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Предговор

Баща ми, който беше издател на християнска литература и обичаше да нарича печатарските букви
“оловните войници”, с които Бог ще завладее света. Бог ми даде способността да тръгна по стъпките на
баща си,  тъй като  съм писател  и  издател  на  християнски списания,  вестници и книги.  Може би най-
удивителната възможност в  живота ми се предостави в началото на 1996,  когато няколко приятели ме
убедиха да включа компютъра си в мрежата за електронна поща. Онова, което в началото представляваше
обмен на случайни съобщения, скоро се превърна в редовна служба по електронната поща, която беше
наречена “gracEmail”.

По-голямата част от дейността на тази служба е посветена на отговори на въпроси от читатели от
християнската общност по цял свят. В момента на написването на тази книга “църквата” на получаващите
тези съобщения обхваща повече от 1700 вярващи, които се събират от понеделник до петък всяка седмица
за да изучават Библията и да размишляват над духовните истини. Въпреки, че са членове на различните
деноминации на световната Църква, ние установихме, че общо споделяме много по-важни неща от онова,
които ни разделя.
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Тази книга  представлява  избрана част  от  тази  кореспонденция по електронната  поща.  След като
много години наред системно съм изучавал теология, за мене се оказа интересно, че въпросите на хората в
определен период от време обхващат едни и същи основни неща, които съставляват теологията. Теологията
е много практична и представлява размисъл за Бога и за неговите пътища, които винаги формират начина,
по  който  живеем  ежедневно.  Както  веднъж  написа  К.С.  Луис,  всеки  има  отношение  към  теологията,
независимо дали разбира това или не. По-добре е да правим това съзнателно и грижливо, с очи вперени
постоянно в Исус Христос.

Собственото ми християнско наследство произтича от обществото, известно като Христови Църкви,
които произтичат от “революционното движение” от 19-я  век,  предвождано от Бъртън Стон,  бащата  и
синът  Томас  и  Александър  Камбел  и  други.  Това  движение,  което  основателите  му  понякога  наричат
“реформаторско движение,”  има за цел да върне Божиите хора при Исус Христос, да призовава всички
християни  да  изучават  задълбочено  Писанията  за  себе  си  и  да  “възстановят  древната  вяра,”  в  която
господствува Исус Христос и където приобщаването към Него е основна цел на всеки от учениците му . За
нещастие, по-сетнешните поколения често губят от погледа си тези велики цели. Тъжният резултат от това
е придържането към канони, разцепление, духовен глад и недохранване. Щастлив съм да кажа, че всред
наследниците на това Движение за Възстановяване изгрява нов ден и че на много места Исус Христос е
върнат отново на престола си. Когато това се случи, слабият полъх на разцепление и осъждане се заменят
от признаване и приемане на всички деца на Бога - независимо дали са от нашето движение или от някое
друго църковно движение.

Приблизително 60% от получателите на “gracEmail” са от Християнските църкви и поместените в
книгата отговори включват някои от онези въпроси, които са от особена важност на тези читатели. Почти
половината от читателите на “gracEmail” са от други християнски групи и аз вярвам, че читателите от
християнската общност от цял свят ще решат,  че книгата е интересна и полезна.  През последните две
десетилетия Бог  ми даде  възможност  да обучавам,  да проповядвам и  да изнасям лекции в църкви,  на
семинари,  лагери и  конференции на  Баптисти,  Методисти,  Презвитерианци,  Адвентисти,  Харизматици,
Педтесятници, Епископални,  Адвентисти от Седмия ден,  недоминационнни църкви, домашни църкви и
много други срещи на вярващи. Аз обичам всички Божий хора, независимо от тяхната деноминация и с
нетърпение очаквам времето, когато всички ще се съберем заедно, за да се покланяме пред вечния трон на
Бога.  Междувременно  искам  да  бъда  част  от  отговора  на  молитвата  на  Исус,  че  всички  негови
последователи трябва да са обединени. Това не само съответствува на Библията, но отговаря  и на най-
добрите традиции на религиозно наследство на обществото, в което съм роден и в което все още служа на
Бога.

2Лет.7:14

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали условното обещание на Бога във 2Лет.:14, че
ще прости на хората си и ще излекува земята им, сега е валидно за християните от САЩ.

*    *    *
В този откъс Цар Соломон току-що е осветил Храма и Бог се появил през нощта на царя, за да го

увери,  че ще чуе молитвите на хората,  които са произнесени в този храм (2Лет.7:12-18).  Например,  да
предположим, че Израел извършел грях и Бог ги накажел със суша, скакалци или болест. Ако те се разкаят,
ако се обърнат към Бога и поправят поведението си, Бог ще им прости и ще премахне наказанието. А ето и
цялото обещание на Бога в  2Лет.7:13-14:  “Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на
скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа си, и ако народът ми, който се нарича
с моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава
ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.”

Днес ние често чуваме хора да цитират втората част от (ст.14), но пропускат първата част (ст.13). По
този начин те внушават, че ако християните живеещи сред народ (например в САЩ или в друга държава),
смирено потърсят Бога в молитва, той ще излекува болестта, която опустошава земята им и ще възстанови
благоволението си към този народ.  Вярно е,  че Бог продължава да прощава на грешните хора от всеки
народ, които се разкаят, обърнат се към него и коригират поведението си. Но сега нито един народ по земята
няма право да твърди, че те са хората на Бога, които живеят в Обещаната земя. “Народът ми” от ст.14 не се
отнася изобщо към американците,  новозеландците,  италианците или швейцарците като националности.
Изразът  “народът  ми”  се  отнася  само  до  християните  от  дадена  нация.  Следователно,  това  обещание
означава, че само ако църквата всред някой народ извърши грях и страда от наложеното й наказание поради
това, Бог ще прости на тези вярващи и ще премахне наказанието им, ако искрено се покаят и променят
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начина си на живот.
Според мен е лицемерна грешка да се вземат твърдения и обещания, отнасящи се към древния Израел

като избрани хора на Божия завет, които са живели в обещаната от него земя и да се прилагат до която и да е
сегашна нация. Днес е по-добре за застъпническа молитва в полза на някоя нация да се използва казаното в
Йер.29:7, което била насочено към евреите, които били заведени във Вавилон като заточеници 300 години
след Соломон: “Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници, и се молете за
него на Господа; понеже в Неговия мир ще имате и вие мир.” 

Където и да живеем, ние можем да се молим за добруването на нашия град, за нашата страна и за
нашия  народ.  До  степента,  до  която  Бог  благославя  съседите  ни,  ние  също  ще  се  ползваме  от  тези
благословии.  Но ние трябва винаги да помним, че сме граждани на небето, че Бог не е американец и че
собствената ни страна се намира пред Бога в точно същото положение, в което се намира всяка друга страна
от този пропаднал свят. 

Адът и скърцането със зъби

В проповедите си изразих увереността си,  че Бог ще унищожи телата и душите на злите хора
(Мат. 10:28) и че огненото езеро е наистина “втората смърт” (Откр. 21:8),  “вечно наказание”
(Мат. 25:46), състоящо се във “вечно унищожение” (2 Сол. 1:9). Един читател ме пита: Очевидно
добре сте подготвен по този въпрос. Не искам да споря с вас, но питам как казаното от вас се
хармонизира с текстовете, в които се говори за скърцането със зъби?”

За  около  18  века  болшинството  християнски  учители  и  проповедници  са  разбрали,  че  изразът
“скърцане със зъби” се отнася до безкрайната болка, която са считали, че ще изпитват при мъченията си
отпадналите през цялата вечност. Една стара, може би апокрифна история разказва за евангелист, който
яростно поучавал за това и един човек го попитал: “А какво ще стане, когато на осъдените им се износят
зъбите от скърцане?” Без да се замисли, евангелистът отговорил: “Няма проблем, брате, Бог ще им даде
нови зъби и те ще продължават да скърцат с тях!” Всеки човек, който притежава Библия и Конкорданс би
могъл да отговори по-добре.

Изразът “скърцане със зъби” се среща на различни места в Библията и винаги се отнася за човек,
който е разярен на друг човек и на който би могъл да се нахвърли подобно на див звяр и да го разкъса със
зъби,.  Най-известният  пример  за  такова  състояние  е  убийството  на  Стефан.  Евангелистът  нарекъл
обвинителите си убийци на пророци, на което те реагирали като “скърцаха със зъби на него” (Деян. 7:54).
Древният Иов е използвал този израз за Бога, който му се струвало, че е разгневен на нго: “Разкъсва ме в
гнева Си и ме мрази, скърца със зъбите Си против мене” (Йов 16:9).

Давид е подбрал това картинно описание, за да опише подобна сцена: “скърцаха на мене със зъби”
(Пс. 35:16). И наистина, злия човек обикновено “прави заговор против праведния и скърца на него със зъби”
(Пс.37:12).  Йеремия описва враговете на Йерусалим, които “широко отвориха против тебе устата си,
подсвиркват, скърцат със зъбите си” (Пл.Йер. 2:16).

Така ще бъде и със злите хора в края на света. Седем пъти в Библията - шест пъти в Матей и един път
в Лука, Исус говори за “плач и скърцане със зъби”, когато изгубените ще бъдат изключени от царството и
изгонени от Божието присъствие. Три от тези сцени показват “външната тъмнина,” за разлика от веселието
в царството (Мат. 8:12; 22:13; 25:30). Два текста говорят за изключването, без допълнителни подробности
(Мат. 24:51; Лука 13:28). В два от случаите е показано как осъдените са в “огнената пещ” (Мат. 24:42, 50).
Важното нещо в случая е, че където и да се намират, а аз нямам проблеми да използвам думата “ад” като
кратко описание на многобройните символи от Библията за тази ужасна съдба, те скърцат със зъби от ярост,
а не от болка.

Пс. 112 поставя глазурата на тортата на нашето изучаване на този проблем. В първите девет стиха
авторът описва благословиите на верните,  завършвайки с  обещанието,  че “Правдата му трае до века;
рогът му ще се издигне за почит” (Пс. 112:9). След това идва разделителната черта: “Нечестивият ще види
това и ще се наскърби, ще поскърца със зъби и ще се стопи, желанието на нечестивите ще погине” (Пс.
112:10).

Актуално състояние на религията в САЩ

Когато през периода 1950 – 1960 израствах в Анита, Алабама, в района южно от границата на щата
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Тенеси и магистралата между Джорджия и Мисисипи  аз една ли познавах даже един човек, който да не
посещаваше Христовата църква. Ако не ме лъже паметта, по онова време една трета от тогавашните 30 000
жители на нашия район определяха себе си като принадлежащи към тази църква, друга една трета – като
баптисти  и  останалата  една  трета  –  към  други  деноминации.  Тогава  в  района  ни  имаше  само  една
католическа църква “Св. Павел” и тя беше много малка. 

Тогава ми се струваше, че всички американци са християни, че повечето от тях са протестанти и че
по-голямата  част  от  протестантите  принадлежат  към  Христовата  църква.  Ето  така  ми  изглеждаше
положението тогава, в района в който живеех. С цел някой друг да не сподели моето детско късогледство по
този въпрос, предлагам ви някои статистически данни, които са публикувани току-що от Ричард Хаузил,
съавтор на книга, посветена на статистика  за членовете на различните религиозни общности в САЩ към
2000 г. 

Публикуваните в нея данни са резултат от проучването на 140 мил. американци, принадлежащи към
149 християнски и нехристиянски религиозни общности. Според това проучване 50,2% от гражданите на
САЩ членуват в някаква религиозна общност.  81% от тях са християни. От тях 51,5 % са протестанти, а
останалите  48,%  са  католици,  като  броят  на  протестантските  църкви  е  10  пъти  по-голям  от  броя  на
католическите църкви. (В това проучване  са включени некръстените деца на членове на църкви, в които
бебетата не се кръщават, за да бъдат съпоставени правилно с църквите, в които бебетата се кръщават.) 

След 25-те най-големи религиозни групи най-многобройна са римокатолиците (62 милиона), следвана
от Южните Баптисти (20 милиона) и Методистите (10 милиона). Следват евреите (6 мил.), които са повече
от  няколкото  Лютерански  деноминации  (ELCA  –  5,1  мил,  LC-MS  –  2,5  мил),  Мормони  (4,2  мил),
Презвитерианци (3,1 мил), Общества на Бога (2,5 мил), Епископални (2,3 мил), Американски Баптисти (1,7
мил), Обединена църква на Христос (1,7 мил) и Църкви на Христос, в които не се използват музикални
инструменти (1,6 мил). 

Мюсюлманите в САЩ са 1,6 мил, следвани от независимите Христови църкви и Църквите на Христос
(1,4 мил), независима нехаризматична църква (1,1 мил), Християнска църква/Ученици на Христос (1 мил),
Божия Църква – Кливлънд, Тенеси (974,000),  независими харизматични църкви (935,00),  Адвентисти от
седмия  ден  (923,00),  Назаряни  (907,00),  Гръцка  православна  църква  (428,000),  Армия  на  спасението
(415,000), Евангелски лютерани от Уискънсин (405,000) и последователи на Уесли (381,000). Два от щатите,
които са извън “Библейския пояс” – Юта (74%) и Северна Дакота (73%) са начело пред останалите щати по
общия брой на участниците в различните религиозни общества. Окръг Колумбия (Вашингтон) също има
73%. 

Най-малък брой вярващи има във Вашингтон (33%) и Орегон (31%). В Северна Дакота има най-голям
брой църкви на 1000 жители – 1 църква на всеки 426 жители. А в Невада на всеки 2130 жители има по 1
църква. В окръг Лос Анжелис има най-много вярващи (5,5 мил) и най-много църкви (4044) Следващите са
Окръг Каунти, Илиноис (Чикаго) – 3,1 мил вярващи, и 2346 църкви и Окръг Харис, Тексас (Хюстън) – 1,7
мил вярващи и 1587 църкви. 

След всичко, което е казано и направено от статистиците, нека да помним следното: “Господ познава
своите си хора и всеки, които изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата” (2Тим.2:19)

Алгебра или геометрия

В отговор на мнението на един читател,  което публикувах наскоро,  друг  читател,  Рик
Пресли споделя следните мисли, които ми се сториха мъдри и ги споделям с вас по-долу.
*    *    *
Винаги съм казвал,  че притчата за Добрия самарянин е за  хората,  които са заети с вършенето на

Божията работа и нямат време да следват Божията воля. 
Миналата седмица размишлявах за видовете хора, които имам в моя клас като учител. За да бъде по-

ясно какво искам да кажа, аз ги наричам Хора на Алгебрата и Хора на Геометрията. Установих, че най-общо
казано хората, на които им се отдава алгебрата, мразят геометрията, а онези, които харесват геометрията
често пъти не са много добри в алгебрата.  Това е така, защото двете науки подхождат към решаването на
проблема по изцяло различни начини. 

В алгебрата трябва да бъде намерен един единствен верен отговор и чрез точни умозаключения човек
може да го открие. В геометрията има много начини, чрез които човек може да намери отговора на задачата.
Някои отговори са по-елегантни от другите. Хората, които са предразположени да считат, че нашият свят е
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съставен от ситуации с Един Единствен Верен Отговор, харесват алгебрата и мразят геометрията. 
Тези, които вярват, че светът е пълен с принципи, които човек може да подрежда по различни начини,

най-общо казано обичат геометрията и мразят алгебрата. Трети вид хора, разбирайки ценността и на двете
науки, се превключват от едната към другата с голяма лекота. Тъй като преподавам както математика в
училище, така и теология в Неделното училище, аз срещам същите видове хора. 

Има хора, които считат, че в Библията има само Един Единствен Верен Отговор на всеки въпрос. Има
други хора, които вярват, че Библията е пълна с принципи и човек трябва да се старае да открие кой от тези
принципи подхожда най-добре към всяка конкретна ситуация. Преподавайки математика съм установил, че
хората, които обичат алгебрата, мразят науката, която е свързана с изработването на хипотези, на тяхното
изпитване  и  на  тяхното  потвърждаване  или  отхвърляне,  преди  да  се  заемем  със  следващата  хипотеза,
защото те мразят идеята да възприемат нещата временно и да им липсва ясно очертан път, по който трябва
да  вървят,  за  да  разрешат  проблема.  Нещата,  които  тези  хора  харесват  са  научните  факти,  за  които  е
абсолютно  ясно,  че  или  са  верни,  или  са  грешни. Този  вид  хора  са  добри  в  откриването  на  вида  на
дърветата, основавайки се на вида на листата им или на познанието си за делението на клетката, но никога
не са добри в експерименталните науки. 

В нашите църкви аз съзирам много такива хора и считам, че евангелизмът привлича много голяма
част от този вид хора, които за яснота наричам Хора на Алгебрата. Те търсят Единственият Верен Отговор.
Те са запаметили факти, за които със сигурност знаят, че са верни. Те обичат абсолютните, категорични и
недопускащите никакво съмнение аргументи и доказателства. 

Много по-рядко в нашите евангелски църкви ние срещаме хора, които временно приемат отговорите,
които  се  чувстват  удобно  и  тълкуват  наученото  познание,  които  се  наслаждават  на  обсъждането  и  го
завършват с  фразата “от  една  страна  е  така,  но  от друга  страна  е  иначе,”  тъй като за  това се  изисква
майсторско прилагане на принципите, а не неотклонно придържане към фактите.

Ангелите пеят ли?

Един абонат на моята ел.  поща от Алабама ме пита дали в Библията някъде пише, че
ангелите пеят? Той търсил в нея, но не успял да намери такова твърдение.
*    *    *
Аз също не мога да открия стих в Библията, в който конкретно да се казва, че ангелите пеят . Но само

този факт не е достатъчен, за да стигнем до истината.  В Библията се казва, че всичко във вселената пее
възхвала на Бога и е трудно да се повярва, че ангелите са изключение. Огромният хор от певци включва
Божиите  хора  (Пс.30:4),  царствата  (Пс.68:32),  народите  (Пс.67:4),  апостолите  (Мат.26:30),  мъчениците
(Откр.14:3;  15:3),  планините  (Ис.49:13),  птиците  (Пс.104:12),  утринните  звезди  Йов  38:7),  дърветата
(1Кор.16:33), небесата и земята (Ис.49:13) и самият Бог (Соф.3:17).

В апокалиптичното си видение Йоан разказва за Четири Живи Същества които пеят, обкръжавайки
Божия трон (Откр.5:9) и изглежда че те са ангели със специално предназначение. Вероятно ангели са и
“Божиите синове”, които “възклицаваха от радост”, когато утринните звезди пеят на Създанието и това е
доста близо до представата, че и ангелите пеят (Йов 38:7). 

Накрая, в Библията са записани няколко “песни”, произнесени от ангели, т.е. за тях се казва, че са
“казани,” а не “изпети.” Веднага си спомням за “Възхвалата” при раждането на Христос (Лука 2:13-14),
както и за няколко песни, използвани в небесата около трона на Бога, в пеенето на които са участвали и
ангелите (Откр.5:11-13).

Има една песен, обаче, която даже ангелите не могат да пеят и това  е песента на изкуплението. Тази
песен на Моисей и на Агнеца (Откр.15:3) празнува радостта от спасението и е запазена за Божиите хора от
всички поколения преди и след Христос, които чрез Божията милост в кръвта на Христос са доведени в
вечното Божие присъствие. (Виж Изх. 15:1-18 и Откр.5:8-10.) 

В Ис.12:1-6 ясно ни се казва, че не е нужно ние да чакаме, а трябва да пеем за нашето спасение. Защо
не прочетете сега този откъс на глас пред Бога и пред всички, които ви слушат!

Антихристът
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Няколко  абонати  на  моята  ел.  поща  ме  питат  за  “Антихриста”  или  “Мерзостта  на
разорението,” за който се говори в Библията. Дали трябва да очакваме, че на даден етап
от човешката история ще се появи такъв човек? Трябва ли да се страхуваме от него?”
*    *    *
За пръв път за такъв човек в Стария Завет говори пророк Даниил (Дан.9:27; 11:20-45). Пророчествата

на Даниил се изпълнили първоначално в тиранинът на селекците Антиохий IV, който преследвал юдеите
около 3 века преди раждането на Христос. Исус, Павел и Йоан повторили думите, взети от пророчеството
на Даниил, вероятно за да предскажат за появата на римските императори Нерон и Домициан (Мат.24:15-22;
2Сол.2:1-12; Откр.13; 19:11-21). 

Тези  двама  императори  изискали  от  поданиците  си  да  ги  признати  за  богове  и  хората  да  им  се
покланят като пред богове, и преследвали християните, които не се подчинили на това изискване. През
човешката  история  е  имало  много  лъжци,  които  са  твърдели,  че  те  са  Христос  (Марк  13:22)  и  много
антихристи (1Йоан2:18). Но историята постоянно повтаря себе си и понякога ни се струва, че библейското
пророчество се е изпълнило. 

В тази светлина много християни от втория век на нашата ера до сега са считали, че цитираните по-
горе стихове от Библията описват някакъв следващ конкретен човек, който ще постави край на историята на
земята и по свръхестествен начин и за последен път ще превъплъти в себе си неподчинението срещу Бога.
Този антихрист от края на времето, както и другите преди него, ще измами човечеството, ще възвиси себе
си като бог и ще поведе последователите си на бунт срещу Бога. Той ще преследва хората, които са верни на
Бога и почти ще придобие върховната власт над човечеството, но само за да бъде повален от Христос при
неговото славно завръщане в сила. 

Гледната  точка  на  Антихриста  е  била  поддържана  от  различни  учени  от  всички  християнски
деноминации. Привържениците на Антихриста не са ограничени само до една школа или само до някоя от
християнските  деноминации.  Удивителното  е,  че  както  в  Даниил,  така  и  в  Откровение  драмата  на
Антихриста продължава  3,5  години,  или “време (една година),  времена  (две  години) и половин време”
(половин година), или 42 месеца, или 1260 дни – т.е. по три различни начини се казва едно и също нещо.

Това е била буквалната продължителност на върховния конфликт и изпитанията по време на пророк
Илия от Стария Завет и отново в Новият Завет – по време на земното служение на Исус. Този период е
ограничен и е половината от 7 годишния период, който е символ на пълнотата. 

Царуването на злото е временно и Бог ще има окончателната дума. Всички хора, които вярват в Бога
накрая ще триумфират. Антихристът може да убива, но Бог може да възкресява от смъртта. Ние не трябва
да се страхуваме от нито един човек, а само от Бога (Мат.10:28). В библейското пророчество има ясни
истини, върху които можем безопасно да изграждаме живота си.

Апокрифните книги

Няколко читатели на моята електронна поща ме питат за Апокрифните книги, които са
включени  в  католическият  Стар  Завет,  но  липсват  в  повечето  издания  на
протестантските Библии.
*    *    *
Названието “Апокрифни” е гръцка дума, означаваща “скрити” (книги) и обикновено се отнася за 13-

15 книги с юдейски произход,  писани в периода 200 г.пр.  Хр.  – 120 г.н.е.  Палестинските равини не са
включили тези книги в еврейската Библия, (която християните наричат Стар Завет). 

Обаче юдеите, които са живеели в Египет са ги включили в Септоагинта, който е бил гръцкия превод
на еврейската Библия, който е бил направен в Александрия 1-2 века преди раждането на Исус. По-късно
християните от различните деноминации започнали да гледат на Апокрифните книги по различен начин.

Католическата църква възприела латинският превод от 5 век наречен "Vulgate"  на Джером, който се
основавал  на Септоагинта и включвал повечето от Апокрифните книги. 

Протестантите  най-общо  възприели  юдейската  учение  и  пренебрегнали  Апокрифните  книги.
Англиканската църква приела, че Апокрифните книги в морално отношение са ценни, но не са толкова
авторитетни в духовно отношение. 

Независимо  от  различията  им  относно  “вдъхновеността”  на  тези  книги,  съвременните  учени
признават,  че  заедно с  други подценени юдейски книги,  които понякога са  наричани “Псевдопиграфа,”
Апокрифните книги осигуряват важна връзка в разбирането на развитието на юдейското духовно мислене в
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епохата  от  написването  на  книгата  Малахия  (последната  книга  от  Стария  Завет)  до  написването  на
Евангелието на Матей (първата книга от Новия Завет). 

Няма важни теми, включително спасението, които да се намират в зависимост от Апокрифните книги,
въпреки  че  Апокрифните  книги  предоставят  най-добрата  основа  както  за  учението  за  “чистилището”
(поддържано от католиците), така и за учението на вечното мъчение (поддържано от много християни от
различни деноминации).

Астроном потвърждава вярата

Един астроном, който се е  специализирал в изследване на планетите,  намиращи се отвъд Нептун
казва, че научната му работа има смисъл единствено, защото той вярва в Бога. 

Г. Консолмано е  завършил Университета в Мичиган и сред това е защитил докторат в Университета в
Аризона,  а  след това се  върнал в  Университета  в  Масачузетс,  за  да се  обучава  още 3 години по една
специална програма за обучение на доктори на науките по астрономия. 

Той вижда пряка връзка между вярата и собствените си занимания,  насочени към изучаването на
небесата. Той казва: “Само когато приемете Бога, който е създал света и е казал, че този свят е
добър  , само тогава наистина имате нужната увереност, за да се занимавате с наука. За да бъдете учен, вие  
трябва да считате, че във вселената има логика и че има истина, която вие сте способен да разберете.   Ако  
не вярвате в тези три неща, няма никакъв смисъл да се занимавате с наука .”  (Коментар: А след
като знаем, че огромното мнозинство от учените са атеисти, трябва да стигнем до заключението, че няма смисъл тези хора  да
се занимават с наука, защото техните усилия са безплодни. Това е тъжната истина за състоянието на съвременната наука.
Д.Пр.)

Консолмано казва, че религиозната вяра е жива сред активните астрономи и че 75% от познатите му
астрономи вярват в Бога.  Но той предупреждава, че понякога добронамерени вярващи хора могат да
пропагандират  атеизма,  когато се  опитват  да  свържат  библейското учение  с  конкретните  научни
теории. 

Той твърди, че Библията говори за Създателя, но не и за научните подробности, свързани със
създаването на света. Научните теории постоянно се променят, а Бог никога не се променя. 

Оказа  се,  че  Консолмано е  изучавал и теология.  Той е  йезуит и е  работил в Обсерваторията във
Ватикана, Италия.

 Балансираност в църковната дисциплина

Семейна двойка християни от Германия ми пише, че те търсят “тесния и прав път” в
църковната дисциплина, стараейки се да не бъдат прекомерно критични от една страна, но
и да не толерират греховността от друга. Те питат: “Откъде получават духовна власт
онези,  които  “поставят  белег”  на  бивши  членове  на  тяхната  църква,  като  изпращат
обвинителни писма по техен адрес до църквите, където са се преместили.”

Исус е инструктирал учениците си да разрешават личните си спорове помежду си,  започвайки на
индивидуално ниво и разширявайки кръга на замесените в разрешаването, само ако това е необходимо (Мат.
18:15-20).

