеи и ни напомня за
герои от историята, които сме заплашени да забравим, за да коригира тези неща, които са не балансирани и
да избегне всички смутове в сърцата и умовете ни чрез свежи виждания за Божията любов.  В края на
краищата,  любовта  е  тази,  която  създава  всички  други  добродетели:  Божията  любов,  за  която  цялото
морално усилие е просто едно отговаряща дума на благодарност,  на възхвала и на отговор с  любов.  А
Библията е нищо, ако я няма историята на Божията любов – Божията любов в творението, в Израел, в
Исус, в Духа, в новото творение. Колкото повече ние сме хора на историята, на примерите, на църквата и на
практикуването, толкова повече разбираме Библията и обратното. И колкото повече събираме заедно тези
неща, толкова повече ще бъдем превръщани в църква, местна и световна, през вековете, ще се превръщаме в
хора, в чиито живот навиците на Исус на вяра, надежда и любов, се превръщат във втора природа.

Това затваря кръга – не за да го превърне в някакво магическо свято натрупване, където всичко само
подсилва себе си и и където нищо не може нито да излезе навън, нито пък нещо може да влезе вътре, а за да
направи да е ясно, че когато започнем да усъвършенстваме навиците на християнското сърце, е жизнено
важно да вървим в този кръг,  отново и отново,  докато самият кръг стане навик на сърцето,  и нещо от
втората  природа.  Само  тогава,  когато  внезапно  се  срещнете  със  спешна  нужда  от  съзидателен  акт  на
изцеление и надежда, вие ще бъдете способни да го направите.  Само тогава, когато има избор между това
да участваме в акция за справедливост за хората,  към които правителството се отнася нечестно или да
спасяваме нашата популярност, правейки се че не виждаме несправедливостта, нашите инстинкти ще са
правилно  настроени, за  да  не  слушаме  онова,  което  ни  казват  вестниците,  а  това,  което  ни  казва
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евангелието. Само тогава, когато се срещнат с личната трагедия сред своите членове, останалата част от
членовете на църквата ще знаят какво да кажат и какво да направят. Само тогава ще знаем до мозъка на
костите си, че ние трябва да правим това, в което вярваме.

Само тогава, когато някой ни каже „Разкажи ми за Исус,“ ние наистина ще знаем какво да кажем. И
само тогава това, което казваме, ще бъде разбрано така, както трябва.

Списък на преведените от мен книги и подбрани  мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат

1. Аз бях съвършен – Джордж Найт

2. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

3. Бог ще ви преведе през изпитанията – Макс Лукадо

4. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Чарлз Суиндъл

5. В окото на бурята – Макс Лукадо

6. Второто идване на Христос – Чарлз Спържън

7. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

8. Глад за разбиране - Калвин Милър

9. Да обичаме Бога – Чарлз Колсън

10. Да се срещнем в библиотеката – Чарлз Суиндъл

11. Давид – Чарлз Суиндъл

12. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

13. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

14. Естир – Чарлз Суиндъл

15. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

16. Здравото семейство – Чарлз Суиндъл

17. Изненадани от Библията – проф. Райт

18. Изненадани от надеждата – проф. Райт

19. Илия – Чарлз Суиндъл

20. Йов - Чарлз Суиндъл 

21. Йосиф – Чарлз Суиндъл

22. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

23. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

24. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

25. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

26. Мир с Бога - Били Греам

27. Моисей – Чарлз Суиндъл

28. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

29. Мъжки разговор – Чарлз Суиндъл

30. Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън

31. Не пропилявайте живота си – Джон Пайпър

32. Нещо повече - Катрин Маршал
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33. Обикновено християнство – К. С. Луис

34. Основи на християнството - Джон Стот

35. Отговори на житейските проблеми – Били Греам

36. Павел – Чарлз Суиндъл

37. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

38. Победата на разума – проф. Родни Старк

39. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

40. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

41. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

42. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

43. Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.

44. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

45. Проповеди от Чарлз Спържън - 28 бр.

46. Просто християнин – проф. Райт

47. Религиозна класика – христоматия

48. Роден отново – Чарлз Колсън

49. Свободни в Христос - Сесил Хуук

50. Свършената работа на Христос – Франсис Шейфър

51. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

52. След като повярвате - проф. Райт

53. Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж

54. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

55. Тайната на щастието – Били Греам

56. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

57. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

58. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

59. Фалшифицирането на Исус – Крейг Еванс

60. Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис

61. Цар Давид - Дейвид Пиърс

62. Целенасочен живот – Рик Уорън

63. Целенасочената църква - Рик Уорън

64. Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофер 
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