Тъй като християнското приятелство и радушие са толкова съществени за вярващите (Деян. 2:41-47;
Евр.13:1-3;  3  Йоан  5-8),  от  изключителна  важност  е  да  се  изключи  откритото  демонстриране  на
дисциплинарни  наказания  от  кръга  на  християнското  семейство.  Но  понякога  е  задължително  да  се
прилага дисциплина.

Признаването, че Исус е Бог в човешко тяло е основно изискване, за да се присъедини някой към
християнското семейство и вярващите са длъжни да отказват християнско приятелство и радушие на онези,
които  твърдят,  че  са  християни,  но  не  правят  това  публично  признание (2  Йоан  7-11).  Тъй  като
християнската идентичност изисква придържане към християнския морал, църквата трябва да изключва
всеки, който   без да се разкайва  , проявява упорито, демонстративно и неморално поведение   (1 Кор.
5:1-2, 7, 9-13).

Разколът противоречи и унищожава християнското приятелство,  поради което Павел предупреждава
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вярващите да бъдат нащрек към онези, които създават разногласия и да ги избягват (Рим. 16:17-18). Освен
това Павел казва да се пазим от човек, който казва че е християнин, но не може да се самоконтролира и
живее на гърба на другите членове от църквата, които работят, за да изкарват прехраната си (2 Сол. 6-14).
Но трябва да се има предвид, че това изключване има за цел да върне отклонилия се на правия път, а не да
го наказва (2 Сол. 3:15).

Струва ми се,  че подчиняването на тези указания от апостолите едва ли включва изпращането на
писма до други църковни общности, съдържащи дискредитиращи и клеветнически подробности за някой
човек. Оклеветяването на друг човек, било то чрез думи или чрез писано слово, представлява нарушение на
Божиите закони, а освен това излага извършителя на съдебно преследване и наказание от светската власт.

Човекът, на който е възложено да упражнява дисциплинирането в църквата и да се надяваме - да
върне  в  правия  път  отклонилият  се  брат  или сестра,  трябва  да  се  стреми към укрепване,  а  не  към
разрушаване на вярата на другите (2Кор. 12:19). Този човек тъгува, а не тържествува заради ставащото,
наричайки другите грешни (2 Кор. 12:20-21). Този човек трябва да реагира много внимателно по въпросите
на дисциплината и действията му да са на солидна основа (2 Кор. 13:1-2). Той трябва да е готов да загуби
уважението на останалите, ако това е необходимо, с цел да възстанови на някой член на църквата (2 Кор.
13:7-9). 

Всеки,  който се наслаждава,  когато упражнява  пълномощията  си в  областта  на дисциплината,
може би не е духовно израснал, за да изпълнява това задължение.

Баптистите и Църквите на Христос

Умолявам  да  проявят   разбиране  тези  читатели,  които  не  принадлежат  към
Баптистките църкви или към Църквите на Христос, докато разглеждаме в тази статия
тези  две  групи  християни,  които  са  особено  популярни  и  се  конкурират  помежду  си  в
южната част на САЩ.

*    *    *
Между Баптистите и хората от Църквите на Христос има много повече общи неща, отколкото те си

представят. Правилно мислещите хора и от двете групи знаят, че ние сме длъжни да вярваме в работата за
нашето  спасение,  извършена  от  Христос  на  кръста.  И  двете  групи  не  придават  някакво  значение  или
стойност на кръщението, ако то не е част от вярата в Исус Христос. И двете групи кръщават повярвалите
чрез потапяне във вода, подчинявайки се на Великата Заповед на Исус (Мат.28:18-20). И в двете групи всяка
църква се самоуправлява и в двете групи се цени високо свободата на съвестта на всеки човек.

Александър  Кампбел,  основателят  на  Движението  за  Реставрация,  от  което  са  произлезли
съвременните  Църкви  на  Христос за  известен  период  от  време  е  бил  член  на  регионална  Баптистка
Асоциация. Той я напуснал преди да бъде изключен от нея, след като стигнал до заключението от Деян.2:38,
че  главната  цел  на  кръщението  е  било  опрощението  на  греховете.  Въпреки  че  Камбел  считал,  че
кръщението е “официалното” средство за опрощението, той не считал, че то е истинското или ефективното
средство, поради което приемал, че и вярващите, които са били кръстени   не   чрез потапяне във водата също  
са християни. Но неговото фокусиране единствено в Деян.2:38 (а не и например в казаното от Апостол
Петър в Деян.10:43) накрая принудило мнозинството от християните в Църквата на Христос да стигне до
заключението,  че  единствено  тези,  които  са  били  кръстени  “за  опрощение  на  греховете”  са  получили
Новозаветно  кръщение.  Около  1880  Дейвид  Липском,  педагог  и  редактор  на  списание  “Защитник  на
евангелието,” който все още приемал баптистите, без отново да ги кръщава, настоявал, че подчинението на
Христос се изразява не само в правилната причина, поради която човек се кръщава, а че подчинението само
по себе си е най-високоблагородната възможна причина. През 1884 Остин МасГари, бивш шериф и наскоро
повярвал християнин от Тексас, започнал да издава своя нов съперничещ вестник “Здрава основа,”  чиято
основна цел била да се противопоставя на учението на Липском по този въпрос и да настоява за
повторното кръщаване на баптистите. 

След време много баптисти отвърнали на тази атака с твърдението, че кръщението извършвано от
Църквите на Христос е невалидно, защото там се фокусирали в кръщението като източника на спасението, а
не  в  Исус.  Членовете  на  Църквите  на  Христос  отрекли  това  обвинение,  но  догматичното  говорене  на
техните опоненти заглушавало техните най-искрени протести. 

Баптистите осигурили много новоповярвали за движението на Кампбел, особено в южната част на
САЩ. Когато в средата на 19 век Кампбел проповядвал в Нешвил, Тенеси, мнозинството от членовете на
Първа Баптистка църква в града били убедени да се присъединят към неговата реформация. Не е чудно, че в
Енциклопедията на Южните баптисти с имената “кампбелизъм” и “ландмаркизъм” са наречени двете най-
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опасни ереси сред баптистите. 
През  следващите  100  години членовете  на  Баптистките  църкви и  на  Църквата  на  Христос  често

влизали в публични спорове, от които обикновено се създавала повече горещина,  отколкото светлина и
като последица от които част от баптистите преминали към Църквата на Христос. Продължилите 100 годни
антагонизъм и изолация,  втвърдили създадените стереотипи един към друг сред членовете ни на двете
групи. Много членове на Църквата на Христос стигнали до извода, че баптистите “не вярват в кръщението,”
въпреки че  тяхното  историческо настояване  за  важността  на  този  ритуал е  станал  причината  те  да  се
наричат  с  името баптисти.  От своя  страна много баптисти стигнали до заключението,  че членовете  на
Църквата на Христос вярват в “прераждането при кръщението.” 

И двата стереотипа са неоснователни, ако се приложат към най-добрите представители на всяка от
групите, но и двете карикатури са популярно оправдание за крайните изказвания на твърдолинейните и от
двете  страни.  Днес  светлината  на  евангелието  огрява  цялото  християнско  братство  и  има  признаци  за
евангелско обновление и сред тези две групи. 

Сега много баптисти, водени от английският баптист и педагог Бисли-Мъри свързват по-внимателно
кръщението с евангелието и не го превръщат в изискване за приемане за член в местна баптистка църква.
Много Църкви на Христос  сега фокусират проповедта си в Христос, а не в кръщението, но все още се
стараят да кръщават новоповярвалите в Него като техен Спасител и Господ. 

Много църкви, които са свързани с тези две групи, приемат за свои членове вярващи от другата група,
без да изискват от тях отново да се кръщават. Това е чудесна крачка напред, за която трябва да благодарим
на Бога. В светлината на евангелието ние трябва да кажем, че както Баптистите, така и Църквите на Христос
често са пропускали истинската цел и са се фокусирали в нещо друго, което и ние правим,   вместо да се  
фокусираме в това, което Бог вече е направил за нас в Исус Христос. Баптистите често
казваха,  че  спасяващото  събитие  се  случва,  когато  ние  повярваме  (“приемем  Христос”),  а  хората  от
Църквата  на  Христос  казваха,  че  спасяващото  събитие  се  случва,  когато  ние  се  кръстим  (“когато  се
подчиним на евангелието”). 

И двете групи са прави по отношение на това, което изискват, но и двете грешат,   тъй като считат, че  
нашата човешка дейност задейства спасяващото събитие.  Спасяващата дейност, която прави
грешните хора да са праведни пред Бога се е случила преди 2000 год. в безгрешния
живот и смъртта на нашия представител Исус Христос. 

Спасяващата дейност не се случва,  когато ние повярваме или когато бъдем кръстени, заради това
можем единствено да вярваме в Исус за неговото спасение, вяра, външен израз на която ни е заповядано
да даваме чрез кръщението. 

Исус е умрял заради нашите престъпления и е бил възкресен за нашето оправдание (Рим.4:25). В
своето плътско тяло на кръста той ни е примирил с Бога (Кол.1:19-22). Той е направил жертвоприношение
за грях, веднъж завинаги и за всички хора от всички поколения и завинаги прави безгрешни онези, заради
които той е умрял (Евр.173; 10:12-14). Исус заповядал на последователите си да проповядват евангелието и
да кръщават повярвалите. 

Баптистите  много  добре  са  проповядвали  евангелието,  но  понякога  били  невнимателни  относно
незабавното  кръщаване  на  повярвалите  хора,  както  и  по  отношение  на  свързването  на  кръщението  с
евангелието. 

Членовете на Църквата на Христос с радост са кръщавали всеки, който повярва, но често пъти са
поставяли “каруцата пред коня”,  като се отнасяли повърхностно към евангелието или като са обърквали
евангелието с отговора, който вярващият дава на евангелието. 

Благодарение на Божията милост и двете групи сега се учат да изпълняват по-добре това, което Исус е
заповядал във Великата Заповед. Дано те да се научат и да се държат ръка за ръка помежду
си, като братя и сестри, каквито те са.

Бебетата във Витлеем

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:”Трудно  ми  е  да  празнувам  раждането  на
Христос, когато чета, че Ирод е избил всички бебета във Витлеем. Можете ли да намерите
някой лъч светлина сред това ужасно и безсмислено събитие?”

*    *    *
Може да  ни се  иска разказът в  Евангелието на Матей за  раждането на  Исус  да беше свършил с
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поклонението  на  мъдреците,  които  били  доведени  във  Витлеем  от  пътеводната  звезда,  но  разказът  не
свършва така. Мъдреците помолили Ирод да им помогне до открият населеното място, където се намира
новороденият цар, а тиранинът от своя страна ги помолил в замяна да му предадат точния адрес на бебето.

Инструктирани чрез божествен сън, мъдреците се върнали по заобиколен път в своята страна, без да
кажат на Ирод къде точно се намира Исус (Мат.2:1-12). Когато разбрал, че мъдреците са видели Исус и са си
заминали, Ирод заповядал да бъдат убити всички момченца, на възраст до 2 години, които се намирали в
околностите на Витлеем (Мат.2:16). Бог предупредил Йосиф по време на сън и той заедно с Мария и бебето
избягали в Египет, откъдето се върнали чак след като старият Ирод умрял (Мат.2:13-15; 19-23). 

Случката,  наречена  “Избиването  на  младенците”  е  трагично  събитие,  но  е  по-точно  то  да  бъде
наречено  “Символът  на  всеобщата  вина.”  Защото  е  казано  “в  Адамовото  Грехопадение  ние  всички
извършихме грях.” Адам е представител на всеки от нас, включително и на бебетата и чрез неговия грях
смъртната присъда става валидна за всички от потомците му (Рим.5:12-20). Ако Исус въобще не беше се
раждал, цялата човешка раса непременно щеше да умре поради своя грях и осъждане. 

Но поради Исус, никой няма да бъде осъден единствено поради грехът на Адам. Хората, които накрая
ще бъдат осъдени от Бога, ще бъдат наказани защото те лично са отхвърлили Божията истина и доброта от
живота си, независимо от начинът, по който те са научили за това. Матей казва, че с плачът на майките във
Витлеем се е изпълнило едно древно пророчество на Йезекиил “Глас се чу в Рама, плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги нямаше вече” (Мат.2:18 и Йер.31:15). 

Рахил е била любимата съпруга на Яков (Израел) и майка на Йосиф и Вениамин. Нейното име винаги
е било свързвано с  бебета и  със  сълзи.  Самата  Рахил умряла  при раждане  и била погребана  близо до
Витлеем (Бит.35:16-20). Вековете след тази трагедия, на това място продължавали да се случват нещастия.
Повече от 1000 години след смъртта на Рахил, потомците на Яков от Южното царство Юда били изведени
от родната си земя и били откарани като заточеници в далечната страна Вавилон. Рама, която се намира на 8
км разстояние от Йерусалим, била сборното място, от където тръгнали заточениците. “Децата” на Рахил
били мъртви или умирали. Йеремия описал тази сцена в стиховете, които са цитирани в Евангелието на
Матей и в Плачът на Йеремия. Матей ни разказва, 500 години след Йеремия, че бебетата във Витлеем още
веднъж били избити и плачът на Рахил отново пронизал юдейската нощ. 

Но текстът с жалкият плач на Йеремия е последван от лъч светлина. Бог кавал на пророка: “Те ще се
върнат от земята на неприятеля и има надежда за вашето бъдеще” (Йер.31:16-17). Йер.31 продължава с
предсказанието на Бог за нов завет, в който той ще прости грехът на хората си и повече няма да го помни
(Йер.31:31-34; виж Евр.8:6-13). Чрез спасяването на живота на бебето Исус и по-късно, чрез изкупителната
му смърт на кръста на Голгота, самият Исус се превърнал в този завет (Ис.42:6). Той станал Вторият Адам,
даващият живота дух, чието подчинение като представител на хората спасява всички, които принадлежат на
него (Рим.5:12-20; 1Кор.15:45). 

Бебето, което временно било спасено от убийството, извършено от Ирод, също трябвало да умре. Но
чрез своята смърт, то дава живот на бебетата във Витлеем и на всички потомци на Адам по цял свят, които
вярват в Господа.

Бебешка стъпка по пътя на подчинението

Наскоро  пътувах  до  Хюстън  за  рутинен  лекарски  преглед.  Докато  шофирам,  аз  често  слушам
аудиозаписи на книги. През този ден слушах записа на книгата “Желанието за вечните хълмове” от Томас
Каил. Въпреки че не се придържа към православието, Каил страстно и красноречиво обобщава учението на
Исус. Текстът от книгата, който слушах в този ден беше посветен на тълкуване на притчата на Исус за
овцете и козите. Каил правилно отбелязваше, че благотворителността, която е харесвана от Исус е не само
доброволна и милостива, но е и радостна и спонтанна – даряването на нуждаещите се, което в този случай е
даряване на самия Исус Христос. Докато слушах, аз си помислих: “Впечатляващо. И аз искам да съм такъв.”

Скоро след това спрях на един светофар, един окъсан просяк дойде до колата ми и ми каза: “Аз имам
нужда от някакви обувки” и ми посочи към онова, което някога са били обувки. За да се отърва от него, аз
бръкнах в джоба си, за да извадя един долар, но се оказа че имам една банкнота от 5 долара и друга от 20
долара, които не ми се искаше да му дам. “Ще ви дам няколко дребни монети” – казах му аз и изсипах в
кутията му всички се дребни стотинки.

Когато продължих, внезапно осъзнах, че това беше тест, на който се провалих по всички показатели.
Тогава си казах: “Трябваше да не се “стискам” и да му дам 5 долара, за да си купи обувки. Боже, прости ми
и ми дай втори шанс!”

Днес, поради своята милост, Бог ми даде втори шанс. Зареждах колата си с гориво на бензиностанция,
когато видях друг представител на Исус, който седеше на ъгъла на улицата. В ръката му имаше патерица и
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се виждаше, че единият му крак е ампутиран. Стоейки до бензиноколонката, проверих какви пари имам в
джоба си. Отново бяха две банкноти – едната 5, а другата – 20 долара. Казах си: “Ясно, това е моят шанс.”
Обхванат от радостно настроение,  напълних резервоара, излязох на улицата и стигнах до ъгъла, където
стоеше инвалида. Светофарът светеше червено. Казах му възбудено: “Вземи тези пари в името на Исус
Христос!” и му дадох 5 долара. Той ми отговори веднага: “А, човек на Исус”, след това погледна към небето
и каза: Благодаря ти, Господи.” 

Думите му отекнаха в главата ми и аз също казах: “Благодаря ти, Господи и от мен за привилегията и
за радостта да съм “човек на Исус.” Това е бебешка стъпка по пътя на подчинението, но тя е в правилната
посока.

Бедни по дух

Един абонат на моята ел.  поща от Средният Изток ми пише:  “Наскоро един  човек  се
молеше Бог да му помогне да стане “беден по дух.” Аз искам да получа благословията,
която Исус е обещал на хората, които са бедни по дух, но не знам, дали сега съм беден или
богат по дух. Какво е имал предвид Исус с тази благословия?”

*    *    *
Исус е казал: “Блажени са бедните по дух, защото е тяхно небесното царство” (Мат.5:3).  Думата,

която в този текст е преведена като “бедните” означава “лишен, бедстващ, мизерстващ.” Това се отнася за
човек, който поради бедност е пропаднал дотам, че е започнал да проси (Лука 16:20-21; Мат.26:11). По
дефиниция такива просяци не представят препоръчителни писма. С такива писма не разполагат просяците,
с които човек се среща в страните от третия свят. Нито пък  хората, които са в отчайващо положение в
нашето общество. Нито пък просяците, които са живели в Палестина по времето на Исус. Просяците просто
молят  за  помощ.  Те  не  говорят,  че  я  заслужават,  нито  изтъкват  достойнствата  си.  Те  не  разполагат  с
доказателство или със свидетел, който да потвърди, че молбата им е основателна. Важни са само две неща.
Те се нуждаят, а някой друг има това, от което те имат нужда. Поради това те молят, просят и умоляват.

Исус казва, че това е начинът, по който ние трябва да приближаваме към Бога. Когато стане дума за
праведност, ние сме в морален банкрут. Никой от нас не заслужава да получи каквото и да е от светия Бог.
Никакви препоръчителни писма за високият ни личен морал, за религиозността ни или за добрите ни дела
не могат да ни помогнат. Бог просто не се впечатлява от тях. Исус ни казва: “Въобще не се опитвайте да
убеждавате  Бога,  че  заслужавате  неговото  благоволение.  Не  парадирайте  с  родословното  си  дърво.
Забравете за доказателствата с които си мислите, че притежавате. Не се старайте да правите обобщение на
живота си.  Идете при Бога като просяк – бедстващ, безнадеждно нуждаещ се, настойчиво молещ – “Дай
ми.”” Само две неща са важни: ние се нуждаем, а Бог има това, от което се нуждаем. “Бедните по дух” са
духовни просяци.

Но каква изумителна изненада ни очаква,  когато пристъпваме към Бога по този начин! Защото за
такива хора Бог прави немислимото. Невероятното. Невъзможното. Той им дава – не някаква трошичка, а
цяло царство! И то не на заслужаващите или на достойните, или на убедителните. А на духовните просяци.
На онези, които не предявяват претенции. Които не предлагат причини, основания и оправдания. Които са
наясно с това, от което се нуждаят и осъзнават, че единствено от Бога могат да го получат. На “бедните по
дух.” 

Наистина са блажени! Тяхно е небесното царство.

Безнадеждността е дяволска измама

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Аз вече съм на доста години и досега считах, че
съм спасен, защото още на 12-годишна възраст поканих Исус да влезе в сърцето ми. Живях
непокорно, но напоследък в живота ми се извърши дълбока промяна и аз се обърнах  изцяло
към Бога. Искам да бъда спасен, но преминавам през голямо изпитание, защото не мога да
вляза във връзка с Исус или със Светия Дух. Даже не мога да дишам от страх, че не съм
един от избраните от Бога. Не усещам присъствието на Бога в живота си, даже когато го
моля да е милостив към мен. Чувствам се изцяло изоставен. Можете ли да ми помогнете?”

*    *    *
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Сатаната е измамник и лъжец и той ви измъчва и лъже, с цел да открадне радостта ви. Апостол Павел
ни уверява, че заслужава доверие твърдението, че Исус Христос е дошъл на света за да спаси грешните
хора. Павел е считал, че самият той е най-лошият от всички грешни хора, тъй като е преследвал и убивал
вярващите, преди да се срещне с Господа (1Тим.1:15). 

Мартин Лутер е казал, че се радва, че Христос е умрял заради грешниците, защото е знаел, че самият
той попада в тази категория. Според него, ако в Библията се казваше, че Христос е дошъл на света, за да
спаси Мартин Лутер, той винаги щял да се чуди, дали на света няма друг човек със същото име, за когото да
се отнася написаното в Библията, а не за него самият. Но в Библията ясно се казва, че Исус е дошъл да
спаси грешните хора и Лутер е знаел, че той попада в тази категория! 

Вие казвате, че се страхувате, че не сте сред избраниците на Бога и че не можете да направите нищо
за това. Питам ви: “Искате ли да сте с Бога сега и във вечността? Съжалявате ли за греховете си? Искате ли
да  бъдете  опростен?  Искате  ли  да  се  оставите  изцяло  на  разположение  на  Божията  любов,  сила  и
насочване?” Ако отговорът ви на всички тези въпроси е “Да,” това е доказателство, че Божията ръка вече е
върху вас и че Светият Дух работи в живота ви. 

Ние знаем, че сме сред хората, които са избрани от Бога, понеже когато евангелието стигна до нас, ние
повярвахме в него (1Сол.1:4-5).  Вие се страхувате,  защото не можете да усетите присъствието на Бога.
Апостол Йоан ни уверява, че Божията любов е по-голяма от нашите чувства и даже когато ние не усещаме
това, Бог продължава да ни обича (1Йоан 3:19-20). Истината е, че Бог е бил в Исус Христос и е примирил
света със себе си. Евангелието е добрата новина за нашето спасение. То е истина и никой не може да го
направи да е още по-голяма истина, отколкото е сега. Доказателството за това не е нашето познание, нашата
работа или нашите чувства.  Доказателството за това е кръстът на Исус Христос и неговият празен гроб
(2Кор.5:19-21). 

Тъй като Исус ни прави праведни пред Бога, всички ние можем или да повярваме в евангелието, или
да го отхвърлим. Който повярва, че обещанието на Бога е истина, се радва на опрощението на греховете и на
мира  с  Бога  (Деян.10:42-43;  Рим.10:9-10).  За  наше успокоение  Бог  освен това  ни е  дал  едно осезаемо
преживяване за неговата прошка, което е евангелското кръщение в името на Исус Христос. Когато бъдем
потопени  в  подобието  на  смъртта  на  Исус  и  след  това  се  изправим  отново,  подобно  на  неговото
възкресение, Бог ни дава добро съзнание чрез възкресението на Исус Христос. По този начин греховете ни
са измивани от нас и ние усещаме очистването, което Бог е направил в Исус чрез неговия безгрешен живот,
изкупителната му смърт и величавото му възкресение (1Пет.3:21; Деян.22:16). Кръщението сочи към Исус –
това е начинът, чрез който Бог ни е дал за да декларираме осезаемо вярата си в Исус като наш Спасител и да
получим чиста съвест. 

Гледайте  единствено в  Исус  и  вярвайте  на  достоверното  твърдение,  че  той  е  дошъл  за  да  спаси
грешните хора! 

 Безопасност в Христос

Един брат ми пише: “Можете ли да ни предложите някои мисли относно учението, че ако
човек веднъж е спасен, той е спасен завинаги и как неговите поддръжници обясняват  онези
текстове от Библията, които като че ли ни казват обратното.”

Въпреки  очевидните  извращения  и  злоупотребления,  които  изобилстват  в  това  учение,  един
класически принос на Реформацията беше възстановяването на новозаветното уверение, (основаващо се на
казаното от Исус на много места и особено в Йоан), че онзи, който истински вярва в Исус, може да е
сигурен,  че  е  в  безопасност  под  Божията  закрила  и  грижа  и  никой  човек,  обстоятелства  или
непредвидено развитие на събитията няма да доведат до неговото унищожение.

Един стар  радиопроповедник обичаше да казва:  “Възлюбени,  Библията  ни учи,  че вярващия е  в
безопасност, но не ни учи, че това се отнася за псевдовярващия!”

Разпространеното  учение,  че  ако  веднъж  човек  е  спасен,  той  е  спасен  завинаги,  понякога  се
представя по небиблейски начин, но това не се случва, когато се твърди, че вярващия е пазен от Божията
сила чрез вяра за спасение, готов да бъде съживен в последния ден.  Грешно е учението, което изкривява
истината и твърди, че когато човек веднъж е направил признание за вярата си и е изрекъл “молитвата на
грешния човек”, не може никога да бъде изгубен, независимо колко безбожен или невярващ може да стане
след това.

По традиция имаме склонност да мислим за спасението като за нещо, което постигаме чрез делата
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си,  поради което ни липсва усещането за безопасност или увереност,  вместо да вярваме,  че Бог поема
инициативата в този спасителен процес от началото до края и че Той е единственият, който ще завърши
това, което самият Той е започнал.

Колкото по-добре разбираме, че Христос напълно е свършил работата, която ни прави праведни пред
Бога и че той е направил това като наш представител и за наша изгода, така че всичко което можем да
направим, е да вярваме, да получим и с благодарност да отговорим с подчинение, служение и възхвала -
толкова  по-ясно  ще  видим,  че  спасението  ни  е  перфектно  обезопасено  в  Него  и  да  се  зарадваме  на
увереността, която ни дава това познание.

“Безопасността” е обективна реалност. “Безопасността” е резултат от това познание. Човекът, който е
присъединен към Христос чрез вярата е в безопасност, независимо дали знае този факт или не. Но този
човек ще се чувства много по-добре, ако знае това! 

Добрата новина е, че колкото повече гледаме към Исус и се фокусираме върху това, което е постигнал
и научаваме за  безпогрешността на спасителната му работа,  извършена без наше участие,  толкова по-
уверени ще бъдем.

Безопасността на вярващият

Един  баптист  и  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита  за  вечното  благополучие  на
истинските хора на Бога: “Библията не ни ли учи, че има вечна безопасност? 

*    *    *
Увереността на вярващия за спасението се основава в непроменимите обещания на самият Исус – че

никой от хората, които Отец му е дал няма да загине, че той няма да изгуби нито един от тях, а ще ги
възкреси в последния ден и ще им даде вечен живот и вечна слава заедно с Него (Йоан 6:37-40; 10:27-29).

Според авторите на Новия Завет, нашата вечна безопасност не е в някакво отделно учение, което
трябва да бъде разглеждано отделно от цялото християнско учение. Вечната безопасност е неразделна част
и  се  подразбира  в  контекста,  когато  се  подчертана  достатъчността  и  завършеността  на  спасителната
дейност на Христос и верността на Бога към хората, които вярват в Неговите обещания.

За  разлика  от  много съвременни проповедници и  автори,  нито един от  авторите на  Библията  не
описва вечната безопасност като нещо абстрактно, все едно че казва, “Ето ви УЧЕНИЕТО – ако приемете
Христос,  вие  никога  няма  да  загинете.”  Нашето  спасение    не  се  основава    на  някакво  учение  за  
“безопасността”, а на нашият Спасител Исус Христос и на нашия верен и спазващ обещанията си Бог.
Безопасността ни не зависи от каквото и да, което ние сме направили – увереността за спасението ни не е в
нас самите, а е в Бога.

В Новия Завет има и предупреждения към нас. Ние трябва да чуем неговото учение и с двете си уши
– понякога то говори на едната половина от мозъка ни, а друг път – на другата половина. Онези, които се
стремят към теология,  която се побира на една пощенска картичка и е написана само в бяло и черно,
обикновено  ще  усучат,  ще  изкривят,  ще  отрежат  или  ще  пришият  някой  библейски  пасажи,  за  да
съответстват на учението, което искат да следват.  Но нека се чувстваме най-строго предупредени, защото
Бог не е за подиграване. Нека се приближаваме към Бога с искрени сърца и с пълната увереност на вярата,
защото онзи, който е дал обещанията, е винаги верен.

Безполезното богослужение и човешките заповеди

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Как може някой да счита, че вярващите от
различните  деноминации  са  християни?  Тяхното  богослужение  не  се  придържа  към
еталона  на  Новия  Завет,  поради  което  то  е  “безполезно”  и  техните  учения,  които
противоречат на Библията са “човешки заповеди” (Мат.15:8-9).

*    *    *
Убеден съм, че ние трябва да изследваме по-подробно контекста на думите на Исус в Мат.15:8-9. Тук

Исус говори за хора, които нарушават ясната заповед на Бога да отдаваме почит на родителите си, а след
това  се  опитват  да  оправдаят  непокорството  си,  като  цитират  казаното  от  равините  относно даровете,
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давани на Храма. С телата си те участват в богослужението, но духовните им сърца са някъде надалеч  от
Бога. 

Исус предупреждава, че тези хора имат два много сериозни проблеми: 
(1) Тези хора ми отдават почит с устата си, но сърцето им е далече от мен. Напразно ми се покланят.
(2) Те преподават като свои учения правила, които са създадени от хората.
Човек е виновен за първата грешка, когато пее и се моли на Бога,  но прави това машинално,  без

искрено да се стреми към това, което говори. 
Човек е виновен за втората грешка, когато под претекста, че е авторитетно слово на Бога налага на

другите хора  неща, които всъщност не са казани от Бога, а са негови собствени човешки умозаключения и
изводи. 

Много  от  подробностите,  които  този  читател  нарича  “  еталона  на  Новия  Завет”   са  всъщност  
човешки мнения и заключения. След като вече сме разбрали това, ние трябва да треперим, защото може да
се окаже, че предупреждението на Исус се отнася и за нас самите. 

Библията никога не отблъсква или осъжда някой човек,  който с чисто сърце и с искрени мотиви се
опитва почтително да се доближи до Бога, за да му благодари или за да го помоли за неговата божествена
милост. 

В Библията има няколко истории за хора, на които са били простени техническите им грешки, защото
сърцата им са отговаряли на тези критерии (Лев.10:12-20; 2Лет.30:17-20; Йоан 4:19-24). 

Пламенният, но погрешно информиран брат, когото цитирах по-горе има нужда да прочете отново
Библията, от която са му преподавали избирателно и неправилно.

(Коментар: Не трябва да презираме човек, който искрено служи на Бога, въпреки че начинът, по който служи не ни
харесва. В 1Лет. 15:29 се казва, че Михала,  жената на Давид,  гледнала през прозореца на стаята си как Давид и хората му
внасят Ковчега на завета в Йерусалим. Когато видяла как цар Давид скача и играе от радост, тя го презряла в сърцето си,
защото си помислила, че това унижава царското му достолепие. Твърди се, че заради това Бог я наказал и тя останала бездетна

до края на живота си. Д.Пр.)

 

Безсмъртието е условно

Един читателка на моята ел. поща от независима християнска църква в Айдахо ми пише: “Вие споменавате за
книга, на която сте съавтор и е посветена на темата за окончателното наказание, където вашата част е
била да представите становището на Библията за условното безсмъртие. Какво точно искате да кажете с
израза “условно безсмъртие?”

*    *    *
Безсмъртието  означава  липсата  на  смърт  и  всеки,  който  е  безсмъртен  не  може  да  умре.  Според

Библията, Бог “единствен притежава безсмъртие” поради собствената си природа (1Тим.6:16). По природата
си хората не са безсмъртни. Ние сме смъртни същества, които всеки миг са живи благодарение на Бога,
който ни е създал (Бит.2:7; Деян.17:25, 28). 

Ние самите не можем да се спасим от смъртта и в нас няма нищо, което е недостъпно за смъртта.
Нашето безсмъртие е условно и зависи от Бога, който ни го дава. Въпреки тази мрачна и бедна реалност,
още от началото на съществуването си хората са се опитвали да открият някакво средство за да станат
безсмъртни, което да не е свързано с Бога. Египтяните балсамирали мъртъвците си. Индусите вярвали в
прераждането. Гръцките философи създали теорията, че всеки човек притежава смъртно тяло, която е дом
на безсмъртната “душа.” Тази представа не е дошла от Библията или от Бога. Тя е създадена от дявола и за
пръв път е била пробутана на хората чрез змията, която казала на Адам и Ева: “Вие със сигурност няма да
умрете”  и  по  този  начин  директно  се  противопоставила  на  предупреждението  на  Създателя,  че
неподчинението им ще ги отведе до смъртта. 

През  втория  и  третия  век  след  Исус  някои  повярвали  в  Господа  гръцки  философи  внесли  тази
езическа представа в църквата. Тертилиан и други хора считали, че душата не може да умре, поради което,
след като е вечна, трябва да живее някъде и стигнали до заключението, че осъдените от Божия съд ще
страдат вечно.

Когато му посочили твърдението на Исус,  че Бог е в способен да унищожи не само тялото,  но и
душата в Геена (ада) (Мат.10:28), Тертилиан продължил да следва логиката си, а не своя Господ и казал, че
изгубените хора ще живеят вечно в безкрайно и съзнателно мъчение.
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Белегът на звяра

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какво означава белегът на звяра, за който се говори в Откр.13:16-
18? Дали това е някакъв “чип,” който ще бъде вграден в ръката или в челото на онези, които вървят след
великият противник на Исус Христос в последните дни?”

*    *    *
След  встъплението,  което  започва  с  появата  на  прославеният  Исус  Христос  (Откр.1-3),  книгата

Откровение ни представя серия от драматични картини, показани на възрастният Апостол Йоан, който е бил
заточен на остров Патмос, защото проповядвал евангелието. Тази космическа драма е пълна с живи и по-
големи  от  живота  символи,  заимствани  предимно  от  Стария  Завет  (и  по-точно  от  книгите  Даниил  и
Йезекиил,  а  също и  от  историческите  книги  от  Стария  Завет).  Много  от  тези  символи  се  срещат  и  в
невключените в Библията юдейски книги, които са писани в 400-годишния период между Стария и Новия
Завети. 

Вярващите от първия век, за които Йоан е написал книгата си Откровение, са били запознати с тези
символи, които са били някакъв вид образно кодиран език,  използван за тяхна защита през периода на
преследванията. Когато четем Откровения без да осъзнаваме нейния символизъм и без да го разбираме, това
ни гарантира неизбежното изпускане на смисъла на нейното послание и обикновено води до чудновати и
странни тълкувания, които биха накарали Йоан да се почесва по главата от изумление. Поради това е нужно
да ползваме някое ръководство, което ни обяснява символите и значението им. 

Един от тези символи е “белегът на звяра,” който за пръв път се среща в Йезекиил 9:3-6. Описвайки
наказанието срещу Юда чрез изпращането им в изгнание във Вавилон, Бог заповядва на своя представител
да поставя белег на всички хора сред юдеите, които са му верни. После се казва, че хората, белязани с този
белег са пазени от Бога, когато един отмъстител тръгва да обикаля земята и да убива всеки, който не носи
този  белег.  В  Откр.13  се  появяват  два  противника  на  Христос,  които  са  обрисувани  като  чудовища
(“зверове”), излизащи от морето и от земята, и увещават хората да се покланят и да вървят след първото
чудовище, а не след Бога. Второто чудовище “маркира” своите последователи и им дава правото да купуват
и да продават по време, когато тези нормални житейски дейности са били забранени за другите хора. Това
видение завършва чрез внушаването на гледащият да “сметне числото” на звяра, което е 666. Това число е
символ,  който ни казва,  че  тези  зверове  са  лицемерни и  фалшиви подражатели на  Бога  и  на  неговото
царство. Числото 7 е символ на перфектност и пълнота. Например, когато четем за “седемте духа на Бога,”
ние си представяме Светия Дух. Числото 3 е символ на Бога.  (Коментар:  Светата Троица.  Д.Пр.) Тройното
повторение на числото 7 ни дава числото 777, което е “числото на Бога.” Числото 666 наподобява на 777, но
не напълно. То е фалшиво божествено число. То ни напомня за 777, но не е. Вместо да е “числото на Бога”,
то е “числото на човека.” В Откровение числото 666 символизира одобрението и защитата, която някакъв
човек или правителство дава на последователите си, като поставя себе си на мястото на Бога и изисква
такава вярност от хората, каквато има право да изисква единствено Бог. 

Понякога хората наричат последната книга от Библията “Книга на Откровенията,” все едно че те са
предварително описание на подробностите от земната история.  Постъпвайки по този начин, те правят две
грешки. Това не е Книга на “Откровенията,” а както се казва в началния стих, тази книга е “Откровението
от Исус Христос” (Откр.1:1).  Ние не четем Откровения, за да научим за събитията от историята,  а  за да
разберем  СМИСЪЛЪТ  на  историческите  събития.  Тази  книга  е  била  написана  за  да  гарантира  на
преследваните християни, че независимо от всичко, което виждат с очите си, възкресеният Исус Христос
вече е неподвластен на никого Господ и Господар на всички земни управители, една реалност, която един
ден ще стане очевидна както за неговите последователи, така и за неговите врагове. 

От  време  на  време  в  човешката  история  се  появява  човешко  правителство,  което  казва:
“Правителството  седи  на  Божия  трон.  Вие  сте  длъжни да  ни  бъдете  безрезервно  предани  и  да  ни  се
подчинявате. Ако правите това, ние ще се грижим за вас и ще задоволяваме нуждите ви. А ако не правите
това, вие ще плащате последствията.” Навуходоносор постъпил така по времето на Даниил и тримата му
приятели. Антиохий Епифан постъпил по същия начин по времето на Макавеите. Римските императори
Нерон и Домициан направили същото по времето, когато Йоан написал книгата Откровение. 

По-скорошните примери включват Хитлер, Сталин, Пол Пот, Иди Амин и Ким Йонг-ил. Можем да
сме сигурни, че до настъпването на края на времето ще се появят и други антихристиянски правителства.
Числото 666 напомня на вярващият, че нито едно правителство, което си присвоява мястото на Бога, няма да
има последната дума, защото 666 е “числото на човека.” Тези претенденти да получават абсолютна вярност
са просто хора, които се представят за истинският Цар на царете и Господар на господарите. Хората на Бога
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трябва да са верни на Христос, независимо кога и къде живеят и независимо от последствията.  (Коментар:
Точно  поради  тази  причина  комунистическата  пропаганда  наричаше  християнството  “опиум  на  народите,”  тъй  като
комунизмът изискваше от хората такава вярност,  каквато  има право  да  изисква  само Бог.  Заграбвайки мястото на  Бога,
комунизмът искаше да изтрие Бога от паметта на хората, защото Го считаше за опасен конкурент. Д.Пр.)

Когато  знаят  смисъла  на  числото  666  и  помнят  “Откровението  на  Исус  Христос,”  хората  са
окуражавани да провят точно това. Книгата  Откровение гарантира на вярващите, че вярата им е по-скъпа от
този живот. Те вървят след Агнето, което беше заклано, но сега живее отново. Те служат на Исус, който
държи ключовете  за  Смъртта  и  за  Ада.  Християните  дават  клетва  за  вярност  към  Исус  Христос  и  се
прекланят пред неговата власт, която е получил чрез подчинение даже до смърт,  което е потвърдено от
Неговото възкресение и е потвърдено от Неговото възнесение, за да седне на небето отдясно на Бога. Те
очакват идването на Исус с власт и сила, за да осъди техните потисници и да защити вярата на всички,
които вярват в него.

Библейското учение и църквата

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Вие казвате, че “въпросът за това, кои книги принадлежат към
Библията е в крайна сметка въпрос на вяра в Божието провидение, такова каквото е било демонстрирано
чрез отците на църквата през първите 5 века на новата ера.” Прилагате ли това твърдение към всичко,
което е  било утвърдено от отците на църквата в древността? Ако отговорът ви е отрицателен,  защо
проявявате избирателност? Тук става въпрос за ролята на Папата, на епископите и т.н.”

*    *    *
Този въпрос е основателен и вярвам, че на него има основателен отговор. Подборът на книгите, които

е трябвало да бъдат включени в учението на Новия Завет (заедно с другите книги от Юдейската Библия
(Тората), които Исус е използвал и одобрил) се е извършвал постепенно, а не наведнъж. Този подбор е бил
извършен в началото от хора от низините към върховете на църковната йерархия, а не обратното – от върха
на тази йерархия надолу. 

С други думи, в продължение на векове е станало ясно  кои книги църквата в своята цялост и със
своите подразделения по света е счела за апостолски по своята власт, които са говорели с власт на нуждите
на отделните църкви. 

През 367 г.н.е. отец Атанасий написал писмо до църквите, за които се грижел, в което признал, че
същите 27 книги от нашия Нов Завет, притежават уникална власт. 

Скоро след това Синодът на Рим (в 382 год) също признал изключителната важност на същите 27
книги. 

Африканските синоди в Хипо (393 год) и в Картаген (397 год) се присъединили към решението на
синода в Рим. 

Въпреки,  че  управителните  съвети  на  тези  три  църкви  взели  официално  решение  от  името  на
тогавашната официална църква, те просто потвърдили това, което вече било признато и възприето. 

Поради това е по-правилно да кажем, че книгите от Новия Завет са били определени от тогавашната
вселенска църква, а не от Католическата църква. 

Освен  за  избора  на  книгите,  които  са  включени  в  Новия  Завет,  тогавашната  вселенска  църква
(неразделената все още църква през първите 400 години на новата ера, преди епископът на Рим да предяви
претенции, че той е върховен епископ, папата, и че той е наместник на Христос) е допринесла да приеме и
така нареченото Правило на Вярата, за което се говори в Апостолското Кредо и в Кредото от Никея. 

Тези дарове са от вселенската църква, а не от Католическата църква, която по това време все още не е
била напълно оформена.

Библията дали е живо слово?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали Библията е жив и дишащ документ като Конституцията на
САЩ,  която  може да  бъде  тълкувана  в  различни  времена  и  условия,  или  е  окончателен,  неподлежащ на
тълкуване и абсолютно задължителен документ, независимо от времената и обстоятелствата?”

*    *    *
Подобно на Адам в историята на Сътворението, Библията е “съживена” от диханието на Бога.  В този
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смисъл тя буквално е “вдъхновена” от Божието дихание (2Тим.3:16). Поради тази причина тя е както жива,
така и авторитетна. Тъй като е съживена чрез дъхът на Бога, Библията е посредник, чрез който Святия Дух
работи мощно. Поради тази причина нейното учение не е ограничено и приложимо само в едно място и
време, а има смисъл през всички векове и по целия свят. 

Истините на Библията си остават едни и същи. Бог винаги ще е неограничен и в същото време ще е
личност и ще е както верен, така и прощаващ. Исус винаги ще е Синът на Бога, който беше разпънат на
кръста заради нашите грехове, а след това беше възкресен от смъртта. Кражбата винаги и навсякъде е грях,
грях са и расовите и класовите предпочитания, грях е пиянството, грях е изневярата както и още много
други  неща.  А  добротата,  милостта,  любезността,  човечността  и  търпението  са  достойнства  винаги  и
навсякъде. 

Казвано е и е подчертавано многократно от много хора от различни епохи,  че древните текстове от
Библията често пъти говорят със съвременен смисъл за новите ситуации. Това живо ръководство идва от
учението,  което  е  насоченото  към ставащото  вътре  в  нас  и  е  осветявано от  Светия  Дух  (1Йоан  2:27).
Например, след възкресението и възнесението на Исус учениците му прочели един псалм за враговете на
Бога и разбрали, че ще трябва да изберат един от тях, който да заеме мястото на Юда и да попълни числото
12 на Апостолите – смисъл, който този псалм никога преди това не е имал (Деян.1:20-22; Пс.69:25 и 109:8).

По-късно църквата разбрала, че едно твърдение от Амос означава, че неевреите ще се присъединят
към вярващите в Бога, без да е нужно да се обрязват (Деян.15:14-21). Доколкото ни е известно, до момента в
който ангелът направил връзка със съновидението на Йосиф, никой не бил чел Ис.7:1-16 в контекста и с
очакването, че Месията ще бъде заченат по един свръхестествен начин (Мат.1:20-23).  

Християнската църква не притежава непогрешима човешка власт, нито пък човекът има решаващата
дума да тълкува. Обратното, Бог дава на хората си своя Дух, за да прилагат Библията в обстоятелствата на
собственият си реален живот, независимо кога и къде живеят. 

Целта на Библията не е теоретична, а е практична (Кол.1:9-11).  Библията ни е дадена, за да ни дава
актуални напътствия в ежедневния ни живот, а не някакви интелектуални предложения относно теоретични
теми, които са подредени педантично в академични схеми. 

Библията  е  жива  книга,  която  е  предназначена  за  живи  хора.  Исус  не  иска  да  има  теоретични
изследователи, а ученици и последователи.

Библията е вдъхновена от Бога

Един абонат на моята ел. поща от Арканзас ми пише: “Винаги съм бил обучаван, че Библията е била дадена
дума по дума от Бога (мисля че това се нарича устно вдъхновение). Но някой откъси от Библията звучат
така, все едно че вярващият показва на другите какво става в сърцето му. Можете ли да споделите някои
мисли относно вдъхновението и Библията?”

*    *    *
За разлика от Корана, Библията не твърди, че е буквален запис на всяка дума, която е казана от Бога, с

изключение на някои специални откъси, които повтарят пророчества, дадени на пророците.  Обикновено
тези откъси започват с въведението: “Господ каза...” 

Апостол Павел пише,  че “Цялото Писание е боговдъхновено,”  но това е казано като коментар за
качеството  на  Библията  и  на  нейната  полезност,  а  не  като  обяснение  на  начина,  по  който  е  написан
оригиналният й текст (2Тим.3:16). Изразът “вдъхновен от Бога” е превод на гръцката дума  theopneustos,
която буквално означава “вдъхнато от Бога.” Тази дума ни припомня за описанието в Битие на създаването
на Адам – Бог оформил човека от пръст от земята и след това “вдъхнал в ноздрите му жизнено дихание и
човекът стана жива душа” (Бит.2:7). 

За хората дъхът означава разликата между живота и смъртта (Як.2:26). По същият начин Библията
пулсира с дъхът или с Духът на Бога, който я прави “жива” и “полезна” за вярващият читател (2Тим.3:16;
Евр.4:12). Павел говори в този стих за онези Писания, които християните наричат Стария Завет, от които се
е учил Тимоти още от детинството си (2Тим.3:15). Ранната църква започнала да нарича и книгите от Новия
Завет с името Писанията поради връзката им с различните Апостоли и понеже християните по целия свят
установили, че тези книги също са живи и действени. Така както Исус е бил както човек, така и Бог, така и
Писанията са написани от хора, въпреки че са наречени “Божието Слово.” 

Но Бог е използвал обикновени хора за да я напишат, които не са имали никаква престава, че са
пишели Библията. Тя включва в себе си много различни видове литературни произведения, които са били
написани в различни обстоятелства. Лука ни казва, че той въодушевено е проучил фактите, преди да напише
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евангелието си (Лука 1:1-4). Псалмите са израз на нещата, които се случват в сърцата на вярващите хора и
са написани от Давид и други псалмисти, докато са били под влияние на най-различни човешки чувства и
емоции. Книгата Притчи съдържа подбрани мъдрости и афоризми (3Ц.4:29-34; Екл.12:9-10). Различните
Послания от Новия Завет са били породени от нуждите на ежедневието. Например, в 1Коринтяни Павел
отговаря на един списък от въпроси, които е получил от тази църква. 

Понякога авторите на Библията цитират от други книги, някои от които са оцелели до наши дни, а
други са били унищожени (Чис.21:14; Ис.Нав.10:13; Лука 1:2-3; Деян.17:28; Тит 1:12; Юда 14-15). Какъвто
и да е бил случаят или методът на писането им, авторите на Писанията са били “движени от Святия Дух,” с
цел  да  напишат  това,  което  Бог  е  имал  предвид  (2Пет.1:20-21).  “Устното  вдъхновение”  означава,  че
влиянието на Духа върху авторите се е проявявало и чрез думи (1Кор.2:12-13). 

“Непогрешимостта” на Библията означава, че всичко, което авторите на Библията са искали да ни
кажат  е  абсолютна  истина.  В  самата  Библия  не  са  използвани  думите  “устно  вдъхновение”  или
“непогрешим.”  Тези  думи  са  просто  теологични  термини,  които  някои  християни  употребяват,  когато
говорят  за  Библията.  Нито  от  Стария,  нито  от  Новия  Завет  хората  на  Бога  не  произлизат  от  някаква
непогрешима книга, а от чудните спасителни дела на Богът-Създател и Спасител. 

В Стария Завет Бог извежда народа на Израел от робството в Египет чрез чудеса, извършени чрез
ръката  на  Моисей.  В  Новия  Завет  Бог  освобождава  грешниците  по  цял  свят  от  осъждането  чрез
безгрешният  и  пожертван  живот  на  Исус  от  Назарет,  който  въпреки  че  е  бил  убит  от  враговете  си,
възкръснал на третия ден за да живее отново.  Както по времето на  Стария, така и в периода на Новия Завет
хората  на  Бога,  които  са  опитали  освобождението  от  Бога,  са  декларирали  и  обяснявали  вярата  си  в
различни писания, които Синагогата и Църквата започнала да възприема като Библията. 

Ние  обичаме Библията,  защото тя  ни насочва  към Исус и защото самият Исус е  знаел и обичал
Писанията.

Библията и Божието слово

Един адвокат от Средния Запад ми пише: “През живота си съм видял проповедници да държат Библията и да
казват: “Това е Божието Слово.” Когато авторите от Новия Завет използуват израза “Божието Слово”,
нямат ли нещо друго предвид, освен Библията? Ние не трябва да превръщаме Библията в наш бог, което е вид
идолопоклонство.”

***
Вие задавате много важен въпрос, тъй като сам Исус е предупредил слушателите си да не позволяват

теоретичните изследвания на Писанията да отвлекат вниманието им и   те да не могат да разпознаят самия  
Месия и Спасител  , към когото насочват Писанията   (Йоан 5:39-40). Ако Писанията на Стария Завет сами по
себе си не са били края на пътя, а са насочвали към Исус, то Писанията написани след живота, смъртта и
възкресението на Исус със сигурност ни насочват към Спасителя, а не към себе си като средство за нашето
спасение (2 Кор. 4:5-6; 1 Тим. 6:3-5).

Може би ще бъде преувеличено да се каже, че авторите от Новия Завет и самият Исус никога не са
използували израза “Божието Слово,” имайки предвид Библията (Йоан 10:35 или Марко 7:13), но в повечето
случаи “Божието Слово” означава съобщение от Бога - независимо дали е получено чрез един пророк, като
например  Йоан  Кръстител  (Лука  3:2),  или  е  било  изговорено  лично  от  Исус  (Лука  8:11),  или  е  било
изричано от онези, които са проповядвали евангелието (Деян. 4:31; 11:1; Рим. 10:17).

Следователно,  ще  направим грешка,  ако  приемем,  че  израза  “Божието  Слово”  се  отнася  само  за
писаната Библия и по този начин пропуснем да признаем животворното, мощно значение на говоримото
Божие слово, независимо по какъв път то достига при нас. Писанията ни казват, че думите са поставени в
рамките на Божието слово, но не трябва да си представяме, че Създателя стои прав посред хаоса и чете
стихове от Библията  (Евр. 11:3).

Самият  Исус  е  превъплъщение  на  Божието  Слово (Йоан  1:14).  Въпреки,  че  винаги  е  считал,  че
написаното в Писанията притежава божествен авторитет, Той  сериозно упреква онези, които употребяват
текстовете погрешно, за да задоволяват собствения си егоизъм, да търсят спасение на друго място, а не в
Него или да го видоизменят, за да притесняват и контролират другите хора (Мат. 5:17-19; Мат. 23:1-30). Със
сигурност ще направим добре, ако подражаваме на Исус и в двете отношения.

В резултат от това, онзи, който е срещнал възкресеният Христос от евангелието, който идва да познае
Живия Бог и да получи неговия Дух,  няма да подценява Библията. Напротив,  той ще използува вярно,
радостно,  плодотворно и канонично писанията на християнската общност,  светата литература,  която ни
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посочва безпогрешността на Исус, нашият Господ, Божия Син, единственият Спасител на света.

 Библията и пиeнето на силни спиртни напитки 
Един читател пита:  “Във Втор.14:26  се  говори за  “спиртни напитки.” Може ли да обясните какъв вид
напитки се имат предвид?”

***
В  този  текст  се  говори  за  плащането  на  годишен  десятък,  който  израилтяните  е  трябвало  да

посвещават на Бога. В него се обрисува едно веселие. Ако човек е живеел твърде далече, за да донесе в
храма част от годишната си продукция, той е трябвало да продаде една десета част от реколтата и да донесе
получените пари в храма. 

В този стих се казва: “Да дадеш парите за каквото да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда
или за овци, или за вино, или за спиртни пития…и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш,
ти и домът ти.”  В следващият текст се предлага да се поканят левитите,  които не притежават земя в
наследство,  за  да  се  присъединят  към  празненството  (Втор.  14:27).  Очевидно  е,  че  Бог  се  радва  на
празненство, по време на което има порядък (Йоан 2:1-11). 

В  някои  английски  преводи  на  Библията  се  използува  израза  “силни  алкохолни  напитки.”
Оригиналната  еврейска  дума  е  “shechar”,  която  означава  “силни  напитки”  и  се  отнася  за  голямо
разнообразие от опияняващи напитки, познати в древния свят. 

Гръцката дума в този случай е “sikera”, от която произлиза английската дума “сидер.” Даже когато в
някой преводи се използува израза “подобни напитки”, за да се преведе “shechar” в този стих, се казва:
“вино или подобни напитки”, което ще рече напитка, подобна на вино. 

Според Стария Завет юдеите са пиели вино по време на Пасхалното ядене и Исус е включил виното в
Господната  трапеза  в  Новия  Завет.  Всичко  създадено  от  Бога  е  добро,  ако  се  използува  правилно  и  с
благодарност към Него (1Тим. 4:4-5). От друга страна, Библията ясно забранява пиянството, предупреждава
срещу измамното зло на алкохола и изисква умереност при неговата употреба както в Стария, така и в
Новия Завет (Пр. 20:1; 23:29-35; Гал. 5:21; Рим. 13:13). 

Някои християни съзнателно пият алкохол до пълно опиянение,  а  други го  употребяват  умерено.
Павел  оставя  възможност  и  за  двата  подхода  и  казва  на  вярващите  да  не  се  съдят  един  друг  в  това
отношение (Рим. 14:1-23). По време на Сухия закон (в САЩ) в началото на този век, повечето, но не всички
Протестантски църкви в Америка започнаха да използуват неферментирал гроздов сок за Причастието. 

В едно религиозно списание от  1996 година теологът  Спроул посочва  библейските  и  религиозни
причини, поради които вярва, че протестантите би трябвало да преразгледат това решение и да започнат да
употребяват истинско вино за причастието.

Битката на половете

Един абонат на моята ел. поща ме пита за смисъла на второто проклятие на Бога към Ева, след като тя и
Адам яли от забранения плод, в което се казва: “На мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще
те владее” (Бит.3:16).

*    *    *
Някои тълкуватели считат, че смисълът на този текст е, че жените, които в началото на този стих са

осъдени да страдат от болка при раждането, въпреки това ще бъдат сексуално привличани от мъжете си,
които ще владеят над жените.  Това обяснение не е много правдоподобно поне по две причини. Първо,
според това обяснение, Адам и Ева не са изпитвали сексуално привличане преди Грехопадението, въпреки
че Бог ги е направил мъж и жена и им е казал да се размножават. Второ, на иврит думата, която е преведена
като “желание” се отнася не за сексуално желание, а за желание да се управлява и господства. Същата дума
е използвана в Бит.4:7, където Бог казва на Каин, че “грехът лежи пред вратата ти и иска да те владее, но
ти си длъжен да го покориш.”

В този порочен свят жената желае да господства над мъжа и мъжът желае да господства над жената.
Често пъти тази борба е наричана “битката на половете”  и тя е доказателство за греховността на човека.
Първоначално Бог е направил жената да бъде силен помощник (на иврит ezer), който е съответствал на
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мъжа (Бит.2:18). Грехът отчуждил мъжът и жената един от друг и двамата – от Бога. Вместо да се допълват
взаимно,  така  както Бог  е  планирал,  в  своята  греховност  те  се  борят  помежду си  за  да  властват  и  да
господстват един над друг. 

В друг превод на Библията този текст е преведен още по-ясно: “Ти ще искаш да контролираш съпруга
си, но той ще властва над теб.” Тази борба не отразява целта, която Бог е имал, когато е създавал мъжът и
жената, а отразява последствието от греха и от Божието проклятие над човека.

Исус  Христос  е  победил  греха  и  е  освободил  човечеството  от  проклятието,  което  грехът  му
причинява. В контекста на този стих,  Исус примирил мъжът и жената един към друг и двамата – с Бога.
Поради Исус, половете вече не е нужно да се борят, за да господстват. Вместо това и мъжът, и жената могат
да се подчиняват един на друг от уважение към Христос (Еф.5:21). 

Павел описва тази взаимна почит в Еф.5:22-23 и говори за това много повече на мъжете, отколкото на
жените. В друг превод в забележка в долния край на страницата за този текст се казва: “Грехът създава
конфликт или борба  за  власт  между мъжът  и  жената,  а  в  Христос  мъжът  и  жената  са  призовани  към
примирие и да живеят в съгласие.”

 

 Благодат, вяра и увереност

Един абонат на моята ел. поща ме пита как можем да сме сигурни, че сме праведни пред Бога, след като
живота ни винаги е грешен и нито един от нас не е без грях.

*    *    *
Евангелието преплита три нишки в едно въже, за да опакова с него дарът на мира с Бога. Тези три

нишки са вярата,  благодатта  и увереността,  които Павел преплита в  едно в Рим.4:16.  Той ни казва,  че
обещаното от Бога спасение е “чрез ВЯРА.” Това означава, че ние трябва да вярваме в Бога, че ще бъдем
спасени,  защото спасението се дължи на извършеното от нашия Спасител и представител,  Господ Исус
Христос. Павел казва, че това спасение е в съответствие с благодатта и е от началото до края е незаслужен
от нас дар, който Бог ни дава. И тъй като благоразположението на Бога към грешните хора не зависи от
нищо друго, което той вижда в нас, а зависи изцяло от неговия характер на любовта и милостта, които той е
изявил в личността на Исус Христос, Павел ни уверява, че Божиите обещания за опрощение и приемане са
“сигурни за всички хора, които имат вяра.” Изпълнението на Божиите обещания зависи единствено от Бога,
който е обещал.

Алтернативата на това е да това е да кажем, че спасението зависи от нас, когато изпълняваме нашата
част от договора (а не просто да вярваме в Бога, че ще ни спаси). Ако вярваме в тази погрешна алтернатива,
спасението се превръща в отговор на Бога на нашите правилни действия (вместо да е незаслужен от нас дар,
с който Бог ни дарява). Резултатът от тази система е, че ние никога няма да сме сигурни за спасението си
(защото винаги се оказваме недостойни за Божията слава и воля).

Твърде много неща от така нареченото християнско проповядване за  спасението не е нищо друго
освен претоплена фарисейщина, която е оформена по нов начин и е представяна от нови хора. Хвала на
Бога, който прочиства много места, когато свежите ветрове на Светия Дух донасят евангелско съживление и
ново  фокусиране  в  Исус  Христос.  Много  пъти  ние  сме  пели  химни  като  “Исус  плати  всичко  това”  и
“Надеждата ми е изградена единствено върху кръвта и праведността на Исус”, даже когато в проповедите е
казвано нещо друго. Аз благодаря на Бога, който ми даде живот, за да видя, че същото евангелско послание
се проповядва смело и безкомпромисно в църкви по целия свят. Хваля Бога за всяка възможност да съм сред
тези, които изричат високо вечната добра новина на евангелието.

“Белег на власт” на главата на жената

Една читателка на моята ел. поща ме пише: “Моля ви разтълкувайте стих 1Кол.15:10, в който се казва, че
заради ангелите жената трябва да има “белег на власт” на главата си.”

*    *    *
Този откъс от1Кор.11 винаги е събуждал специален интерес в мен, защото аз израснах в църкви, в

които  поради този стих жените носеха шапка или някакво покривало на главите  си,  когато ходеха на
църква. Какво ни казва Павел в този текст? Съществуват много и най-различни тълкувания, но за мен най-
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логично е следното тълкувание:
Павел пише до църквата в Коринт, която е била съставена предимно от евреи, вярващи в Месията.

Тези хора са считали, че жените са подчинени на мъжете (поне всяка жена на мъжа си) и са живели на
такова място и в такова време, когато единствено мъжете са говорели по време на публичните богослужения
в църквата. Павел е бил загрижен да поддържане на правилен ред и благоприличие, с цел да не се допусне
скандал или нарушение (1Кор.14:27-33).

Читателите му са познавали традицията на равините, според която веднъж в миналото някои ангели
престанали да се подчиняват и това довело до тяхното “падение.”

Павел е вярвал, че сега Светият Дух надарява както мъжете, така и жените със специални духовни
дарби (харизма). След тях е дарбата понякога да се изговаря дума, която е внушена на говорещия директно
от Бога (пророчество) и дарбата на молете с използването на специален молитвен език,  ( който Павел в
14:12-16 казва, че трябва да бъде превеждан на разбираем за слушателите език, ако се използва публично в
църквата).

Когато  християнките  в  Коринт  са  били  подбуждани  от  Светия  Дух  да  говорят  по  време  на
богослуженията (да пророкуват или да се молят), Павел е очаквал те да правят това и да не угасват Духа. Но
когато говорели в църквата, поведението на тези жени щяло да изглежда неуместно, ако наблюдателите не
знаели какво правят те.

За да се избегне объркването и смущението, Павел казва на жените в Коринт да носят “покривало”
като  белег  за  своята  власт,  когато  използват  духовните  си  дарби  по  време  на  богослужението. Това  е
подобно на ситуацията, при която посред нощ някой започне да чука на вратата ви и да вика: “Отвори
вратата!” Вие само лекичко открехвате вратата,  без да махате предпазната верижка и казвате:  “Кой е?”
Човекът отвън ви показва  полицейската си карта като  “белег  на власт,”  че  може да  върши това,  което
обикновено е забранено да се прави – да поиска да влезе в дома ви нощем.

Жената, която говори гласно, давайки израз на духовната си дарба, прави това, което има власт да
прави, но носи “белег на власт” за да показва на останалите своята специална власт (виж и Йез.13:17-21 за
същата “униформа” сред лъже пророчиците). Накратко, тя внимава и носи този “белег на власт” на главата
си, когато говори “властно” в църквата, защото не иска да я последва съдбата на ангелите, които в миналото
не са се подчинили и са били прогонени от небесното царство.  Белегът на власт е показвал на всички
присъстващи, че тя говори не от себе си, а че Бог я използва като свой говорител.

След като знаем тези неща, ние сме готови да обсъждаме по-големият въпрос, доколко това учение на
Павел е ограничено специално за конкретните исторически условия по онова време и до величината до
която в това учение се съдържа една вечна християнска истина с универсално приложение.

Благословената Дева Мария

Нали разбирате, че тя просто е можела да каже “Не.” От нея са поискали нещо нечувано – да повярва
и да се подчини по безпрецедентен начин в човешката история. Тази млада еврейска девица видяла един
ангел, който й казал, че по чудотворен начин тя ще зачене Божият Син, който ще царува на трона на Давид
(Лука 1:26-35). 

Но кой щял да й повярва? Йосиф, за когото е сгодена? Родителите й? Съселяните й от Назарет? Ще се
разпространят слухове. Ще има прикрити погледи и нахално втренчване. Момински представи. Правилно.
Но Мария е изпълнена с вяра и тя отговаря. “Ето Господната слугиня е пред теб. Нека ми бъде направено
според твоите думи” (Лука 1:38).

Но това не било единствената проверка на вярата й. Нейното бебе, подобно на древния Самуил, няма
да бъде неин син, за да се грижи за нея, а ще бъде даден на Бога (Лука 1:46-55; 1Ц.2:1-10). Старецът Симеон
предсказал, че въпреки че е родено да бъде Спасител на всички народи, това дете ще бъде отхвърлено (Лука
2:25-34). Симеон казал на Мария: “И на самата теб меч ще прониже душата ти” (Лука 2:35). Как ли е
замръзнало сърцето й от тези думи и колко често тя сигурно си ги е припомняла и да се е чудела какъв е
смисълът им – докато настъпил денят, в който видяла синът си увиснал на кръста и най-накрая ги разбрала.

Мария  е  персонализирала  верният  остатък  в  Израел,  който  е  чакал  идването  на  Месията  –
“девствената  дъщеря  на  Сион”  (Ис.62:1-5,  10-12).  Тя  е  символът  на  верността  през  всички  епохи,
обрисувана  в  Откровение  като  жена,  облечена  със  слънцето  (Откр.12:1-6).  Тъй  като  бебето  Исус  е
превъплътеният Бог (най-голямото чудо в тази история – раждането на девица е просто методът), Мария с
право е наречена майката на Божия Син (Мат.1:22-23). В известен смисъл тя е майка на онези, които вървят
след нейния Син. На кръста Исус казал на своя ученик Йоан: “Ето твоята майка” (Йоан 19:27).

Библията не ни учи, че Мария е била безгрешна, независимо дали поради грехът на Адам или поради
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някакъв неин грях. В Библията не се казва, че тя е останала девствена след раждането на Исус, нито че тя се
е възнесла на небето, нито че е партньор и застъпник заедно с Христос. Подобно на нас, тя е била грешен
човек, който е имал нужда от Спасител. Но въпреки това, тъй като е била близо до своя Син, който е спасил
нея и нас, Мария със сигурност е най-великият пример за вяра и благочестие, който този мрачен свят някога
е видял.

Поради  това,  заедно  с  Архангел  Гавраил  ние  можем  радостно  да  кажем:  “Здравей,  благодатна!
Господ е  с теб” (Лука 1:28).  И заедно с  Елизабета можем да възкликнем:  “Благословена си ти между
жените и благословен е плодът на твоята утроба!” (Лука 1:42). А самата Мария предсказала: “Отсега
нататък всички поколения ще ме наричат благословена” (Лука 1:48) И тя наистина е била благословена!

Блудният баща

Исус често общувал с нерелигиозни хора с лоша репутация, които идвали при него и това ядосвало
“праведните” фарисеи.  Благочестивите му критици с възмущение казали: “Този човек приема грешниците и
яде с тях” (Лука 15:2). А Исус в отговор им разказал три притчи: за изгубената овца, за изгубената монета и
за блудния син. Всяка от тези притчи завършва с връщането на това, което е било загубено и с радостното
празнуване на този факт (Лука 15:3-32).

В третата притча се разказва за един баща, който имал двама сина. Единият от тях работел спокойно и
вярно  в  семейството,  но  другият,  по-малкият,  тъй  като  бил  подвластен  на  жаждата  към  приключения,
поискал да получи наследството си и отишъл в далечна страна, за да си поживее добре. След време останал
без пари и приятели и се наложило да пасе прасета, за да изкарва прехраната си, но накрая се вразумил.
Изпълнен със смирение, той решил да се върне у дома без да се извинява или да предявява изисквания, като
възнамерявал да помоли баща си да го наеме като работник в семейното стопанство.

Обаче блудният син бил постоянно в сърцето на баща си, който мечтаел за деня, в който синът му ще
се върне.  Когато момчето се върнало у дома,  баща му се отнесъл към него като към знаменит човек и
устроил празненство, за да отпразнува този случай. По-старият брат се възмутил и не искал да участва в
празненството. Бащата се отнесъл любезно и към него и му казал: “Ти винаги си с мен и всичко, което аз
имам е твое. Но този твой брат, който беше мъртъв, отново оживя; той беше изгубен и се намери.”

Ние наричаме “блуден син” момчето, което е напуснало дома си, защото прилагателното “блуден”
означава “безразсъдно разточителен” и това непокорно момче пропиляло цялото си наследство в необуздан
живот. 

Но истинският “блуден” в тази притча е бащата, който се втурнал да посрещне връщащият се син,
докато той още бил далече от дома, бащата, който посрещнал у дома с разтворени обятия греховния си син,
без да му поставя никакви условия, чието сърце се пръскало от радост и той не можел да разбере защо
всички останали не се радват като него.  Исус ни казва,  че  Бог постъпва по този начин към нас:  той е
безразсъдно разточителен в снизхождението си, екстравагантен е в милостта си и раздава щедро добротата
си на незаслужаващите си деца. Поради тази причина Исус е посрещал радушно грешните хора. Поради
тази причина Исус продължава да прави това. 

  Бог ви обикна толкова

Йоан 3:16  е  може би този стих от  Библията,  който най-много  хора  знаят  наизуст.  Той започва  с
познатата фраза: “Защото Бог обикна толкова света...” Гръцката дума, която е преведена като “толкова”
има две значения: или “така,” което обяснява начинът по който Бог е обикнал света или “толкова” – т.е.
степента или силата на обичта на Бога към хората. Разбира се, Бог показва обичта си и по много други
начини, но това е най-висшата демонстрация на Божията любов към хората, които са направени по неговия
образ – той пожертва своя Син, за да ни върне обратно при себе си. 

Когато в Новия Завет се говори за Божията любов, тя най-често се свързва с живота и смъртта на Исус
от Назарет. Колкото повече изследваме тази демонстрация на Божията любов, толкова по-високо оценяваме
степента на обичта на Отца към неговите непокорни и нуждаещи се деца. Убеден съм, че е извънредно
важно това, че животът и смъртта на Исус са израз и демонстрация на Божията любов към нас , а не че
Божията любов към нас е била родена от живота и смъртта на Исус. Бог толкова силно е обичал света
(хората), че е пожертвал своя Син. 

Не трябва да считаме, че Бог ни е мразил, докато един ден дошъл Исус и умрял на кръста, вследствие
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на което Бог започнал да ни обича. Първо Бог ни е обикнал. Това е причината, поради която той е пожертвал
Сина си. В следващият стих, Йоан 3:17 се подчертава тази истина. В този стих ни се напомня, че Бог не е
изпратил Исус “да съди света”,  а да ни спаси. Преди още Исус да беше дошъл на света,  Бог вече ни е
обичал. И тъй като ни е обичал и то толкова силно, Бог пожертвал своя Син. 

Понякога ние, християните говорим така, че изглежда, че Бог се опитва да осъди колкото се може
повече хора. Това не е вярно. По този начин погрешно се представя пред хората Отца, който изпрати своя
Син Исус Христос за да умре заради греховете на хората. Когато чуем, че Бог толкова ни е обичал, че е
пожертвал Сена си, ние трябва да си спомним тайнствената и необяснима връзка между Отец и този Син –
този уникален, единствен Син (което е същността на смисъла на думата “единороден”, която е използвана в
по-старите преводи на Библията). 

Това не е същото като отиването на Авраам на планината Мория, за да пожертва сина си Исак. Това не
е същото като онези история за железопътният стрелочник, който спасил живота на пътниците в един влак,
като преместил железопътната стрелка така, че връхлитащият товарен влак да премине в друг коловоз, на
който си играел малкият му син и така детето загинало. Исус твърди в евангелието на Йоан, че е едно с
Отца по начин, който е недостъпен за другите хора. 

Авторите на Новия Завет казват, че пълнотата на Бога е станала човек в Исус Христос и че Исус е бил
Емануил, т.е.  “Бог с нас.”  Навсякъде в Евангелието на Йоан Исус казва,  че ще даде живота си поради
собственото си желание,  иначе никой не би могъл да му отнеме живота.  Бог толкова обикнал света, че
пожертвал своя Син, но този Син толкова ни е обичал, че е пожертвал себе си заради нас. Нека да помним,
че  Бог  е  обикнал  и  обича  “света,”  а  не  само  юдеите  (или  всички  останали,  освен  юдеите).  Не  само
американците или белите хора, нито хората, които приличат на нас (каквото и да означава това). 

Божията любов не проявява предпочитание към “добрите” хора или към църквата, или към онези,
които  са  “религиозни,”  или  даже  към  онези,  които  са  “духовни.“  Бог  толкова  обикна  света.  Тъй  като
навлязохме в 21 век, онези от нас, които считат, че познават Исус Христос и го представляват пред другите
трябва постоянно да приспособяват мисленето си с реалността, че Бог толкова обикнал света.  Ако ние не
обичаме същите тези хора, ако не ги обичаме “толкова,” че да искаме да пожертваме себе си заради тях, ние
не сме готови да представляваме Христос пред тях или да споделяме с тях Божията любов по начин, който
за тях ще е привлекателен, приканващ и заслужаващ доверие.

 Бог води и дава

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че се е изтощил от работата си в служба на Бога. Преди десет
години той основал  една местна църква и  никой не  му  помага да  се  грижи за  нея.  Той проповядва,  води
хвалението, дава причастието, преподава Библия в Библейския клас и води молитвите. Той ме пита дали мога
да му предложа някакво окуражение?”

*    *    *
Има две възможни причини, поради които може да сте изтощен. Може би Бог ви е призовал към

практическата работа, която извършвате, но вие се опитвате да я извършвате със собствената си сила. Или
пък  вие  разчитате  на  Божията  сила,  но  сте  се  захванали  с  работа,  която  не  ви  е  възложена  от  Бога .
Самоотвержните  християни често  правят  тези  две  грешки  и  продължават  да  са  изтощени,  защото или
изпускат посоката, към която ги “води” Бог или не успяват да използват това, което Бог им “дава.” Един от
начините, за да ви кажа какво очаква Бог от нас като негови слуги  е да следим какво ни дава Бог, за да
извършваме работата.

Петър ни казва,  че когато Бог води, той и дава. Поради това апостолът ни призовава не просто да
говорим, а да говорим като пророци на Бога, което означава да казваме това, което Бог казва. Ние не просто
трябва да служим, а да служим със силата, която Бог ни дава (1Пет.4:10-11). Или казано с други думи, ако
Бог ви е възложил една задача, той ще ви даде и силата, за да я свършите.

Окуражавам ви да запитате Бога за този проблем. Кажете му: “Отче, аз вярвам, че ти си ме поставил
тук, но аз не мога да свърша работата със собствената си сила. Ще ти служа  вярно, но се нуждая от твоята
помощ, за да свърша работата за твоя прослава.” 

А може да се окаже, че Бог не ви е възложил да вършите тази работа. Ако го попитате, Бог ще ви
покаже дали е така, а вие слушате внимателно за неговия отговор. Исус е казал да се молим така “Твое е
царството и силата и славата.”  Ние трябва да търсим Божият план за нас,    а не да го приспособяваме към  
нашата представа за отговорностите ни. Когато търсим Божият план за нас, тогава ще имаме привилегията
да извършваме възложената ни от Бога работа със силата, която той ни дава, а ние оставаме на Бога цялата
заслуга за добрите плодове от тази работа.
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Бог все още ли прави това?

Един абонатка на моята ел. поща, която иска да е отворена за всичко, което Бог може да поиска от нея да
направи в живота си ми пише, че й е трудно да повярва, че Бог продължава да дарява дарби за говорене на
езици, за пророкуване и за изцеляване. Тя ме пита каква е целта на дарът “говорене на езици”? 

*    *    *
Ако на вас ви е трудно да повярвате в духовните дарби на изцелението, езиците и предсказването,

трябва да ви уверя, че в продължение на много години на мен ми беше още по-трудно да повярвам в тези
неща. Очевидно и двамата с вас сме израсли под влияние на учението, че всички тези неща са престанали
преди много векове. Но въпреки това аз трябваше да изоставя първоначалната си представа след като се
запознах с  доказателството, че Бог дарява тези неща на когото си поиска – даже в наши дни. Няколко неща
ме  принудиха  да  променя  становището  си  по  този  въпрос:  (1)  Осъзнах,  че  в  Библията  никъде  не  се
споменава  или  даже  намеква,  че  тези  дарове  ще  престанат  пред  1-я  век  или  скоро  след  това;  (2)
Свидетелствата  на  отците  на  църквата,  че  тези  дарове  са  съществували  поне  4  века  след  Христос  и
очакванията на тогавашните християни, че тези дарове ще продължат да съществуват до второто идване на
Исус; (3) Личните ми наблюдения и изживявания с тези дарове. Аз няма да говоря много за т. 3, защото тези
неща са много субективни и трудно се доказват пред друг човек, но това е едно от моите съображения да
променя първоначалното си мнение. 

Един от даровете на “езиците” е божественото упълномощаване да се използва език за молитва, които
по някои признаци прилича на гукането и “говоренето” на малките деца. Налице е сърце и от него излизат
звуци, но те не приличат на нормалният човешки говор (1Кор.14:14-17; Рим.8:26-27; Еф.6:18; Юда 20). Но
ние не укоряваме бебетата си, че говорят по този начин, а с радост приемаме тези изрази на самоличността
им, въпреки че не са изречени с нормални думи (Пс.8:2). Този език за молене е допълнение към обичайният
човешки  език  и  е  предназначен  за  изричане  на  молитви  към  Отца  насаме,  а  не  за  употреба  на  общи
събирания,  когато липсва надарен от Светия Дух тълкувател,  който да превежда на другите хора какво
говори молещият се (1Кор.14:2, 4, 17-19). 

Важното е да се възхвалява Бога и да се застъпваме за другите хора, с каквито и думи Бог да ни дава
да  правим  това,  дали  чрез  специален  език  за  молитва  или  не  и  той  ще  харесва  това,  което  правим
(1Сол.5:17-18).  Вярващите,  които  получават  някакъв  харизматичен  дар  на  милостта  не  са  с  нищо  по-
духовни от другите вярващ и не са по-зрели или по-напреднали от вярващите, които не притежават тези
дарби.  Всеки християнин, който оценява другите вярващи според това, какви духовни дарби притежава,
прави грешка, защото незаслужено ги надценява или подценява (1Кол.12:13-30).

Бог е единственият източник на това, което е добро за нас

Целта на святото Божие противопоставяне на нас не е ние да бъдем унищожени, а да бъдем спасени,
тъй като неговото противопоставяне е противопоставяне на любовта. Този който ни се противопоставя е на
наша  страна,  а  не  е  наш  противник (Рим.  8:31).  Тъй  като  ни  обича,  заради  нашето  добро  Бог  се
противопоставя на всичко, което оспорва Неговата воля. Той иска ние да бъдем святи така, както Той е свят
и поради това се противопоставя на цялата неправедност в нас. 

Той иска ние да сме свободни, поради което се противопоставя на всяко нещо, което ни поробва. Той
иска ние да опознаем радостта от получаването и от отговарянето на неговата любов; поради това осъжда
нашата неблагодарност  и егоизъм. Той е единственият източник на това, което е добро за нас и поради това
не иска ние да се покланяме пред други богове. Той иска да ни даде вечен живот и иска ние да се откажем
от  този  смъртен  живот,  с  цел  смъртта  да  бъде  погълната  победоносно  (1Кор.15:54;  Ис.25:8)  (от  Рон
Нейфилд)

Бог е едновременно най-превъзвишен и най-близо до нас

В Ис.66:1-2 пророкът ни разкрива две истини за Бога. Теолозите казват, че тези истини са божествено
“превъзходство” и “характерна черта.” Погледнато от едната страна Бог е най-превъзвишен, а погледнато от
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другата страна Бог е най-близо до нас. Той едновременно е “Най-възвишеният Бог” и “най-близкият до нас
Бог.”  Чрез  своят  пророк  Бог  казва:  “Небето  е  моят  трон  и  земята  е  моето  подножие.”  След  това
Създателят  на  вселената  продължава:  “Моята  ръка  е  направила  всички  тези  неща.”  Как  е  възможно
ограниченото ни въображение да схване представата за Бог, който няма начало и край, който никога не спи и
не се уморява, който е създал всички неща, които съществуват навсякъде? (Създаването на жива яснота за
тази представа за Бога трябва да е началото на всяко “обновително” поклонение пред Бога.) 

Несъмнено ние можем само да коленичим или да се поклоним пред този Бог, без да се осмеляваме да
отворим устата си.  Или можем,  като почтителните мюсюлмани, да лежим по очи на земята пред Бога.
Понякога, насаме, аз се моля по този начин, като прекарвам време в тишина, представяйки си как стоя в
края на многомилионното множество, което изпълва Тронната зала на небето и хвали Бога. Понякога просто
“да си там” е достатъчно поклонение. 

Чрез Исая Бог казва: “Към този ще погледна, към човека, който е скромен и съкрушен духом и който
трепери от словото ми” (Ис.66:2). Най-възвишеният Бог е същевременно и Богът, който е най-близо до
нас! В плътта на Исус от Назарет Бог се присъедини към нашето смирение. В Духът на Възкресеният Исус
Христос той отново дойде при нас. 

Бог ни призовава да празнуваме, да се радваме в неговото присъствие, да викаме с благодарност и с
наслада!  Християнското  поклонение  пред  Бога  отразява  пълният  спектър  на  изпълнената  с  уважение
реакция на реалността на Бога. Понякога ние се покланяме или коленичим в пълно мълчание, изпълнени с
удивление от превъзвишеният Бог.  Друг път викаме силно пред Господа, празнувайки и радвайки се на
милостите на превъзвишеният Бог. И двата начина на изразяване са подходящи за конкретната обстановка и
нито единният от тях не изключва другият. Хората могат да се покланят пред Бога или като подражават на
другите и като се съобразяват с това, което се очаква от тях, повтаряйки рутинни думи или действия.

Нито един от видовете външната изява на поклонението няма приоритет пред останалите. Истинското
поклонение винаги извира искрено от смиреното и съкрушено сърце, независимо от външните подробности
на поклонението. Конкретните стилове и форми на поклонението се различават в зависимост от културата,
мястото и поколението на покланящите се. Но приемливото сърце навсякъде си остава едно и също. Богът,
който е толкова високо над нас същевременно живее вътре в нас. Най-възвишеният Бог е същевременно и
Богът, който е най-близо до нас. На всяко място и по всякакъв начин, нека всеки човек, който диша, да хвали
святото име на Бога!

Бог е толкова близо и толкова далече

“Чуваме много неща за обновлението на богослужението”, казва един читател. “Какво мислите за смисъла на
библейското богослужение?”

***
Наскоро имах удоволствието като гост да изнеса един урок в библейския клас към нашата църква.

Няколко  редовни  посетители  отсъстваха,  тъй  като  пресичаха  пустинята  заедно  с  ръководителя  на
младежите, други се бяха успали и не дойдоха за часа. Но Клара, Лиза, Мелани и Джоил бяха налице и аз
видях, че бяха весели, енергични, жадни и готови за знания. Говорихме си за богослужението, започвайки
от Ис. 66:1-2. Тъй като фокусът на богослужението е самият Бог, ние започнахме да разсъждаваме върху две
реалности,  които  Исая  ни  разкрива  в  този  текст  за  Бога.  Теолозите  говорят  за  тези  истини  като  за
божествена вездесъщност, всепроникване и неминуемост. В един смисъл Бог е толкова далечен, но в друг е
толкова близо. Той едновременно е “Бог всемогъщ и превъзвишен, и Бог най-достъпен”. 

Чрез устата на пророка, Бог е казал: “Небето Ми е престол и земята ми е подножие” (Ис.66:1).
“Защото Моята ръка е  направила всичко това” (ст.2).  Как би могло ограниченото ни въображение да
възприеме представата за такъв Бог - Който няма начало и край, Който никога не спи и не се уморява, Който
е създал всичко, което съществува навсякъде по света? Със сигурност можем само да коленичим и да се
поклоним пред този Бог, без да се осмеляваме да отворим устата си. 

Може би даже трябва да правим това, което правят разкайващите се мюсюлмани - да лежим по очи на
земята. Понякога, насаме, аз се моля по такъв начин, прекарвайки време в тишина, докато си представям, че
съм в крайните редици на едно многомилионно множество, което изпълва и обкръжава Тронната зала в
небесата и възхвалява Бога. Понякога самото “присъствие там” е достатъчно благословение.

Но  чакайте,  има  още  нещо!  Бог  продължава  “На  този  ще  погледна,  на  оня,  който  е  сиромах  и
съкрушен духом, и който трепери от словото Ми” (ст. 2). Създателят ни забелязва направените си от кал
създания и се свързва лично с всеки един от нас. Най-всемогъщият и най-превъзвишен Бог е същевременно
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и най-достъпният Бог! В тялото на Исус от Назарет той се присъедини към човечеството. Чрез Духът на
Възкресения Исус Христос, Той отново дойде при нас. Богът, който не можем да разберем, чука на вратата
на сърцето ни и ни кани да отворим живота си за онзи, който ни познава по-добре, отколкото ние самите се
познаваме. Този Бог ни кани да празнуваме, да се радваме в неговото присъствие, да благодарим с възгласи
и задоволство! Християнското богослужение отразява пълния спектър от тези реакции към реалността на
Бога. Понякога се прекланяме или коленичим в пълна тишина, изпитвайки благоговеен трепет пред най-
превъзвишеният  Бог.  Друг  път  ние  правим силен  шум към  Господа,  като  празнуваме  и  се  радваме  по
благоволението  на  превъзвишения  Бог.  Католическите  и  епископалните  църкви  преди  много  години  са
открили първия модел на богослужение. Петдесятните и харизматичните църкви са създали втори модел.
Двата модела са подходящи в някои отношения, но и в двата има слабости. Хората могат да прилагат както
единия, така и другия модел, приспособявайки ги към това, което очакват да се получи, редувайки думи и
действия.  Нито един модел на богослужение няма вродени достойнства.

Откровеното  богослужение  винаги  протича  искрено,  от  едно  смирено  и  съкрушено  сърце  -
независимо от подробностите в програмата или от названието на църквата. Конкретният стил и форми са
различни, поради различията в културата, мястото и поколението.  Но приемащото сърце навсякъде остава
едно и също. Богът, Който е толкова високо над нас, същевременно се намира дълбоко в нас. Бог всемогъщ
и превъзвишен е и Бог най-достъпен. Всепроникващият Бог освен това е и близък. 

На всяко място и по всякакъв начин, нека всеки, който диша, да хвали светото Му име!

Бог контролира всичко

Тъй като бях благословен от богослужението през миналата неделя в епископалната църквата “Свети
Йоан” в Хюстън, където завърших 5 седмичен курс по изучаване на Библията, аз искам да споделя някои от
тези благословии с вас. Библията ни напомня, че ние контролираме много по-малко от нещата, които бихме
искали да контролираме, както и че има сили, които са много по-силни от нас, поради което ние не можем
да ги управляваме или да им се съпротивляваме. 

В Рим.6:16-23 Павел казва, че всеки човек се подчинява на нещо или на някой. Ние или подчиняваме
живота си на Бога, или се предоставяме в служба на греха.   Няма трето положение  ! Ние се нуждаем от ново
духовно сърце и сами не можем да си го доставим. Чрез победата си над Сатаната, Исус ни е освободил от
тъмната сила и сега ни дава възможност чрез неговия Дух да се подчиняваме свободно и радостно на Бога. 

В Йоан 11:17-44 се разказва историята за приятелите на Исус от Витания, Мария, Марта и Лазар.
Когато Лазар се разболял, сестрите му изпратили съобщение на Исус, уверени че той може да го излекува.
Обаче  Исус  не  отишъл  и  Лазар  умрял.  Четири  дни  след  това  Исус  пристигнал  и  плакал,  дълбоко
развълнуван от смъртта на Лазар,  но понеже бил надарен със сила от Отца,  Исус съживил Лазар като
доказателство за властта на Бога и за бъдещата окончателна победа на Исус над смъртта.

В началото сестрите посрещнали Исус с упрека, съдържащ се в думата “ако”: ако Исус беше дошъл
по-рано, Лазар нямаше да умре. А Исус искал те (а и ние) да разберем, че в живота няма нищо, което да го
изненада, колкото и внезапно и застрашително да е то, защото нищо не е извън контрола и властта на Бога –
даже самата смърт. Не ние контролираме обстоятелствата в които живеем, а Бог ги контролира и ни обича
така, както обича своя син Исус Христос. Сега Бог обновява духовните ни сърца, а един ден ще ни даде
неумиращи тела и завинаги ще премахне смъртта. Когато това съобщение звъни в ушите ни, ние получаваме
символите на Христовото тяло и на Христовата кръв – хляба и виното – Божието тайнствено обещание и
клетва за нов и вечен живот в него. След това ние се разотиваме по домовете си и живеем през седмицата с
това, което тя ни донася, укрепени с молитвата, която изричаме всяка сутрин: 

“Всемогъщи Боже, само ти можеш да въведеш ред в неуправляемите воли и пристрастия на грешните
хора. Дари хората си с милост да обичат това, което Ти си заповядал и да искат това, което Ти си обещал;
нека сред непрестанните промени на този свят нашите сърца да остават здраво привързани там, където
могат да се намерят истинските радости; чрез Исус Христос, нашият Господ, който живее и царува с теб и
Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.”

  

  Бог ли прави хората да загиват?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали Бог е създал някои хора за да бъдат спасени, а други – за да
бъдат осъдени само заради собственото Му удоволствие, напълно независимо от техния избор и  поведение?”
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*    *    *
Библията ясно показва, че намерението на Бога е да спаси всички хора, а не да ги осъди. Той не иска

нито един човек да бъде унищожен (2Пет.3:9), а всички хора да бъдат спасени (1Тим.2:4).  Той е изпратил
Синът си да спаси света, а не да го осъди (Йоан 3:17). Когато настъпи Краят, Бог ще спаси толкова много
хора от всички националности, че те няма да могат да бъдат преброени (Откр.7:9). Всички тези хора ще
бъдат спасени  поради Божията милост, заради онова, което Исус е извършил за грешниците,  а не заради
собственото им добро поведение,  заради постиженията им или заради заслугите им. Божията милост и
любов не започва в Съдният Ден, нито даже в периода на нашия земен живот,  а в изминалата вечност
(Рим.8:28-31; 2Сол.2:13-14; Откр.13:8; 17:8). Божията вечна любов не се основава на каквото и да е нещо,
което Той е  видял в  нас  преди  това;  Божията  любов произтича  от  Неговата  милостива  цел (2Сол.1:9).
Хората, които накрая ще бъдат спасени, трябва да отдават цялата слава на Бога. Те не получават това, което
заслужават     и не заслужават това, което получават  .

Всеки, който ще бъде осъден, ще е осъден поради собственият си избор и поведение. Осъждането се
дължи на това, че хората обичат тъмнината, а не светлината (Йоан 3:19). Нито един от хората, които накрая
ще бъдат унищожени би могъл наистина да каже, че Бог го е създал, за да бъде унищожен. 

Бог има ли “право” да създава някои хора, за да бъдат унищожени? Павел казва, че Бог има това право
и ние не можем да спорим по този въпрос. “Кой си ти, о, човече, да се оплакваш срещу Бога? Грънчарят
няма ли власт над глината, за да направи от нея каквото си поиска? Защо да не може да направи някои
съдове за почест, а други – за унищожение? (Рим.9:20-24). Длъжни сме да кажем: “Разбира се, той има тази
власт.” Павел ни поставя на правилното място. Бог е Бог, а ние не сме. Но Павел не е казал, че Бог наистина
е създал някой човек да загине, въпреки че ние нямаме право да се оплакваме, даже ако Той беше постъпил
така.

В това отношение Библията не е симетрична.  Това че някои хора ще бъдат унищожени съвсем не
доставя  удоволствие  на  Бога.  Бог  обича  толкова  силно  своите  човешки  създания,  че  ни  е  създал  със
способността и ние на свой ред да можем да обичаме. Правейки това, Той ни е дал и възможността да Го
отхвърляме и да разбиваме сърцето Му. Как е възможно човек съзнателно и упорито да отхвърля любящият
ни небесен Отец? Сигурно е, че това е неразбираема тайна. Хората, които накрая ще бъдат унищожени не
могат да обвиняват Бога за този факт, а трябва да обвиняват само себе си.

Бог ни обикна така

Йоан 3:16 е може би стихът, който най-много хора знаят наизуст от цялата Библия. Той започва с
познатата фраза: “Защото Бог толкова обикна хората...” Гръцката дума, преведена като “толкова” има две
значения (1. За начинът - “показва как Бог е обикнал хората” и 2. За степента – “Бог обикна хората толкова
силно”). Разбира се, Бог показва обичта и по много други начини, но това е най-силната демонстрация на
Божията любов към хората, които са направени по неговия образ и подобие – Бог пожертвал своя Син, за да
ни върне при себе си. Когато авторите на Новия Завет споменават за Божията любов, най-често те я свързват
с живота и  смъртта  на  Исус  от  Назарет.  Колкото повече  изучаваме този израз  на  божествената  любов,
толкова по-високо оценяваме силата на Божията любов към непокорните му и нуждаещи се деца.

Убеден съм, че е извънредно важно, че животът и смъртта на Исус  са  демонстрация на Божията
любов, а не че животът и смъртта на Исус за породили тази любов.  Бог толкова силно обикнал хората, че
пожертвал Сина си. Не трябва да си представяме, че Бог ни е мразел, докато един ден се появил Исус и
умрял на кръста, което станало причина Бог да ни обикне.  Пръв Бог е обикнал света, т.е. хората. Поради
тази причина той е пожертвал Сина си. В следващият стих Йоан 3:17 тази истина се подчертава. Този стих
ни напомня, че Бог е изпратил Исус на света, не за да ни осъди, а да ни спаси. Още преди Исус да беше
дошъл на света,  Бог вече ни обичаше.  И понеже ни е  обичал и той ни е обичал толкова силно, Бог е
пожертвал Сина си. Понякога християните говорят така, все едно че Бог се опитва да осъди колкото се може
повече хора. Но това не е вярно! По този начин се създава погрешна представа за Отца, който изпрати своят
Син Исус Христос, за да умре заради хората.

Когато научим,  че  Бог  толкова  ни е  обикнал,  че  е  пожертвал своя  Син,  ние  трябва  да  запомним
тайнствената и необяснима връзка между този Баща и този Син – този уникален и неповторим Син (което е
сърцевината на значението на фразата “единороден син”). Това не е като Авраам, който щял да принесе своя
син Исаак  като  жертвоприношение.   Това  не  е  като  евангелската  история  за  бащата-стрелочник,  който
спасил живота на всички пътници в един влак, като чрез преместване на железопътната стрелка го отклонил
в странична ж. п. линия и така предотвратил сблъскването му с друг влак, но пожертвал собствения си син,
който си играел на тази странична линия. В Новият Завет се казва, че пълнотата на Бога е станала човек в
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личността на Исус Христос и че Исус е бил “Бог с нас.” Исус казва в евангелието на Йоан, че ще даде
живота си по своята собствена воля и че никой друг не взема живота му от него. Бог обикнал толкова силно
света, че пожертвал своя Син, но този Син също толкова силно ни обичал, че Сам се е пожертвал заради
нас.

Нека да помним, че Бог е обичал (и обича) “света.” Не само евреите (или всички други народи освен
евреите). Не само американците или само белите хора, или хората като нас (какъвто и смисъл да влагаме в
този израз).  Божията любов няма хора, които са й “любимци и добри хора”, нито любима църква, нито
любима религия, нито даже любима духовност. Бог толкова обикна света. 

Сега, когато живеем в 21 век, ние, които считаме, че познаваме Исус Христос и го представляваме
пред другите хора, трябва постоянно да съобразяваме мисленето си с реалността,  че Бог толкова силно
обикна света.  Ако ние не обичаме всички хора, ако не ги “обичаме  толкова силно,” ако не сме готови да
пожертваме себе си заради тях, това означава, че ние не сме готови да представляваме Христос пред тях или
да споделяме с  тях Божията любов по който и да е начин, който е привлекателен, приканващ и внушаващ
доверие в тях.

Бог никога не се отказва

Една читателка на моята ел. поща ме пита: “Възможно ли е понякога Бог да се откаже от някое от децата
си? Възможно ли е, когато ние продължаваме да вършим нещо, което е много зло, Бог най-накрая да реши, че
за нас няма надежда и ние не сме достойни, за да бъдем спасени.”

*    *    *
Ако основаваше отношението си към нас върху онова, което вижда в нас, Бог щеше много отдавна да

се отказал от всеки един от нас. Нашата увереност не е в собствената ни способност да обичаме Бога, да му
се подчиняваме или да се разкайваме и повече да не вършим грехове. Нашата увереност е в обещанието на
Божието евангелие, в което се казва, че той ни възприема чрез личността на нашият представител, Господ
Исус Христос и се отнася към нас въз основа на онова,  което вижда и мисли за безгрешният живот и
смъртта на Исус. Ние сме облагодетелствани “във Възлюбеният” (Еф.1:6). Бог прощава греховете ни заради
стореното от Исус (1Йоан 2:12).

Въпросът, който трябва да си зададем не е, дали “си струва” ние да бъдем спасени, а дали Божията
саможертва в личността на Исус Христос “си струва”, за да бъдат спасявани грешните хора. Бог вярва, че
“си струва” и чрез възкресяването на Исус от смъртта доказва, че мисли така (Рим. 4:25). В миналото си
апостол Павел е бил богохулник и е преследвал християните, но Бог простил на Павел, за да служи като
нагледен пример за далечината, до която Божията милост може да достигне (1Тим. 1:12-16).  Нито един
грях, за който човек се разкайва, не е извън обсега на Божията любов и на Божията прошка (Рим.5:20-21).

Въпросът, който всеки от нас трябва да си зададе е: “Дали аз съм дете на Бога?” Намирането на
отговора налага да си зададем още няколко други въпроси. Наистина ли вярвам само в Исус за своето
спасение? Наистина ли мразя греха, даже когато го извършвам и наистина ли искам да живея освободен от
греха?  Наистина ли съжалявам за  греха и за  това,  че  съм натъжил Бога  когато съм извършвал греха?
Наистина ли искам да служа на Бога,  да му угодя и да му се подчиня? Ако мога искрено да отговоря
положително на тези въпроси, аз съм едно от децата на Бога, защото само те могат да отговорят с “Да” на
тези въпроси. Чрез такова самоизследване ние проверяваме себе си (2Кор. 13:5) и правим сигурно нашето
“призоваване и избиране” (2Пет. 1:10-11).

Дали Бог ще се откаже от някое от децата си? Това няма да стане нито за период от един милион
години, нито за цялата вечност! Това е Богът, които ни обикна толкова силно, че още докато бяхме греховни
и безпомощни негови врагове, той пожертва своят Син, за да ни спаси. Колко повече Той сигурно трябва да
ни обича сега, когато ние сме опростени чрез жертвата на Исус Христос (Рим. 5:6-11).  Единствено Бог
може да започне добрата работа в децата си и да е верен да завърши това, което е започнал (Фил. 1:6). Ако
неговите деца извършат грях, Той ще ги наказва и ако е необходимо ще ги набие, ще се справи толкова
строго с тях, колкото изисква божествената му любов,  но тяхното наказание винаги е с цел на тяхното
спасение (Евр. 12:5-11). Бог познава хората, които е дал на Исус и ще ги пази до последния ден (Йоан 6:37-
39). Нито един от тях няма да загине (Йоан 10:27-30).

  
  Бог обича по този начин

Йоан 3:16 е  вероятно този стих от Библията,  който най-много хора знаят наизуст.  Той започва  с
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познатата фраза: “Защото Бог толкова възлюби света...” Гръцката дума, която е преведена  като “толкова”
може да означава две неща (“Ето това е начинът, по който Бог обикна света”) или силата на любовта (“Бог
обикна света толкова много”).  Разбира се, Бог показва обичта си по много други начини, но това е най-
изразителната демонстрация на обичта на Бога към хората, които са създадени по неговия образ – той ги
обикна толкова много, че пожертва собствения си Син, за да ни върне обратно при себе си. 

Когато авторите на Новия Завет споменават за Божията любов, най-често те я свързват с живота и
смъртта на Исус от Назарет. И колкото повече изследваме този израз на Божията любов, толкова по-високо
оценяваме  големината  на  обичта  на  Отца  към  неговите  непокорни  и  нуждаещи се  деца.  Вярвам,  че  е
извънредно забележително, че живота и смъртта на Исус демонстрират обичта на Бога, а не са причината за
нея. Бог толкова много обикнал света, че пожертвал своя Син. 

Никога не трябва да си представяме, че Бог ни е мразел, докато един ден дошъл Исус и умрял на
кръста, което станало причина Бог да ни обикне, а не да ни мрази. Бог пръв е обикнал света. Поради това
той е пожертвал свия Син. Следващият стих, Йоан 3:17 подчертава тази истина. Този стих ни напомня, че
Бог не е изпратил Исус на света, за да ни съди, а за да ни спаси. Бог ни е обичал още преди появяването на
Исус на земята. Тогава, защото ни е обичал – и то толкова силно – Бог пожертвал своя Син. 

Понякога християните говорят така, все едно че Бог се опитва да осъди колкото се може повече хора.
Но това не е вярно. Това е пример за погрешно представяне на Отца, който е изпратил своя Син за да умре
заради хората. Когато чуем, че Бог ни е обикнал толкова много, че е пожертвал своя Син, ние трябва да си
спомним за тайнствената и необяснима връзка между този Отец и този Син – този неповторим и единствен
Син (което е сърцевината на значението на думата “единороден”). Това не е подобно на Авраам, който бил
готов да пожертва своя син Исаак. Това не е апокрифната евангелска история за стрелочника-железничар,
който предпочел да спаси хората в един пътнически влак, като пренасочил композицията да мине по линия,
на която играел единствения му син, който бил прегазен от влака. 

В Евангелието на Йоан, Исус твърди, че е Той едно цяло с Отца по начин, който е недостъпен за друг
човек. Авторите на Новия Завет казват, че пълнотата на Бога е станала човек в Исус Христос и че Исус е
бил  Бог  сред  нас.  Навсякъде  в  Евангелието  на  Йоан  Исус  казва,  че  Той  ще  даде  живота  си  поради
собственото си желание и че никой друг не може да му вземе живота насила. Бог толкова силно обикнал
света, че той пожертвал своя Син, но този Син също ни е обичал и е пожертвал себе си заради нас. 

Нека да помним, че Бог е обичал (и обича) “света”. Не само евреите (или всички останали освен
евреите). Не само американците или белокожите хора, или хората като нас (каквото и да означава това).
Обичта на Бога не облагодетелства “добрите” хора или “религиозните” хора, или даже “духовните” хора .
Бог толкова много обикнал света. Колкото повече навлизаме в 21 век, ние предполагаме, че толкова по-
дълбоко ще опознаваме Исус Христос и когато го представяме пред другите хора ще трябва постоянно да
привеждаме мисленето си в хармония с реалността, че Бог толкова много е обикнал света. 

Ако ние не обичаме същия свят на хората, ако ние не ги обичаме толкова много, че да пожертваме
себе си заради тях, тогава ние не сме готови да им представяме Христос и да споделяме с тях Божията
любов по начин, който те ще възприемат като заслужаващ доверие, приканващ и привлекателен.

Бог осветлява заслепените умове

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че независимо че служи на Христос в надденоминационна църква,
която обича Исус, че подкрепя другите, че дава на нуждаещите се и че лично той обикаля целия свят, за да
разпространява евангелието, неговата майка го счита за невярващ, защото той не е член на нейната църква.
Майката често му дава религиозна литература, с намерението да коригира “неправилните” му разбирания,
но самата тя не иска да чете или да слуша каквото и да е, което той й предлага в замяна. Читателят ме
пита какво би могъл да направи в тази ситуация?”

*    *    *
Аз разбирам вашата болка и безсилие. Просто помнете, че вашата майка ви обича като свое дете и че

се държи по начин, на който е била научена. Тъжно е, че тя е била научена да мисли, съобразявайки се с
религията, а не с отношенията си с Исус. Религията обикновено разглежда всички неща от гледната точка
на институционалната преданост и спазването на каноните. 

Единствено Бог може да промени майка ви, като й отвори “очите” на разбирането чрез силата на
Светия Дух, за да види Исус. За сега вие можете да се молите непрестанно за нея, като молите Бог да огрее
със светлината си сърцето й, за да може тя да види славата на Бога в личността на Христос Исус (2Кор.4:4,
6). Не й казвайте, че правите това,  тъй като е логично тя да реагира отбранително. Можете да я обичате
като ваша майка и да й показвате по всякакъв начин, който не е “религиозен” (според нейното сегашно
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разбиране) – това засега е неразбираемо за нея. 
Добре е да сте пример за набожен живот, отличаващ се с свят и обичащ характер и с добри дела. Това

са двете области, които тя, даже в сегашната си религиозна слепота може да види като идващи от Бога,
които Бог често използва,  за да проникне през религиозната слепота. Трябва да сте много внимателен,
когато правите тези неща, за да забележите всеки знак, че Бог работи в сърцето й, за да осигури почвата и
вие да можете да й говорите с уважение и нежност за истината. 

Помнете, че Бог отваря сърцата, вратите и устата на хората. Когато живеем в новия живот на Духът
на Христос пред очите на хората, Бог благоволява да отваря сърцата. Когато търсим да намерим белези за
работата на Бога, Той ще отваря врати за нови възможности пред нас. Когато се предоставяме в ръцете му,
за да бъдем използвани от него, за да минем през тези врати, Бог ще отваря устата ни и ще ни дава думите,
които да казваме   и Той ще ги използва  . 

Чарлз Спържън е казал, че във всички текстове на Библията успоредно протичат две линии: линията
на Божията върховна власт и линията на човешката отговорност. Въпреки, че тук, на земята никога няма да
можем да видим как тези две линии ще се доближават една към друга и ще съвпаднат,  ние можем да
живеем с вярата, че и двете линии са истина. Когато смирено усъвършенстваме спасителната си връзка с
Христос, Който смири себе си и беше възвишен от Бога, ние можем да бъдем уверени, че Бог ще възбужда
в нас желания и действия, за да участваме в Неговата спасителна цел за хората.

Бог познава сърцата ни

Веднага  я  забелязах,  когато приближих до чакалнята за  пътници за  моя полет в  международното
летище в Хюстън. Тя беше едноръка, средна на ръст брюнетка. И двамата бяхме дошли един час по-рано за
полета за  Лъбък,  където ми предстоеше да проповядвам 6 пъти през тази събота и неделя за  Божието
ръководство в живота ни. На рамото си носех платнена торба с надпис “Щатска адвокатура на Тексас,” в
която бях поставил Библията си и текстовете на проповедите си. Самолетът закъсняваше и трябваше да
чакаме още един час.

Докато се разхождах, аз се помолих наум: “Господи, ако тук има някой, с който искаш да се свържа,
моля те да ми го посочиш.” Отидох до прозореца и започнах да наблюдавам самолетите на пистата. Тогава
тя стана, приближи се до мен и ме попита, гледайки към чантата ми: “Извинете, вие адвокат ли сте?” Аз й
отговорих: “Да, с това си изкарвам прехраната, но сега отивам в Лъбък, за да говоря за начина, по който Бог
ни води в живота ни.” Тя каза: “Така ли? А аз отивам в Лъбък да свидетелствам пред няколко приятели,
които Бог постави в сърцето ми. Надявам се, че те ще бъдат отворени за евангелието. Бог ви изпрати при
мен. Току-що се помолих Той да ме срещне с някой, който може да ме окуражи.”

Докато разговаряхме,  там и  след това,  в  самолета до  Лъбък,  аз  научих,  че  ръката  на Шоун била
ампутирана при операция от рак, но тя се чувства благословена, че е жива. Сега отиваше в онкологичната
болница при някакъв доктор, който я беше лекувал. Там щеше да разкаже за Божията любов пред други
болни, на които им предстояло да им бъдат ампутирани крак или ръка.  Въпреки че лекарят й бил атеист,
понякога той я канел да се моли за други пациенти, които знаел, че се нуждаят от окуражаване.

Шоун ми каза, че винаги искала да бъде мисионер, но считаше, че това може би не е Божията воля за
нея, защото тя не е.  Аз я уверих, че тя вече е мисионер – че точно тази работа й е възложил Бог – с тази
власт и  правдоподобност,  която само нейният уникален опит можеше да осигури.  Казах й  как Бог  я  е
използвал в  отговор на  моята  молитва и  така ми е  дал  жива  илюстрация  на жена,  която е  превърнала
огромната си беда в служба на Бога и която вярно прославя Бога в мястото, където Бог я е поставил.

Нито един човек на това летище не можа да чуе мълчаливите молитви, които Шоун и аз изрекохме
почти по едно и също време. Но Бог, който познава сърцата ни, чу и двама ни и ни предостави точно това, от
което се нуждаеше всеки от нас в този момент.

Бог променя ли намеренията си?

Имайки предвид 1Ц.15:35, където се казва, че Бог съжалил заради това, че е направил Саул цар на Израел, един
брат-презвитерианец ме пита: “Бог променя ли плановете си за нас в зависимост от нашите отговори или
суеверността на Бога означава, че Той непроменимо е разпоредил за всяко нещо, което ще се случи?”

*    *    *
Според мен е невярна представата, че Бог не променя нито едно от намеренията си. Бог е показван в
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Библията, че променя намеренията си за земните работи в зависимост от действията и реакциите на хората .
Да си припомним как Авраам се е застъпвал в защита на жителите на Содом (Бит.18:20-33),  как Бог е
спасил, а след това е унищожил израилтяните в пустинята (Чис.14:1-35), как е избрал, а после е отхвърлил
семейството на Илий да бъдат свещеници (1Ц.2:27-36), как жителите на Ниневия са се разкаяли и са били
спасени (Йона 3), както и казаното в Йез.18:21-32).

Някой може да каже, че Бог е имал решаващ и суверенен план за всеки от тези случаи, който ни се
показва във финалната сцена, а първоначално обявеното му намерение е било просто непредвидено в Божия
план, въпреки че е било обявено като абсолютно.  Представата за абсолютната непроменимост на Божия
план е създадена от хора, които в стремежа си да обрисуват Божията суеверност, просто са прекалили и са
се отклонили от текста на Библията, като поставят твърде голямо ударение върху една Библейска истина и в
същото време пренебрегват друга Библейска истина.

Както и  да  разбираме Божията  подредба  на  подробностите  от  ежедневния  живот на  земята,  като
вярващи ние сме уверени, че спасението ни в Христос си остава на здрава основа. Библията специално ни
уверява, че саможертвата на нашият първосвещеник Исус ни прави праведни пред Бога и че Исус вечно ще
се застъпва чрез своето жертвоприношение и спасение за всички свои хора. Поради това Бог обещава, че
няма да промени намеренията си (Евр. 7:21-22; Пс.110:4; Евр.6:16-20).

Бог, а не фатализъм

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Понякога се чувствам така, все едно че ние тук на земята сме
частички от една гигантска игра, която Бог играе. Той знае какво ще се случи в живота ми. Има ли някакво
значение, дали някакъв човек се бори, за да бъде по-близо до Него или да му служи? Наистина ли молитвата
променя нещата или всичко е предварително предопределено?”

*    *    *
Оценявам високо искреността на писмото ви и това, че подчертавате борбата си. Най-доброто нещо,

което  мога  да  кажа  е,  че  както  Божията  сувереност,  така  и  човешката  свобода  на  избора  са  истина,
независимо от това, че ние не можем напълно да си обясним тези две реалности.  Ние наистина вземаме
решения, които променят нещата.

Божественият суверенитет не е фатализъм, който твърди, че това “което е предрешено да се случи в
живота ни, наистина ще се случи.”  (Коментар:  Следователно, широко разпространеното у нас извинение: „Така ми е
писано  да  се  случи“  не  е  вярно.  Ние  имаме  право  на  избор,  но  носим  последствията  от  нашите  избори.  Правата  и
отговорностите вървят ръка за  ръка.  Д.Пр.)  В Библията духовният суверенитет е утвърден за утешение,  мир,
радост и гаранция на онези хора, които предоставят себе си на Бога. Божественият суверенитет означава, че
нищо няма да се случи без да е под контрола на Бога   и че даже лошите избори на хората не са последната  
дума.  Най-доброто  размишление  на  Божият  вечен  план  се  намира  в  Рим.8:28  и  заключението  на  това
обсъждане е “Какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой може да е против нас” (Рим.8:31)?

Молитвата  трогва  Бога  и  понякога  Той  прави  такива  неща  заради  молитвата,  които  иначе  не  би
направил. Накрая ще добавя, че ние уповаваме в увереността, че въпреки проблемите, бедите и болестите,
които са част от земния живот и оказват съкрушително влияние на поведението на невярващите, ние ги
посрещаме със знанието, че се намираме в ръцете на Бога, който ни обича, който притежава цялата власт и
накрая ще оправи всичко, което е било деформирано поради греха.

Богаташът и Лазар

Един абонат на моята ел. поща ме пита защо историята за богаташът и Сиромах Лазар, разказана в Лука
16:19-31 не изисква от нас да вярваме, че адът ще е място, където ще има безкрайно и съзнателно мъчение, а
ни е представяно като място за тотално и вечно унищожение.

*    *    *
Всеки библейски текст трябва да бъде тълкуван в светлината на неговия контекст. Това е особено

важно за тази история, разказана от Исус. Обърнете внимание на стиховете, които предхождат тази притча и
вижте как те ни подготвят, за да разберем целта и смисълът й.

Текстът  казва,  че  когато  Исус  свършил  поучението  си  за  богаташа  и  за  нечестният  управител
“фарисеите, които бяха сребролюбци, Му се изсмяха” (ст.14). Богаташът и братята му от притчата за Лазар
също са били сребролюбци.  Чрез отношението си към Лазар, богаташът се присмивал на Стария Завет,
който проповядвал грижа да бедните и правилна употреба на богатството.
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Исус предупреждава фарисеите, че те публично се правят на праведни, но Бог познава сърцата им.
Онова, което хората ценят високо,  е отвратително за Бога (ст.15). В следващата притча богаташът е бил
високо ценен от хората (по традиция евреите считат, че богатството е знак за Божието благоволение), а
презирали Лазар. Но когато и двамата умрели, нещата се обърнали и Божията оценка за всеки от тях станала
меродавна.

Исус подчертава спешността и казал,  че това са последните дни и хората трябва да се вслушат в
Божието Слово докато все още могат (ст.16-17). Това е фокусът на притчата. Богаташът не чул Божието
Слово,  въпреки  че  имал  този  шанс.  Същата  грешка  направили  и  братята  му,  които  го  надживели.  От
собствения си опит богаташът разбрал глупостта на това поведение, но уви, след като вече било твърде
късно.

В ст.18 се говори за развод и това изглежда не на мястото си, даже някои изследователи считат, че този
стих погрешно е поставен тук. Обаче аз считам, че Исус и Лука следват същата последователност на темите,
каквато е във Втор.23:21-24:22 – един текст, който богаташът и братята му системно не изпълнявали (ст.29,
31). Тук порядъкът на темите е: а) егоизъм, б) развод и в) богат и беден.

Някои хора считат, че тази история не може да бъде притча, защото Исус казва: “Имаше някой си
богаташ...и един сиромах.” Но Исус започва по същия начин и притчата си за неправедния Съдия “В един
град имаше един съдия”,  но въпреки това Лука казва, че това е притча  (Лука 18:1-2). По същият начин
започва и историята за фарисеят и бирникът: “Двама души се изкачиха в храма да се помолят” и това също
е притча (Лука 18:9-10).  Историята за богаташът и Лазар не само е притча, но изследователите от 1-вия век
са открили десетина нейни разновидности в тогавашната еврейска литература. Исус просто заимствал една
добре позната история, като само променил някои подробности, за да я пригоди за целта си. Някои хора
твърдят, че всяка подробност в тази история трябва да бъде възприемана буквално, защото “Исус не би ни
подвеждал с  учение,  което не е  реално.”  По този начин тези  хора  объркват  формата със  същността и
променят фокуса на притчата.  Обикновено притчите съдържат 1-2 истини,  които са вплетени в някаква
измислена  история.  Никой не  вярва,  че  Исус  твърди,  че  всички подробности трябва  да  се  възприемат
буквално.  Може ли една капка вода на езика да спре страшните мъки в ада?!  За да разберем наистина
притчите, ние не трябва да ги възприемаме буквално.

Тази история от дълги векове е била използвана погрешно, за да се проповядва и обяснява какво ще е
крайното наказание на порочните хора в ада.  Но всички сцени в тази история се случват преди Съдният
Ден  –  докато  земният  живот  продължава,  а  Моисей  и  пророците  имат  “последната  дума”  във  всяка
еврейска  история.  Каквото  и  да  описва  тази  притча,  това  не  е  последното  наказание.  Думата,  което
погрешно е преведена като “ад” в ст.23  не е gehenna (мястото на окончателното наказание),  а е hades
(невидимото царство на смъртта преди завръщането на Христос). Целта на тази история не е да ни разкрие
подробности относно някакво “междинно състояние” между смъртта и възкресението. Както вече видяхме
в моите предишни коментари, контекстът на тази притча въобще не е свързан с тази тема.  Даже учените,
които вярват, че в ада ще има съзнателно и безкрайно мъчение, започват да се съгласяват по тези въпроси. 

Това е могъща притча, която трябва да чуем в нейния контекст, за да разберем нейните истини. За нас
е единствено важна оценката на Бога,  а не оценката на другите  хора.  Опасно е да пренебрегваме
Божието  Слово и  да  вярваме  в  похвалите  на  хората.  Сега  е  време  да  отговаряме  на  Божието  Слово,
включително на онова, в което се говори за грижите за бедните. Адът ще е реален и ще е ужасен, но тази
притча няма да добави нищо към познанието ни за ада.

Богослужение “в истината”

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че всички вярващи, които не са членове на неговата група, не са
спасени и тяхното поклонение пред Бога не се зачита за нещо. В подкрепа на твърдението си той цитира
казаното от Исус в Йоан 4:24, че Бог търси поклонници, които му се покланят в истина. Читателят казва, че
това означава, че трябва да се придържат точно към външният ритуал на образеца, показан в Новия Завет,
което единствено неговата група била открила и изпълнявала.

*    *    *
Изразът “в истина” означава “наистина” или “искрено” (Фил.1:18; 1Йоан 3:18). Бог иска поклонници,

които наистина вярват в това,  което казват,  когато хвалят и благодарят на Бога,  а не просто да говорят
празни думи. Казаното от Исус за поклонението “в истина” е споменато отново по време на разговора му
със самарянката, която го попитала дали хората трябва да се покланят на Бога само когато се намират на
хълма Сион в  Йерусалим (както са правели евреите) или на хълма Геризим (както са правели самаряните).

Мястото, което е важно за Бога не се определя от географските координати. За Бога е важно сърцето
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на  искреният  и  истински  поклонник.  Даже ако фразата  “в  истината”  означава  “в  точно съответствие  с
някакъв детайлно описан образец на поклонение” (какъвто липсва в Новия Завет, така че няма дубликат на
образците от Левит), такъв образец би включвал само онова, което Бог е казал. 

За нещастие, този читател на моята електронна поща е бил научен да се отнася скептично към другите
вярващи, основавайки се на системата на човешките подразбирания и заключения. Съществува огромна
разлика между ясното Божие слово и нашите логически заключения и ние трябва да се научим да правим
разлика между едното и другото. Представата, че богослужението “в истина” означава да следваме някакъв
подробно  описан  списък  от  правила  е  част  от  една  традиция,  която  с  основание  се  причислява  към
огромната купчина от отпадъци от извършваните с добри намерения човешки грешки. 

Нека  преди  всичко  да  чуем  и  да  запомним  онова,  което  Исус  ни  говори  в  Йоан4:24.  Бог  търси
поклонници,  чиито  думи  на  възхвала  са  искрени,  чието  благодарение  е  истинско  и  чието  обожание
произлиза от сърцето им. Тези неща, а не географското местоположение, ритуалът или името над вратата на
църквата показва, че поклонението е “истинско” и е характерна черта на хората, в които Бог наистина се
наслаждава.

Богослужението и истинският Бог

Един абонат на моята ел.  поща ми пише: “Харесва ми начинът, по който използвате великите църковни
дейци, за да обясните Отца, Сина и Светия Дух в богослужението. Моля ви отново да го направите.

*    *    *
Различните течения в световната Църква по различен начин насочват вниманието ни към Отца, Сина

и Светия Дух и ние ще се обогатим, ако възприемем добрите неща, които ни предлага всяка от църковните
деноминации.  Католическата  църква  (Ортодоксалната,  Римската  и  Англиканската)  е  запазила  богатата
литургична традиция от ранните векове, чиято кулминация е Причастието или Евхаристията, които са израз
на нашето благоговение в присъствието на светия Бог на вечността. Повечето Протестантски църкви биха
се обогатили, ако възприемат духа и езика на Книгата за Обща Молитва. Когато размишляваме за вечния
Отец, Създателят на всичко съществуващо, ние установяваме, че имаме нужда да се поклоним, да паднем на
колене и даже да легнем по очи на земята пред онзи, който е осигурил място за почтителна тишина сред
заобикалящите ни глъчка и шум. Духовното виждане прониква отвъд дребните ни тревоги и грижи и се
присъединява към вселенското богослужение, което е фокусирано в самият трон на Бога.

Преди 500 години реформаторите Мартин Лутер и Калвин видели Божията слава в лицето на Христос
Исус, когато възстановили истините за оправдаването по милост чрез вяра и я предали на своите евангелски
наследници, които служат на Словото. Обявяването на Евангелието на Исус Христос – обявяването, че Бог е
примирил веднъж завинаги грешните  хора  със  себе  си  чрез  завършената  работа  на  своя  Син –  това  е
сърцевината на Християнското богослужение. Евангелието убеждава съзнанието, заставя волите на хората
да се  подчинят на Божията  воля и променя  мисленето им.  Цялата  световна Църква  се  нуждае от  това
реформаторско проповядване,  което прославя Исус  Христос и постоянно декларира,  че Бог  е  направил
първата стъпка за спасяването на хората.

Два века след Реформацията, по Божията воля се появили братята Уесли, които подчертавали нуждата
свръхестествената сила на Светия Дух да извършва постоянна и цялостна промяна даже в нас, откупените
грешници.  Един  век  по-късно  това  Методистко  движение  поставило  началото  на  Съживлението  на
Светостта, от което след още един век се родило Петдесятното съживление. Харизматичното обновление от
средата на 20-я век запалило същия пламък в много други деноминации.  С всяко от тези съживления,
обновените сърца изригвали в нова музика и нови песни. Цялата Църква се нуждае от божествена сила, за
да вършим Божията работа и Бог я излива все по-изобилно в нас. Искреното и сърдечно хваление е видимо
доказателство за присъствието на Светия Дух.

Тези три жизнени прояви на християнството осигуряват нужния строителен материал за бъдещата
сграда на Църквата – фокусиране в Отца (изразяващо се чрез литургичната традиция на католическата и
Англиканската  църква  и  достигаща  кулминацията  си  в  Причастието);  фокусиране  в  Сина  (който  е
възстановен в ясното евангелско Слово на реформаторското проповядване)  и фокусиране в Светия Дух
(изразявано в музиката и песните на Методистката  и  на Петдесятната църква).  Днешното Христово тяло
се изгражда от Светия Дух, за да бъде то свята обител на Отца. Дано да дойде бързо денят, когато всички
хора на Бога започнат да споделят всяко добро нещо, което всеки от тях е намерил и му е било дадено от
Бога.
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Божественото зачеване на Исус

Двадесет и шест годишен син на една читателка вярва, че всичко, което Библията учи е вярно, но не е убеден,
че в Библията недвусмислено се казва, че Исус е бил роден от девица. Майката на този млад мъж счита, че
това е основополагаща истина на християнското учение и ме моли за разяснение.

*    *    *
В евангелията на Матей и Лука се потвърждава, че Исус е бил заченат в девствената утроба на Мария

чрез силата на Светия Дух (Мат.1718-25; Лука 1:26-38). Това е забележително свидетелство. 
Матей е бил бирник и е бил привикнал да обръща внимание на подробностите. 
Лука е бил лекар, който е разбирал нормалният процес на зачеването на бебето, а освен това е бил и

вещ историк, и грижливо е проучил съществуващата информация, за да гарантира надеждността на своят
евангелски разказ (Лука 1:1-4). 

Марк започва евангелието си с времето, когато Исус е вече на 30 годишна възраст, но още в началото
ни запознава с Исус с думите:  “Исус Христос, Божият Син” (Марк 1:1).  Доста хора считат,  че Лука е
използвал евангелието на Марк като един от своите източници на информация, но се оказва че това не е
така, тъй като Лука всъщност пояснява използваният от Марк израз “Божият Син,” като добавя обяснението
на Гавраил, че тази титла подхожда на Исус, защото той е бил заченат по чуден начин чрез силата на Бога
(Лука 1:35). 

Евангелието на Йоан се фокусира върху Божественото Слово, което е станало човек в личността на
Исус – една небесна гледна точка относно божественото зачеване, което Матей и Лука описват от земна
гледна точка (Йоан 1:1-4, 14). 

Подобно на Лука,  Павел също твърди, че в Исус Христос небесният Син на Бога е станал човек
(Фил.2:5-7). 

Същото казва и неизвестният автор на Евреи (Евр.1:1-3). 
За нас, грешните хора, е извънредно важно, че Бог е бил в  Христос и е примирил света със себе си

(2Кор.5:19). 
Накрая, главната цел на раждането на Исус от девица е факта, че Синът на Бога е станал един от нас.

Биологичното чудо на човешкото зачеване без участието на мъж е било просто способ, чрез който Бог е
избрал това да се случи.

Божието предварително познание и нашата свободна воля

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Опитвам се да разбера как е възможно Бог да ни даде свободна
воля за да изберем спасението и същевременно предварително да знае кой ще бъде спасен? Можете ли да
обясните това?”

*    *    *
Аз не мога да обясня парадокса на всемогъщата милост и на човешкия дълг,  така както не мога да

обясня Троицата, Превъплъщението и Възкресението. Просто мислите и пътищата на Бога са много по-
високи от нашите и само глупав човек може да твърди, че разбира повече от онова, което Бог преценява, че
е подходящо да ни открие (Втор.29:29; Пс.131:1; Рим.11:33-36). 

Но нека да отбележим някои неща,  които ние можем да разберем. Знанието за дадено събитие  не е
причината то да се случи, независимо дали това знание идва преди или след събитието. Ако гледате някакъв
филм повторно или прочетете книга повторно, вие вече знаете какво ще се случи в книгата или във филма,
но вашето знание не е причината то да се случи. 

А Божието предварително познание включва в себе си нещо повече от предварително виждане на нас
или на живота ни от страна на Бога. Това познание означава, че той ни е “познава” с любовно отношение
още преди ние и светът да е съществувал (Рим.8:29; Амос 3:2). 

А що се отнася до прочутата “свободна воля,”  тя е може би по-илюзорна, отколкото предполагаме.
Волята, която е поробена от греха, наистина въобще не е свободна (Йоан 8:31-34). Обаче това не ни лишава
от правото на истински избор или от вземането на свободно решение или от задължението да отговаряме
пред Бога за действията си. Библията често говори за отговорността на човека, която винаги произтича от
срещата  му  със  Създателя.  В  Библията  никъде  не  са  споменава  за  “свободната  воля,”  която е  термин,
употребяван от философите. 
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В Библията Бог ни казва, че накрая ще доведе у дома при себе си за вечността огромен брой хора,
които  са  представители  на  цялото  човечество  (Откр.7:9-10).  Вечната  благословия  на  спасените  не  е  в
отговор на някаква тяхна заслуга,  а е безплатен дар от Божията милост,  основаващ се на заместващата
работа, която Исус Христос е извършил вместо тях (Еф.2:7-9). Това е вярно, независимо дали спасените
хора  са  познали  Исус  в  земния  си  живот  или  не  (Рим.3:24-25;  Евр.11:40).  От  Библията  научаваме,  че
Божията милост към спасените не започва в Съдният Ден, нито по време на земния им живот, а че Бог ги е
обикнал още преди сътворението на света и още тогава ги е предал на Исус като свое наследство  (Йоан
6:37-40; 17:1-4). 

Но  Божията  милост  в  миналата  вечност  не  зависи  от  нищо,  което  Той  е  видял  в  хората  си,
поглеждайки  напред  в  бъдещето,  нито  милостта  му  зависи  от  нещо,  което  хората  му  са  направили  в
миналото (2Тим.1:9; Рим.9:16). Библията ни уверява, че Бог няма да осъди несправедливо нито един човек,
който накрая ще бъде унищожен и че всички, които няма да бъдат спасени, сами свободно са отхвърлили
Божията милост и приятелството на Бога по време на живота си на земята  (Йоан 3:19;  Деян.13:45-46;
Рим.2:14-16; 9:14). 

Накрая  цялото  човечество  ще  се  състои  от  хората,  които  Бог  е  избрал и  от  хора,    които  не  са  
избрали   Бога  . Всяка от тези реално съществуващи групи е напълно самостоятелна и нито една от тях не
поражда другата.

Божието ръководство е реално

Един професор в колеж по изучаване на Библията изразява съмнението си, че Бог ни ръководи в ежедневните
ни избори и решения. Той вярва, че ръководството на Бога над хората е твърде индивидуално, но е убеден, че
по някакъв начин Бог ръководи по-големите християнски общности.

*    *    *
Според  мен  Бог,  който  вижда  падането  на  едно  врабче  и  знае  броя  на  космите  по  главите  ни  е

способен и желае да предоставя напътствия за всичко, което е важно за вярващият, като например къде да
живее и каква да е житейската му кариера. Когато чакам на летището, аз редовно каня Бог да се намеси в
общуването ми с всеки от присъстващите, чрез когото би преценил, че е подходящо да ме благослови или
когото иска да благослови чрез мен,   и Бог често го прави  .

Книгите  “Псалми”,  “Притчи”,  както  и  другите  книги  от  Библията,  постоянно  дават  израз  на
желанието на авторите си да получават такова напътствие, както и тяхната увереност, че това ще стане.
Например, Пс.23 е много “личен” и това е една от причините той да е източник на утеха и успокоение за
много вярващи хора през последните 3000 години. Аз не окуражавам хората трескаво да търсят Божието
ръководство,  а  ги призовавам да се  молят с  вяра,  да използват  мъдростта,  да  търсят съвети,  да вземат
предвид всички обстоятелства, в които се намират, да слушат внимателно, за да чуят Божия глас в каквато и
да е форма и след това да действат с увереността, че Бог ще ги води и че той може да използва даже един
погрешен избор, когато е направен от човек с праведни намерения.

 Божието царство в минало, сегашно и бъдеще време (1)

Един брат от адвентна църква от тихоокеанския остров Мауй мех помоли за коментар по отношение на
сегашните и бъдещите характеристики на Божието царство.

***
Божието царство обхваща цялата вселена и съществува през цялото време. Псалмистът казва: “Господ

е поставил престола Си на небето и Неговото царство владее над всичко” (Пс. 103:19).
Около 1000 год.  пр.  Хр.  по един специален начин Бог свърза собственото си небесно царуване с

царуването на династията на Давид, когото Бог взема изсред овцете за да седи на Божия трон и да управлява
Израел и Юда от името на Бога (2 Царе 7:8-16; Пс. 45:3-7). Давид е знаел, че Божието царство е по-голямо
от собственото му царство, че той самия царува поради Божието благоволение и че Бог го държи отговорен
заради начина, по който царува. Като потомък на Давид, Исус е наследник на царството от Стария Завет и
на месианските обещания, отправени към Давид и потомството му (Пс. 2; Пс. 110:1, 4; Дан. 7:14).

Триста години по-късно пишещите пророци съзрели и обявили едно бъдеще, когато   Божието царство  
ще излезе извън националните предели на Израел и когато мирът и справедливостта ще царуват по цялата
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земя (Ис. 11:6-9; Михей 4:1-4; Дан. 7:13-14).
Стария Завет завършва, поклащайки тази надежда пред нас. Когато започва Новия Завет, един глас в

пустинята ще обяви, че дългоочакваното царство наближава. То щяло да дойде в две фази, като между двете
ще има прекъсване и втората фаза ще настъпи напълно изненадващо даже за най-ревностно вярващите.

Божието царство в минало, сегашно и бъдеще време (2)

Един  адвентен  християнин  от  Хавайските  острови  ме  помоли  да  коментирам  сегашните  и  бъдещите
характеристики на Божието царство.

***
В началото на Новия Завет ние виждаме Йоан Кръстител да обявява наближаването на Царството,

срещаме се с Исус и  с първите му ученици (Мат. 3:1-2; 4:17; 10:7). Исус лекува болните, изгонва духове,
учи хората за  Божието царства и опрощава грешните,  казвайки, че върши всичко това благодарение на
пряката  власт на Бога. По такъв начин работата на Исус оприличава Божието царство на земята по начин,
който е по-завършен и конкретен, отколкото е бил виждан от хората дотогава (Лука 11:14-23; Мат. 12:22-29).

В  личността  на  Исус  Божието  царство  пристига  със  сила,  атакувайки  неуморно  крепостите  на
Сатаната, великият узурпатор. Иронията е в това, че Божието царство не може да бъде установено “насила”
и Исус се съпротивлява на всяко изкушение за установяването на небесното царство с помощта на груба
сила или чрез други човешки усилия (Мат. 4:1-11; Йоан 6:14-15; Лука 22:49-51). Това не означава, че не е
имало други, които са се опитвали да направят това - било чрез политическо маневриране (садукеите), било
чрез религиозно самоизтъкване (фарисеите), било чрез въоръжените революционери (зилотите) или чрез
сепаратистите-аскети (есените).

Това небесно царство представлява основната тема в Матей и той построява Евангелието си около 5
учения на Исус - за царството на праведните (Мат. 5-7), обявяването на царството (Мат. 10), природата и
израстването на царството (Мат. 13), отношенията в царството (Мат. 18) и завършването на царството (Мат.
24-25).  Намиращите се  помежду  други глави от Евангелието съдържат описание на работата  на Царя.
Матей ни показва Царството чрез слово и действие, чрез това, което е казал и направил Исус.

Исус е  предсказал бъдещото завършване на Божието царство,  което ще представлява нещо,
което е далеч по-светло и по-велико от всичко, което е видяно до сега на тази земя.  Той е казал на
учениците  си  да се  молят  за  времето,  когато Божието царство ще бъде толкова  пълно осъществено на
земята, както това вече е направено на небето (Мат. 6:10). Той е разказвал притчи, които са призовавали
хората да бъдат нащрек, защото само Бог знае денят и часът, когато царството ще се разкрие със сила и
слава (Мат. 25).

Божието царство в минало, сегашно и бъдеще време (3)

Един  адвентен  християнин  от  Хавайските  острови  ме  помоли  да  коментирам  сегашните  и  бъдещите
характеристики на Божието царство.

***
Тъй като самият Исус е донесъл Божието царство, авторите на Новия Завет не се колебаят да кажат, че

онези, които вярват в Христос чрез евангелието, до известна степен   даже сега   са жители на царството и са  
благословени (Рим. 14:17; Кол. 1:13; Откр. 1:9).

Въпреки това, църквата като институция не е царството и отъждествяването на двете винаги води до
самоизмама и до триумфиране на църквата, докато останалите хора се чувстват лишени от илюзии и са
обхванати от неверие. Не, църквата е длъжна да продължава да се моли: “Да дойде царството ти както на
земята,  така  и  на  небето.”  Ние  живеем  в  надежда,  очаквайки  навлизането  във  финалната  фаза  и
окончателното установяване на царството (2 Пет.  1:11),  когато всичко,  което се клати ще падне и само
стабилното Божие царство ще остане (Евр. 12:26-29).

Изненадващият елемент във всичко това, от човешка гледна точка, е разликата между Вече и Все Още
Не - пропастта между страданията на Месията и обявяване установяването на царството от една страна и
видимата  слава  на  Месията  и  бъдещото завършване  на царството от  друга.  Петър обобщава  миналите,
сегашните и бъдещите характеристики на програмата на Божието царство със следните думи, казани по
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време на една от първите апостолски проповеди:
“Но Бог по тоя начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че

Неговият Христос ще пострада. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да
дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса,
когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог
от века чрез устата на светите Си пророци” (Деян. 3:18-21).

Толкова  неща  вече  са  се  случили,  но  още  много  остава  да  се  случат.  Ние  служим  на  Бог  през
промеждутъчния  период,  като  очите  ни  са  вперени  в  Исус,  който  дойде  и  идва,  очаквайки
нащрек…”докато.”

Божият избор и нашата воля

Един разумен брат ми пише: “Не мога да осмисля идеята, че Бога предварително е избрал някои хора да бъдат
спасени, като израз на собствената ни воля. Не можем ли да приемем, че всеки, който повярва, е от средите
на подбраните от Бога? Дали пък Бог не е избрал вид хора (такива, които вярват), а не е правил избор на
отделни личности?”

***
Бог  избира  всички  хора,  които  накрая  ще  бъдат  спасени.  Но  дали  това  е  в  съответствие  с

упражняването на собствената ни воля? Наистина, винаги е така, защото Бог прави хората му да пожелават
(Пс. 110:3), работейки в сърцата им (Фил. 2:13).

Бог дава на хората си нови сърца и нов дух (Йез.37:26-28) и обновява умовете им (Рим.  12:1-2).
Вместо неверие и липса на доверие, той им дава вяра и доверие (Еф.2:8; Фил.1:29). Той им дава разкаяние,
което представлява пълен обратен завой в начина на мислене (2Тим. 2:25-26; Деян.11:18). Той им разкрива
духовна истина и осветява сърцето и разбирането им (Мат.11:27; Деян.16:14; 2Кор.4:6; Еф.1:17-18; Фил.
3:15; Кол.1:9; 2Тим. 2:7; 1Йоан 5:20).

Дали  всички,  които  избират  Бога  са  измежду  онези,  които  той  първоначално  е  избрал?  Според
апостол Павел, това е точно така. Положителният отговор на повярвалият е видимо доказателство, че Бог го
е подбрал (1Сол. 1:4-5). Бог ни подбира и когато ние го изберем, това винаги е съвпадение с неговия избор и
не трябва да грешим относно това, чий е избора и чия е славата за правилния избор. Подборът на Бога не
се  основава  на  нещо,  което  той  вижда  в  хората,  а  на  присъщата  му  милост (2  Тим.  1:9).  Това  не  е
променлива величина, а постоянен и напълно съответстващ на целта избор (2Тим. 1:9; Рим. 8:28).

Никой наистина не идва при Исус, ако Отец не го привлече,  но всеки, който чува и се учи от Отца
идва при Сина (Йоан 6:44-45). Ние можем да попитаме всеки човек: “Искаш ли да живееш в приятелство с
Бога?” и да бъдем уверени, че Бог няма да върне всеки човек, който отговори с “Да” (Йоан 6:37). Ние знаем,
че тези, които упорито продължават да отговарят с “Не” също изразяват собственото си желание, за което
накрая ще упрекват само себе си.

Вие питате, дали Бог подбира отделни личности? Апостолите не се притесняват да казват, че той ги е
избрал (Еф.1:4) или че той “ви” е избрал (1Сол. 1:4; 2Сол. 2:13), говорейки на конкретни хора на различни
места  (1Пет.1:1).  Ако прочетем всички откъси в  Библията,  в  които се говори за  Божия избор,  няма  да
намерим нито едно място, където да се казва, че той избира “план”, или религиозна “група” или “клас”.
Исус е умрял за хора с конкретни имена и лица. Поради това истинските хора могат да се радват, като знаят,
че спасението им е в чудните ръце на обичащият и верен Бог.

Божият план за нашият живот

Една сестра от Ню Мексико ме моли да коментирам  Пс.139:16,  където псалмистът пише: “Твоите очи
видяха неоформеното ми вещество. В Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато не
съществуваше нито един от тях.”

*    *    *
Този древен текст ни уверява, че Бог ни е създал и ни познава лично. Бог знае дните, месеците и

годините на нашия живот (Йов 14:5). Продължителността на живота ни е в ръцете му (Пс.31:15). Ние сме
познавани от него още преди да се родим – даже според някои библейски примери - по име. Бог знае онези,
които намират укритие в него (Наум 1:7). Всичко в живота ни е под властта и контрола на Бога. Аз намирам
огромна утеха в това уверение.
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Човекът,  който се надява на Бога,  може с увереност да каже: “Господ ще извърши това,  което е
потребно за мен.  Господи,  понеже милостта Ти трае  до века,  не  изоставяй делата на своите ръце”
(Пс.138:8). Той ни слага да спим и отново ни събужда (Пс.3:5; 4:8). Той ни предпазва според волята си и ни
дава всеки успех, на който се радваме (127:1-2). Здравето и изцелението ни идват от Бога (Пс.103:1-5). 

С Бога нищо не е “случайно” и няма такова нещо като “късмет.” Нищо не може да се случи на някое
от децата на Бога без неговото разрешение. Той тъгува заедно с нас, когато ние тъгуваме.  Понякога той
самотно скърби за нас, защото знае кое е най-доброто за нас, даже когато ние избираме тези пътища и неща ,
които не са най-добрите за нас. “Във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат, на онези,
които са призовани според неговия план” (Рим.8:28). В своя контекст, това твърдение поглежда назад към
момента, когато Бог ни е избрал, още преди създаването на света и същевременно гледа в бъдещето към
това, че той ще ни запази докато настъпи вечността (Рим.8:29-30).

Но нито едно от тези неща не намалява отговорността ни пред Бога, нито ни лишава от нуждата и от
задължението ни да правим правилните избори. Но въпреки това, по някакъв начин ние можем да вярваме,
независимо  че  не  разбираме  напълно,  че  Бог  има  суверенната  власт  над  нашите  решения    и  ни  дава  
способността да избираме. Това са истини, които трябва да приемаме, а не да спорим, заради които трябва
да хвалим Бога, а не да разсъждаваме. Има много неща, които ние не знаем. Но ние знаем достатъчно, за да
благодарим и да се покланяме пред Бога, който ни познава много добре и ни обича толкова много!

Божият флаг е все още там

В  понеделник,  31.05.2010  ние,  гражданите  на  САЩ  празнуваме  “Денят  на  паметта.”  Въпреки
антипатията ни към някой конкретен конфликт и даже най-общо към войната, на този национален празник
на паметта ние отдаваме почит на жертвите на загиналите и на ранените в служба на родината и на техните
семейства. В понеделник навсякъде ще се чува патриотична музика. Някои песни ще възпяват природните
красоти  на  нашата  страна,  други  ще  описват  добродетелите  на  нейните  разнообразни  и  често  пъти
противоречащи си хора. В нашият национален химн се говори за храбростта и за ужасите на войната и даже
се казва: “червените ракети блестят ярко и бомбите избухват във въздуха, доказвайки в нощта, че нашият
флаг е все още там.” 

Тези думи ни подсещат да зададем въпрос за едно друго царство. Питам се кое е това нещо, което дава
доказателство в този свят, че Божието царство е тук? В Йоан 18 Исус и Пилат обсъждат същия въпрос, тъй
като всеки от тях е твърдял, че е представител на Божието царство тук на земята. Подобно на Исус, Цезарят
също е твърдял, че син на бога и като доказателство за това показвал своята абсолютна императорска власт.
Но въпреки доказателството “666,”  трицифреният сериен номер на царството на Цезар крещи    човешко,  
човешко, човешко   - и това винаги ще е така  .

А какво доказателство е предложил Исус за своето твърдение? Лице, оплюто от критиците му и гръб,
който е бил наранен от бичуването и е кървял? Гвоздеите, забити в ръцете му? Копието, което  е пронизало
ребрата му? Ясно е, че това е бил денят на Пилат: “Цезар е Господ.” 

Но това не е краят на историята, тъй като в неделния ден станало ясно, че Краят е започнал, тъй като
Бог подкрепил твърдението на Исус, като го възкресил от смъртта. 

Следващата подкрепа се случила, когато Римската империя била завладяна и разрушена от ордите на
германските племена. 

А Божията подкрепа за твърдението на Исус ще стане всеобщо видима в края на историята, когато
всички земни правителства ще се сгромолясат и всеки човешки флаг ще бъде свален. 

Какво доказателство за Божието царство виждаме днес, в ерата на “Докато” и “Все още не,”  по време
на това специално страдание, което предшества славата? Ние виждаме това доказателство сега – така както
то се е виждало, когато Исус е бил изправен пред Пилат – в очевидната слабост, която смирено издържа на
временното поражение. То се доказва в настойчивостта на всички, които търсят справедливост, в надеждата
на тези, които служат на изоставените, в радостта на тези, които жертват себе си заради слабите. 

Божието царство е огънят, който разпалва упоритостта, надеждата и радостта. То е факлата, която
често мъждука,  но отказва да бъде загасена и ободрява  любовта  и смелостта  ни да се  държим здраво,
независимо от силите и властите, които сега управляват в този пропаднал свят. Ние се молим с думите: “Да
дойде твоето царство, както на небето, така и на земята.” 

Другите хора би трябвало да видят доказателство за това царство в собствения ни живот и в начинът
ни на живот.
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Божията воля за живота на всеки от нас

Няколко преподаватели в Християнски колеж изразяват изненадата си, че много от студентите им очакват
да  открият  каква  е  Божията  воля  за  живота  на  всеки  от  тях  –  за  избора  на  съпруга,  за  избора  на
професионална кариера,  за избора къде да живеят и т.н.  Един от тези  преподаватели  ме пита откъде
произлиза този начин на мислене.”

*    *    *
Почтително мога да предположа, че този начин на мислене произлиза от Библията. Като вярващи, ние

можем да кажем заедно с Давид за Бога : “Води ме по пътя на праведността заради името си” (Пс.23:3).
Бог продължава да обещава на хората си: “Аз ще те инструктирам и ще те науча за пътя по който трябва
да вървиш;  ще те  съветвам,  като окото ми ще е  върху  теб”  (Пс.32:8).   Библията  продължава  да  ни
съветва: “Вярвай в Господа с цялото си сърце и не разчитай на своето собствено разбиране. Във всички
случаи в живота си признавай него и той ще насочва пътищата ти” (Пр.3:5-6 – мой превод)

В  миналото  си  твърде  много  от  нас  приличаха  на  описанието,  което  Исус  прави  на  садукеите:
“Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила” (Мат.22:29). Истината е, че Бог е жив,
реален, действащ и желаещ да насочва живота ни според собствената си добра воля. Но това не означава, че
Божията воля прилича на игла в купа сено, която е много трудно да бъде намерена и е много лесно да бъде
пропусната. Бог ни насочва по много начини, крачка по крачка.

Проблемът при повечето от нас, които живеем в задоволеният и вещ западен свят е, че твърде често
ние очакваме, че всичко, което произвеждаме за себе си се подчинява на нашият план, предвиждания и
контрол. Дано Бог да ни освободи от това неверие  и да го замени с насладата от познанието,  че той е
нашият верен Създател, Отец и Спасител.

Божията милост и нашата отговорност

Един абонат на моята ел. поща ме пита каква отговорност имаме ние, ако сме спасявани само благодарение
на Божията милост.

*    *    *
Вярно е, че ние сме спасявани единствено благодарение на Божията милост – ние не сме спасявани

заради каквото и да е добро дело, което сме направили. Евангелието е “словото на Неговата милост”
(Деян. 14:3; 20:32). Но въпреки това “отговорност” е добра дума за нашите действия, тъй като всичко, което
правим, е в отговор на това, което Бог вече е направил. Не трябва да се осмеляваме да получаваме напразно
Божията милост (2Кор.6:1-2).  Нито пък трябва някога да разчитаме, че собствените си добри дела ще ни
направят праведни в очите на Бога, защото това възпрепятства неговата милост (Гал.2:20-21). 

Всеки човек, който казва, че вярва, че Христос е неговия Спасител, а след това се отклони и започне
да разчита да се спаси чрез собствените си добри дела,  е “  отпаднал от милостта  ”  (Гал.5:4)  .  Божията
милост не опрощава греховния ни начин на живот, (Коментар: Бог прощава на нас, грешните хора, които сме приели
Исус като наш Спасител, Който е платил с живота си вместо нас, но Бог в никой случай не опрощава вършенето на грях. Та нали
точно заради извършеният грях, Адам и Ева бяха изгонени от Райската Градина. Трябва да разбираме тази разлика. Д.Пр.) а ни
призовава да се променяме и да заживяваме по нов начин като хора, които са мъртви за греха и живеят в и за
Христос (Рим.6:1-15). 

Милостта  ни  учи  да  се  отказваме  от  безбожните  и  светски  желания,  да  живеем  благоразумно,
праведно и в подчинение на Бога, очаквайки славното връщане на Христос (Тит 2:11-13). Без въобще да
оправдава  мързела  и  леността,  Божията  милост  ни  призовава  да  работим  упорито  повече  от  всякога
(1Кол.15:10).  Всички наши таланти и способности са Божия милост към нас и той очаква от нас да ги
използваме в полза на другите хора (1Пет.4:10-11; Еф.3:7-8). 

Ние се призоваваме взаимно да продължаваме да живеем в Божията милост (Деян.13:43). Можем да
се препоръчваме взаимно на Божията милост, очаквайки работата, която Бог ще извърши чрез всеки от нас
(Деян.14:26; 15:40). 

Божията милост е мотивацията за всяко наше желание за доброта и за всяка работа на вярата със сила
(2Сол.1:11-12). Тя ни прави способни да издържаме на житейските трудности заради Христос (2Кор.12:9).
Тя протича през думите ни и вдъхновява сърцата ни да пеят (Еф.4:29; Кол.3:16). 

Тя ни прави силни (2Тим.2:1).  Не трябва  да оставаме джуджета  в  Божията  милост (Евр.12:15),  а
трябва да израстваме в нея (2Пет.3:18). Това е истинската милост на Бога (1Пет.5:12).
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Болното дете и вярата на баща му
Един брат проповедник, чието малко дете има церебрална парализа, ми пише облян в сълзи и казва, че вярва в
способността на Бог да изцелява, но се страхува да повярва, че Бог ще изцели малкият му син, най-малкото
защото подобна увереност,  ако  се  окаже неизпълнена,  може да  заплаши вярата му.  Освен  това  той се
страхува, че някой ще постави под съмнение способностите му да проповядва и да обучава за Исус, защото му
липсва упорита вяра, че Бог ще излекува синът му.

***
Скъпи брате, всеки който се съмнява в тебе или те съди, или те обвинява, или те товари с някакъв

грях по тази причина е, според скромното ми мнение, незапознат с библейското учение, объркан е относно
характера на Бога, не е чувствителен, не върви в правилна посока и се нуждае от твоите молитви. Когато
гледаш скъпите си синове или ги викаш да дойдат при тебе, ти правиш това с ясното съзнание за техните
способности и в сърцето ти няма горчивина и обвинения към тях, а само бащина любов, която мечтае да
види  как  са  развили заложбите  си  и  най-вече,  да  бъдат  близо  до  тебе  и  заедно да  споделяте  любовта
намираща се в сърцата ви. 

Небесният ни Отец, казва Исус, е не само добър родител като нас, но е безкрайно по-добър от всеки
от нас. Ние виждаме сърцето му, как се отнася към отделните хора, в живота и мисията на Исус Христос.
Той не е пречупвал сламка, нито е загасявал димящ фитил. Той се е втурнал да посрещне даже блудния син,
когато се завръщал в къщи. Той простил на онези, които го разпънали на кръста. Колко повече той прощава
всяка проява на неверие, която вижда във всички ни, даже в най-доброто което правим, когато в същото
време вижда че в сърцата си имаме желание да ми вярваме, да бъдем с него, да го обичаме доколкото можем
в замяна на неговата велика любов към нас. Как те прегръща той в очевидната ти вяра и как тъгува заедно с
тебе в днешната ти мъка! 

Скъпи брате, един ден, когато се срещнем с Исус, Бог ще излекува напълно сина ти. Това няма да бъде
събитие без всякаква връзка с всичко останало, а тъкмо обратно - ще представлява изпълнение на неговия
първоначален план, който временно е бил разрушен поради човешкия грях от Адам, но чиято целта отново е
била възстановена чрез победния живот, смъртта и възкресението на неговия син Исус Христос. Накратко,
възкресението ще представлява отплатата заради жертвата на Христос. Бог ще тържествува над греха и над
неговите последици по един космически, световен и видим начин! До тогава, Отец и Възкресеният Исус са
между нас чрез Светия Дух, който дойде на Петдесятница, за да остане с хората му до края на света. 

Облечен с любезността и върховенството на Отца, Христос ни дарява с видими знаци за победата си
от  време  на  време даже в  наши дни,  под формата  на  изцеления,  както частични,  така  и  пълни,  както
незабавни, така и постепенни, чрез лични и групови молитви, с помощта на медицината, на хирургията или
терапията. Но всичко това идва от Бога.  Ние не разбираме как лекува Бог или защо лекува едни хора, а
други - не, или защо частично, а не напълно. Но можем да се надяваме с увереност в неговата любов -
убедени,  че Той ще ни излекува  при свършека на света  и че  същият Исус,  който е  лекувал болните в
Палестина преди 2000 години, има същата сила и в наши дни. Поради това ние се молим, отново и отново и
ще  продължаваме  да  се  молим.  Ние  знаем,  че  той  ни  обича  безкрайно,  независимо  от  това  какво  е
решението му за нашето изцеление и независимо дали това ще стане сега или по-късно. Ние знаем, че той
ще бъде с нас, поради присъствието на Светия Дух, за да ни изпълва с радост и мир, докато вярваме в него.
Ние вярваме, че никой, който проповядва Бога с вяра няма да бъде отхвърлен от него. Ние вярваме, че даже
когато ни отговори “по-късно”, Исус ни прегръща силно, докато чакаме. 

Горко на всеки, който дава предполагаеми от него обещания    за това, какво ще направи Бог!   Бог е  
суверен    и ще прави това, което пожелае  . Междувременно нека се приближаваме близо до Бога с пълна
увереност във вярата, защото той е верен и ще изпълни всичко, което е обещал.  Нека се молим, за да не
стане така, че не получаваме, защото не се молим. Ние знаем, че където е любовта, в името на Отца и на
Исус, там има “изцеление” - независимо от вида по който става. Раненият Бог, който в Христос беше бит до
кръв и беше прикован към дървото, чувства нашата болка. Той плаче заедно с нас, докато чакаме да дойде
последния ден, за да получим победата над всяка болест, която съществува в нашия разрушен и пъшкащ
свят.

Бомбардиране на децата в Багдад

Един абонат на моята ел. поща от Румъния ми пише, че наказанията, които САЩ наложи на Ирак, доведоха
до гладуването на 1 мил. невинни граждани на Ирак. Той пита: “Какво са ни сторили тези хора? Трябва ли да
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наказваме тях заради техният диктатор? Ако направим това, същото ще ни се случи и на нас. Ние жънем
това, което сме посели. “Позволете на страдащите малки деца на Ирак да дойдат в мен и не ги убивайте,
защото заради такива като тях е Небесното царство. (моя версия)”

*    *    *
В Стария Завет територията, която сега се заема от държавата Ирак, е била наричана Месопотамия.

Там се е намирал град Ур Халдейски (градът, в който е живеел Авраам, преди да бъде призован от Бога да го
напусне) и вероятно - Райската градина. Тази територия е била притежавана и от Вавилон и Асирия, два от
най-жестоките и агресивни врагове на евреите в древността. 

Персийският цар Кир (сегашен Иран), завладял тази земя през 539 пр. н.е., а сред това Александър
Велики я завладял през 331 пр. н.е. Възобновената Персийска империя отново завзели тази земя един век
по-късно и персите я владели до идването на арабите-мюсюлмани през 70 г. н.е. 

След  това  през  13  век  монголците  завзели тази  земя,  а  след  тях  –  турците  през  17  век,  които я
превърнали в част от Отоманската империя. След Първата световна война Ирак станал британска колония, а
след това – царство и през 1932 г се превърнала в независима държава. През 1979 Садам Хюсейн стана
президент на Ирак.  Подобно на Навуходоносор от древен Вавилон,  този хитър владетел се  интересува
малко от живота на хората, безжалостен е към враговете си и е похотлив към земите на съседите си. 

Няма съмнение, че той е зло и представлява опасност за сигурността на региона и за стабилността и
мира по света. Сега става все по-вероятно, че САЩ ще бомбардират Багдад в стремежа си да отстранят
Садам от властта. 

С оглед на тези факти не ми се иска да задавам някои трудни въпроси, но те продължават да се въртят
в главата ми. От морална гледна точка дали е правилно за бомбардираме Багдад, знаейки, че Садам Хюсеин
ще постави около вероятните цели цивилни мъже, жени и деца, които ще бъдат ранени и убити от нашите
бомби? Какво са ни направили тези хора, за да заслужават да умрат? Кой е назначил САЩ да изпълняват
ролята на световен полицай и пазител на закона? И чии закони защитаваме ние? Дали това са законите на
ООН? Ако е така, срещу кого са насочени тези закони? Дали само срещу Ирак или и срещу Израел? По
силата на каква логика се определя, кога сядаме на една маса с корумпирани диктатори и тирани (както сме
го правили със Садам преди години, а в други случаи – с шаха на Иран, с Маркос от Филипините, с Нориега
от Панама и с още много други като тях) и кога започваме война срещу тях? А Студената война с Русия? Тя
вече свърши. Нефта? Геополитиката? Стратегическите интереси? Кой решава? Кой му е дал властта да
решава? Трябва ли християните да задават тези въпроси? Трябва ли да се учудваме? Трябва ли да говорим
открито? Ако сега страната ми бомбардира Багдад, дали кръвта на убитите бебета ще падне върху главата
ми? Длъжни ли са хората да умират заради греховете на управника си?

 Борбата ни срещу греха

Един брат пише: “Аз продължавам отново и отново да се боря срещу същите си грехове. Дали и някой друг
изпитва същото като мене? Би ми помогнало, ако знам, че не съм сам в тази борба.”

***
Вие не сте сам. Както се казва в един стар химн: “Тези, които служат с готовност на Бога правят това

с пълното съзнание за собствените си грехове.”  Чувството за собствената ни недостойност е резултат от
убедителната работа на обитаващия в нас Свети Дух и поради това е белег на надежда и причина за радост.
Ако Бог не постави силната си ръка върху нас и не ни повдигне към небесата, ние няма да усещаме някакво
морално  напрежение  в  себе  си.  Правейки  това,  както  и  нашата  реакция  на  това  издигане,  е  една  от
причините в Новия Завет да се срещат заедно думи като “печал”, “Свети Дух” и “радост.”

Обаче не трябва винаги да объркваме убеждаващата работа на Светия Дух с обвинителната работа на
дявола.  Първата  дейност,  която  е  от  Бога,  винаги  е  насочена  към  бъдещото  ни освобождение  и
установяване на интимни отношения с Бога. Втората дейност, която е от Сатаната, винаги се опитва да ни
обезкуражава, за да ни побеждава, да потушава вярата ни в Христос и в края на краищата да ни унищожава .
И Бог и Сатана ни напомнят, че сме грешни хора, но дотук свършва сходството. Бог постоянно ни повтаря,
че Исус е дошъл тъкмо за откриването и спасението на такива грешници. Сатаната ни кара да си мислим,
че  грешниците  не  попадат  под  Божията  любов  и  спасение  -  една  двойна  лъжа,  която  е  на  най-
фундаментално ниво.

Помнете, “Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това” (1Сол. 5:24). Бъдете честни с Бога и
вярвайте в Неговата любов, която е изявена в Исус Христос. Бог няма да разочарова доверието ви.
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Братство в светлината

Един абонат на моята ел. поща посочва 1Йоан 1:7, където се казва, че християнството е благословията да се
живее в светлината. Той се пита дали не противоречим на този текст, когато отказваме да признаем, че сме
приятели и братя с други християни, които служат на Исус Христос в други църкви, които са извън нашата
деноминация?

*    *    *
Да, наистина това е голямо противоречие.  В миналото много от християните от Христовите църкви

към които принадлежа твърдяха,  че всички други хора,  които твърдят че са християни, не са истински
последователи на Господа. Сега повечето от християните от Христовите църкви престанаха да твърдят това.
За щастие ние се променяме, защото евангелието огрява сърцата ни и мисленето ни се свързва все по-добре
със словото на Бога, така че в другите вярващи ние започваме да виждаме плодовете и даровете на Светия
Дух, който живее и в тях. Да се надяваме, че промяната не е резултат от промъкналото се безразличие към
библейското учение или от едва доловимият компромис с безскрупулният дух на нашето време.

Поради  престорено  сантименталната  ни  култура,  така  наречените  “ориентирани  към  милостта”
църкви трябва  да са  много внимателни,  за  да не позволят на  милостта да  се  превърне в  извинение за
откровеният мързел или за толерантността към светското. Божията милост ни призовава към още по-голяма
посветеност на Христос, на неговото изкупително слово и към работа в полза на Божието царство . Там,
където в миналото се стремяхме към съвършенството на постъпките си, с цел това да ни направи праведни в
очите  на  Бога,  сега  ние  разчитаме на  незаслуженото от  нас  приемане  от  страна  на  Бога,  така  както е
демонстрирано в Исус Христос нашият Спасител. Ние живеем с увереност за нашето положение в очите на
Отца,  заради  неговият  Син,  който  е  умрял  и  е  бил  възкресен  отново.  Ние  служим  на  Бога  не  чрез
собствената си сила, а чрез свръхестествената сила на живеещият в нас Свети Дух.

Трябва да отхвърлим и да изоставим цялата светска изключителност и каноничната религия. Трябва
да направим това,  защото знанието ни за  Исус Христос и за  чистото евангелие на Божията милост ни
призовават  да  отидем  на  по-високо  ниво,  не  защото  се  придържаме  към  някакви  “либерални”  или
“толерантни”  принципи,  за  да  живеем  заедно.  Нека  да  правим  това,  което  е  правилно  и  то  поради
правилните причини. Когато живеем в светлината с Исус, неговата кръв ни очиства от греховете ни и ние се
наслаждаваме на приятелството и братството с всички деца на Христос по целия свят.

Брачната вярност не е прелюбодеяние

Един абонат на моята ел. поща от САЩ ми пише: “Чувал съм да казват, че всеки, който се е развел с брачния
си партньор поради някаква не одобрявана от Библията причина и се е оженил за друг, трябва да изостави
сегашния си партньор и да се ожени повторно за първия си партньор или да остане неженен. Твърди се, че
Мат.19:9 описва един продължителен процес, който продължава със всеки следващ по ред брак след първия
неодобрен от Библията развод. Какво е вашето тълкувание?”

*    *    *
Мисля,  че описаната от вас картина повече прилича на учението на фарисеите и на книжниците,

отколкото на учението на Господ Исус Христос (сравнете Мат.23:4 с Мат.11:28-30).  По времето на Исус
ученията  на  школите  на  равините  Илел  и  Шемай  се  различавали  по  отношение  на  “законността”  на
разводите. В Мат.9 Исус отговаря на лицемерните фарисеи, които се опитвали да го “хванат в капана” да
вземе страната на едното или на другото от тези две учения.  Отговаряйки на коварният им въпрос, Исус
посочва към първоначалното намерение на Бог за брака, в което въобще няма развод. Вместо да играе по
правилата на фарисеите, Исус издига Божия идеал, който нито един човек не изпълнява безпогрешно и
прощава на покаялите се грешници както в тази област на живота им, така и във всяка друга (Мат.5:27-28;
Марк 10:2-9; Йоан 8:3-11). 

Хората,  които  идват  при  Бога,  търсейки  пролука  в  закона,  винаги  пропускат  да  възприемат
евангелските истини, че Бог обича грешниците, че всички ние попадаме в категорията на грешниците и че
заместващата смърт на Исус и неговото възкресение ни дават възможност да умрем за всяко изпълнено с
безпорядък и грехове минало и да започнем нов живот като ново създание в Исус Христос. (Днешните
фарисеи даже грешат по отношение на “законността,” тъй като Втор.24:1-4, т.е. текстът, който има предвид
Исус в Мат.19:9, пределно ясно забранява връщането при първия съпруг на жена, която след развода си се е
омъжила за друг мъж.)
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Да  се  извърши прелюбодеяние,  означава  да  се  наруши  брачния  договор.  Въпреки,  че  Бог  мрази
развода (Мал.2:16),  след като вече бракът е разтрогнат и повече не съществува, човек не може да наруши
договор,  който  вече  не  съществува.  Повторно  ожененият  човек  не  извършва  прелюбодеяние,  когато
изпълнява вярно новият си брачен договор. Онова, което сте чули да се говори, е изопачаване на учението
на Исус и противоречи на начина, по който той се е отнасял към хората. Когато при Исус завели една каеща
се жена, която била уловена по време на прелюбодеяние, Исус първо й простил, а след това я призовал
повече да не постъпва така (Йоан 8:3-11). Неговото поведение е много по-различно от поведението на онези
хора сега, които първо осъждат, а след това заповядват на прегрешилия да извърши невъзможни неща като
доказателство за разкаянието си.

Будистите и “общодостъпната милост” на Бога

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Имам приятелка, която е будистка и не вярва в Бога така, както
вярвам аз, нито вярва, че се нуждае от Исус, за да бъде спасена. Виждам какви биха могли да бъдат в живота
й плодовете на Светия Дух, което ме кара да искам да намеря някакъв път за примирение между моята вяра и
нейната вяра. Можете ли да ми дадете някакъв съвет?

*    *    *
Всяко добро нещо идва от Бога (Як.1:17) и Бог не е изоставил нито една група от хора без никакво

познание за себе си. Това се отнася и за хората от Япония, Индия, Хаваи и други места, където Будизма е
широко  разпространен.  Павел  два  пъти  говори  в  своите  мисионерски  проповеди  за  това  универсално
свидетелстване за Бога (Деян.14:15-17; Деян.17:22-31) и също в Рим.1:19-20; 10:18. 

Йоан също приветства Исус като истинската Светлина, която дава светлина на всеки човек, който се е
родил на света (Йоан 1:9). Той е Разумът, за който говорят гръцките философи, въпреки че не го признават
за такъв. Това частично познаване на Бога, което е достъпно за всички хора, е част от онова, което понякога
теолозите наричат “общодостъпна милост” – знак пред цялото човечество за Божията доброта, даже за тези,
които никога не са чули евангелието на Исус Христос. 

Всички хора са направени по Божия образ, независимо от това дали те го познават като свой Отец
чрез Исус Христос или не. Бог дава на всички хора добри неща (Деян.14:15-17).  Библията ни казва, че
никой няма да бъде спасен по друг начин, освен чрез изкуплението и примирението, което Исус е постигнал
(Деян.4:12). 

Колкото и милостиво да приложи това изкупление в Съдният Ден, нито един човек няма да може през
този живот да се наслаждава на познанието и увереността за спасението, ако е отделен от евангелското
послание и вярата в Христос (Лука1:68-79; Еф.1:13). 

Това е достатъчно основание да разказваме на всеки човек за евангелието и да му даваме възможност
да вкуси от Божието спасение в този живот,  а  и да се  наслаждава на увереността във вечния живот в
очаквания свят (Марк 16715-16).

Бъди двойно лекарство срещу греха

Авторите на тези църковни химни и песни, които са се превърнали в класика, обикновено изразяват в
текстовете  им  своите  най-висши  идеали  и  описват  моментите  на  най-дълбоката  си  интимност  с  Бога.
Поради тази причина понякога ние установяваме, че пеем думи, които надвишават собствената ни вяра,
поставят на изпитание духовното ни състояние и ни обвиняват за нашия мързел и посредственост.

Английският свещеник Август Топлади (1740-1778) е изразил точно тези чувства в своя добре познат
химн “Вечна скала,” когато молил Исус Христос да бъде неговото убежище: “Бъди двойно лекарство срещу
греха, спасявай ме от гнева и ме прави чист.” Тъй като смисълът на този куплет е малко неясен, някои
редактори на песнопойки го променили така: “Бъди двойно лекарство срещу греха, очиствай ме от вината
ми за него и от неговата власт.” 

Според Библията,  намерението на  Бог  е  да ни спаси от греха  във всичките  му проявления.  Чрез
безгрешният живот и изкупващата смърт на Исус, Бог ни спасява от наказанието заради греха, от неговата
власт и от неговото присъствие. Когато пеем химна “Вечна скала”, ние молим Исус не само да ни спаси от
Божия гняв (като ни очисти от вината за греха), но и да ни направи чисти (като ни очисти от властта на
греха).  Тези две работи на Исус съставляват “двойното лекарство” срещу греха,  за  което се говори във
великият стар химн на Топлади. 

До голяма степен пренебрегвана в днешните американски църкви, връзката между оправдаването и
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освещаването е неоспорима от гледна точка на Библията. Всички хора, когото Бог обявява за невинни, са
предопределени от Бога да “бъдат съобразени с образа на Неговия Син“ (Рим.8:29-30). Теолозите обясняват
действията  на Бога по различни начини, но всички надеждни Библейски учители са съгласни, че Бог ни
обича такива каквито сме, но тъй като ни обича много силно, няма да ни остави да останем непроменени. 

Бог не само ни очиства от вината, но има намерение да ни направи чисти.
(Коментар: А Бог никога не оставя недовършена тази работа, която е започнал да върши. Д.Пр.)

В безопасност в Христос

Холандската  светица  Кори тен Буум,  чието християнски  семейство укривало евреи от  нацистите,
поради което само тя останала жива в хитлеристкия концлагер, в който цялото й семейство загинало, е
разбрала истинската безопасност. Веднъж я чух да казва: “Погледнете около себе си и ще се почувствате
отчаян.  Погледнете вътре в себе си и ще се почувствате угнетен.  Погледнете в Исус и ще се почувствате
спокоен.”  Апостол  Павел,  който  също е  заплатил  с  живота  си,  заради  силната  си  вяра  в  Христос  със
сигурност ще съгласи с това твърдение. Рим.8 осигурява един прозорец към безопасността на всеки, който
вярва в Исус Христос, за да бъде праведен в очите на Бога. Тази насърчителна глава започва с “никакво
осъждане,” завършва с “нищо не може да ни отдели,” а по средата са изложени много причини, поради
които вярващият може да живее, уверен във вечния живот с Бога.

Павел започва с обещанието, че няма осъждане за тези, които са в Исус Христос (Рим.8:1). Това не
означава, че Бог е станал толерантен към греха. Всъщност Той е осъдил греха в личността на своя Син,
който станал плът и се пожертвал като жертвоприношение заради всички, които накрая ще бъдат спасени
(ст.3). Павел завършва същата глава с уверението, че нито едно нещо от цялото творение (което означава
всичко  съществуващо,  включително  самият  Бог)  може  да  ни  отдели  от  Божията  любов,  която  той  е
демонстрирал и ще продължи да демонстрира през вечността в нашия Господ, Исус Месията (ст.38-39).

Всичко това  е  вярно,  въпреки  че  сега  имаме тела,  които умират  (ст.10-11),  че  сме  подложени на
страдания заради името на Исус Христос (ст.18-22) и често пъти не знаем как да се молим (ст.26-27). Но ние
знаем, че Бог изработва всичко с цел нашето добро накрая, съобразявайки се с вечната Си цел, за която ни е
призовал при себе си (ст.28). 

Той ни е опознал в обичта си още преди ние да сме се родили и е предопределил, че ние ще станем
подобни на неговия Син (ст.29). В очакваната вечност ние ще участваме във великолепието на Христос и
този факт е толкова сигурен, че Павел използва минало време за твърдението си (ст.30). И въпреки че сега
не можем да видим да се случва нито едно от тези божествени дела, ние знаем, че ще участваме в тях,
защото сме чули призива на Бога и неговото приемане, които са част от последствията от славните събития
(ст.30).

И наистина, Бог е на наша страна, той вече ни е дал своя Син и има намерение да ни даде всичко,
което е добро (ст31-32). Никой не може да отмени оправдателната присъда на Бога. Исус, който умря заради
нас, сега защитава нашата кауза в Божието присъствие на небето (ст.33-34). Нашата увереност не в нас
самите, нито в нашите дела, а в Бога и в неговите дела. 

Нашата увереност не е в нашата упоритост и постоянство, а в Божията упоритост и постоянство,
Който ще издържи, а и ние с него. Каквито и да са земните обстоятелства, каквито и да са личните ни
провали, ние можем с увереност да предоставим себе си на Бога с думите на Джон Стот: “Господи, позволи
ми никога утехата ми да не се дължи на немощната ми привързаност към Теб. Единствено в това се радвам
и благоговея – Твоята могъща ръка да ме държи!”

В Новия Завет не се казва нищо за използването на музикални
инструменти в богослужението

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Имало ли гръцка дума през 1 век, която да означава пеене без
музикален акомпанимент? С други думи, можел ли е Павел да каже пейте „а капела,” ако е искал да каже
това? Разполагал ли е тогава с гръцка дума, която да предава тази идея? В много от псалмите се говори за
пеене, а в други се говори за хвалене на Бога с музикални инструменти.”

*    *    *
За значителна част от моите читатели по света,  спорът относно правилността на използването на

музикални  инструменти  в  християнското  богослужение  изглежда  толкова  несъществен,  колкото  е  бил
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спорът в древността относно броя на ангелите,  които могат да танцуват на върха на една карфица.  Но
въпреки това, през вековете милиони християни са считали, че използването на музикални инструменти в
църквата е нещастна грешка и даже сериозен грях. Така са мислели праотци на църквата в древността  и
забележителни  реформатори,  и  вярващите,  принадлежащи  към  Източноправославната,  Заветните
Презвитерианци, Заветните Менонити, част от Баптистите и Христовите Църкви. 

Най-често критиците на използването на музикални инструменти основават мнението си на факта, че
някой друг ги използва, от когото те искат да се разграничат, независимо дали е юдеин, езичник, католик
или член на някаква деноминация. Някои критици даже твърдят, че самият Бог не одобрява употребата на
музикални  инструменти  в  богослужението.  Те  посочват,  че  в  Новия  Завет  не  е  записано  изрично
изискването да се използват музикални инструменти и стигат до заключението, че това мълчание означава,
че употребата на инструментите е забранена от Бога. В класическият гръцки език прилагателното  psilos
(буквално “гол” или “оголен”) понякога е било употребявано да покаже пеене без музикален акомпанимент. 

В Новия Завет не е използвана тази дума,  а в Стария Завет тя се среща само веднъж със своето
основно значение “гол” или “оголен.” Но даже без думата psilos, всеки от авторите на Новия Завет е можел
да предпише да се пее без музикален съпровод, като просто присъедини глагола към няколко определения,
така както направих аз в средата на това изречение. 

Истината е, че в Новия Завет нито е заповядано, нито е забранено да се използват инструменти в
богослужението.  Това  изцяло  е  въпрос  на  избор.  Това  се  подчертава  и  от  факта,  че  гръцката  дума  за
“псалм,” която е използвана в Новия Завет и е одобрена за употреба в богослужението (Еф.5:19; Кол.3:16),
първоначално  е  означавала  пеене  с  музикален  съпровод.  По-късно  тази  дума  разширила  обхвата  си  и
означава всякакво пеене,  независимо дали е с или без музикален съпровод,  но никога не е изключвала
песни, които се пеят с музикален съпровод.

Поради всички тези причини стигам до извода, че Бог е загрижен много повече за състоянието на
сърцата на хората, които му се покланят, а не се интересува от това, дали те пеят със или без музикален
съпровод.

Великденска благословия

Нека Богът на мира, който върна обратно от смъртта нашия Господ Исус, великият пастир на овцете,
чрез кръвта на вечния завет, да ви снабди с всичко добро, за да можете да вършите Неговата воля и Той
да изработи в нас онова, което е приятно за очите му чрез Исус Христос, на Когото да бъде славата
завинаги. Амин!

Вертикално и хоризонтално

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали вярващите се събират в неделя или в другите дни в църквата
заради собствената си изгода или за да облагодетелстват Бога.

*    *    *
Ще направим грешка, ако си мислим, че Бог има нужда от това, което правим, когато се съберем

заедно, за да пеем, да се молим, да слушаме проповеди за Библията и да участваме в Господната Трапеза ,
все едно че Той се нуждае от нещо или че е незавършен без нашите дейности. 

Но въпреки това, на много места в Библията се казва, че суверенният Бог е доволен, когато хората му
искрено му благодарят и го хвалят. В този смисъл нашето богослужение (независимо дали го правим заедно
с другите вярващи в църквата или когато сме сами) облагодетелства Бога. Но никой човек не може искрено
да благодари на Бога и да го хвали,  без самият той да не става по-добре, защото е направил това. В този
смисъл нашето богослужение (независимо дали е общо или индивидуално) е заради собствената ни изгода. 

Имало е време, когато много християни са считали, че в “богослужението” се включват всички неща,
които те правят, когато се събират заедно в неделя сутринта – и нищо друго. Но задълбочените библейски
учители  казали,  че  някои  от  дейностите,  извършване  по  време  на  неделните  събирания  не  са  част  от
“богослужението,”  тъй като тази дума означава да даваме израз на Божието величие и на неговите чудни
дела, и да го възхваляваме заради тях.  Тези учители показали, давайки примери от Библията, че ние се
покланяме на Бога и когато живеем ежедневно по начин, който е харесван от него и когато сме такива,
каквито той ни е направил да бъдем. 
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Но тъй като балансираността е много рядък артикул в областта на мисленето, някои християни
отиват до противоположната крайност и заключават, че ежедневният ни живот има за цел нашето собствено
обогатяване  и  удоволствие  и  нямат  почти  нищо общо с  служенето  на  Бога.  Авторът на  “Послание  до
евреите” поставя тази кола да стои здраво и на четирите си колела. 

Поради изкупителната жертва на Исус, която завинаги премахва нашия грях заради греха и ни дава
достъп до небесния Отец, този автор ни окуражава да се събираме (така както хората на Бога са правили в
продължение  на  хиляди  години)  както  поради  причини,  отнасящи  се  до  нас,  така  и  поради  причини,
отнасящи се до Бога. Ние се събираме, да са се окуражаваме взаимно да се обичаме и да правим добри дела
(Евр.10:24-25). Ние се събираме и за да предложим на Божа “жертвата на хвала и плода на устните си”
(Евр.13:15). 

Следователно, целта на нашето събиране е насочена в няколко направления: тя е вертикална (към
Бога) и е хоризонтална (към всеки един от нас). Ние не трябва да избираме едно от тези две направления
или да изключваме някое от тях. С цялото си сърце ние трябва да правим и двете, всяко от тях, когато му
дойде времето и шанса да го направим. 

Вечна безопасност

Относно  безопасността  на  вярващият,  един  мисионер  в  Африка  ме  моли  да  кажа  дали  в  Библията  се
потвърждава твърдението “веднъж спасен - завинаги спасен.” А друг мисионер в Китай ме пита за откъси
от Новия Завет, които предупреждават християните да не отпаднат от Христос. Как да разбираме тези
неща?

*    *    *
Новия Завет говори “стерео” относно безопасността на вярващият - едновременно и в двете ни уши.

Едното ни ухо чува уверението за прошката, за Божията грижа за нас и за невъзможността каквото и да е, и
който и да е да ни отдели от Божията любов.  Другото ухо чува предупрежденията срещу предателството,
увещанията да продължаваме да живеем с вяра и съветите да изследваме себе си, за да проверяваме дали
вярата ни е истинска. 

Трябва  да  се  отнасяме  сериозно  и  към  двата  вида  послания,  въпреки  че  никога  няма  да  можем
напълно  да  ги  разберем и  обясним.  Ключът  се  крие  в  съобразяването  на  вида  на  хората,  към  което  е
отправяно всяко послание.  Всяка обещание в Библията е предназначено за вярващите.  Новият Завет не
обещава безопасност на хората,   които само се преструват  , че са вярващи  . Яков предупреждава срещу така
наречената  “вяра,”  която  се  изразява  само  в  думи  и  е  лишена  от  съдържание  (Як.2:14-26).  Евреи  ни
призовава  да  запазваме  здрава  вярата  си  (Евр.2:1-3;  3:12;  6:4-6;  10:23;  26-27).  Петър  ни  призовава  да
направим своето призоваване и избиране “сигурно” – разбира се за нас самите, тъй като Бог вече е сигурен
в това (2Пет.1:10-11). 

Предупрежденията и призивите на Библията са насочени съм онзи християнин, който е ленив или
безразличен, който е самодоволен, или е безплоден по отношение на духовни плодове и добри дела. Нито
едно  предупреждение  в  Библията  не  е  предназначено  за  човека,  който  искрено  вярва  в  Христос  за
спасението си и истински тъгува заради греховете, които е извършил и се разкайва заради тях, който се
покорява на Светия Дух и бива променян, макар и бавно, за да заприличва на Христос.  

Популярното учение “веднъж спасен – завинаги спасен” понякога бива предлагано по начин, който не
е в хармония с Библията. Не когато то твърди, че вярващият е пазен от силата на Бога чрез вяра за спасение,
което е готово да се разкрие в последното време (1Пет.1:5). Това учение е „не библейско“, когато казва, че
всеки, който веднъж изповяда вярата си в Господа и се помоли с “молитвата на грешника” не може никога
да бъде изгубен,    независимо от това колко безбожен и невярващ може да стане след това  . Това е лъжливо
учение, което пренебрегва или забравя много библейски истини.  Не всеки от хората, които твърдят, че са
негови хора, всъщност принадлежи на Бога. Даже ако някой човек извършва чудесата и великите дела, това
не е гаранция, че той има лична връзка с Исус (Мат.7:20-23).    Има разлика между вярващият     и лицемерно  
вярващият! 

Но нито един от хората, които искрено вярват в Исус не трябва никога да се чуди дали Бог го обича и
дали го приема напълно и безусловно заради името на Исус (Йоан 3:16). Библията е пределно ясна, че тези
хора, които разчитат на изкуплението, което Исус е постигнал, могат да бъдат сигурни, че са приети от Бога
и че Бог ги обича така, както обича и своят собствен Син (Евр.6:18-20; 7:25). Бог е предопределил, че тези,
които той е познавал предварително ще трябва да заприличат на образа на Христос (Рим.8:29) . Признакът,
според който ние разбираме,  че сме сред избраните хора на Бога е, че  евангелието ни държи здраво  и
променя живота ни (1Сол.1:4,5,  9-10).  Това е доказателството,  но не и основата за  нашето състояние.
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Нашата увереност винаги се основава единствено на постигнатото от нашия представител Исус и от
оценката, която Бог е дал на направеното от Исус (Рим.4:25-5:1). 

Нашата  увереност  никога  не  се  основава на  някакво  събитие,  случай или постижение  с  нашето
участие – независимо дали е нашето кръщение,  нашите добри дела или това, че сме се молили с “молитвата
на грешника.” Нашата увереност от началото до края винаги е в Христос и Той никога няма да ни предаде и
измами. Истински вярващите знаят, че са в безопасност под грижите на Бога и никой човек, обстоятелства
или непредвиден развой на събития никога няма да ги отведе до унищожение (Йоан 10:27-30; 1Пет.1:3-5).
Основата  на  тази  сигурност  е  верността  на  Бога  (1Кор.1:8-9;  1Сол.5:23-24;  2Сол.3:3-5),  неговата  сила
(Юда24-25) и неговата любов (Рим.8:35-39). 

Вечната цел на Бога служи като фундамент за онези хора, които Бог е знаел предварително и които
той накрая ще прослави (Рим.8:28-30). Според Исус всички, които истински вярват в него, са му дадени от
Отца и нито един от тях накрая няма да бъде изгубен (Йоан 6:37-40). Апостол Йоан уверява вярващите, че
“Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в неговия Син. Който има Сина, има този живот; който
няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас,  които вярвате в името на Божия Син, за да
знаете, че имате вечен живот” (1Йоан 5:11-13). 

Нашата безопасност не е в някакво учение,  а е в Спасителят. Всеки нов ден трябва да си задаваме
следните въпроси: “Призна ли, че си грешен човек и че си считан отделен за Христос? Призна  ли го за свой
Спасител и вярваш ли в неговата жертва за бъдеш примирен и считан за праведен от Бога. Разкайваш ли се
за греха си и решен ли си да се  отвърнеш от него?  Вкопчил ли си се  за  кръста на Исус  като за  твоя
единствена надежда за опрощение? 

Дали  в  замяна  си  предал  себе  си  на  Бога,  като  благодарност  за  неговата  неизмерима  доброта  и
милост?” Хората, които отговорят с искрено “Да” на тези въпроси могат да са сигурни, че принадлежат на
Христос и че Бог ще ги запази до края. Нищо не може да ги отдели от Божията любов. Нищо не може да
победи силата на Бога. Нищо не може да попречи на Бог да изпълни замисъла си. Истински вярващите са
във вечна безопасност в неговите ръце.

Вечни истини

Древните псалми на Давид продължават да ни освежават и са ни окуражават, независимо от това, че
са написани преди 3000 години. Ето само три примера, които са валидни и сега. 

Когато  обстоятелствата  в  които  се  намираме  не  разкриват  Божието  присъствие,  ние  можем  да
повтаряме: “О Господи, докога ще ме забравяш? Докога ще криеш лицето си от мен?...Но аз ще уповавам
на твоята непоколебима любов; сърцето ми ще се радва в твоето спасение.” (Пс.13:1, 5).

Когато на земята липсва справедливост, ние можем да кажем: “Завидях на надменните, когато видях
благоденствието на безбожните....Когато мислех как да разбера това, то ми изглеждаше много трудно,
докато влязох в Божието светилище....Когато душата ми беше огорчена, когато бях прободен в сърцето;
аз бях глупав и не разбирах; аз бях като скот пред теб. Но въпреки това, аз винаги съм с Теб; Ти ме хвана с
дясната си ръка. Чрез съвета Си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава.... Но за мен е добре да
съм близо до Бога. Теб, Господи Йехова, направих мое прибежище, за да разказвам за всичките ти дела”
(Пс.73:3, 16-7, 21-24, 28).

Когато разумът повече не може да ни помага, ние можем да признаем: “О, Господи, сърцето ми не се
гордее, очите ми не се издигат твърде нависоко; аз не се занимавам с неща, които са твърде големи и
чудни за мен. Но аз укротих и успокоих душата си, така както бебето се успокоява на майчината гърда;
като дете, което е успокоено е душата ми. Израел, надявай се на Господа от сега и завинаги” (Пс.131).

Ние сме направени  от  кал, но имаме привилегията да познаваме самият Създател на всичко, което
съществува. В края на краищата, това е достатъчно.

  Вечният огън и вечното наказание

Един читател отбелязва, че Исус говори за “вечния огън” и за вечно наказание (Мат. 18:8; 25:30) и пита как
може да се съчетае това с моето предположение, че злите хора ще бъдат напълно унищожени в ада и никога
повече няма да бъдат видени.

***
“Вечен огън” е огънят, който принадлежи на Идващата Ера. Той е “вечен,” защото резултатите от него
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ще бъдат вечни. Содом и Гомор, които бяха обърнати на пепел, илюстрират наказанието, което очаква онези,
които правят зло (2 Пет. 2:6; Юда 7).  Бог ще унищожи тялото и душата в ада. Веднъж унищожени, злите
хора повече няма да съществуват.

Освен това Исус говори за вечно наказание (Мат. 25:30), въпреки че тук не ни казва в какво ще се
състои това наказание.  Павел го обяснява по-подробно, когато казва,  че Исус ще накаже отпадналите с
“вечна погибел” (2 Сол.  1:9).  Няма да има възстановяване след това  унищожение,  въобще няма да има
връщане.

Обикновено, когато в Новия Завет се употребява думата “вечен,” за да се обяснят някакви действия
или процеси,  вечен е резултатът  ,   а не самият процес или действие  . “Вечно спасение” не означава един
безкраен процес на спасение,  а резултатът от спасение, който ще трае вечно (Евр. 5:9).  “Вечно осъждане”
говори за последствия, които ще траят вечно (Евр. 6:2). “Вечно изкупление” описва резултатът от Божията
изкупителна любов (Евр. 9:12). “Вечният грях” не представлява грях, който продължава вечно, а резултата
от грях от тази Ера, която продължава в Идващата Ера (Марко 3:29). Следователно, “вечно наказание” не
означава непрестанно наказание и “вечно унищожение” не означава непрестанно унищожение.

“Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот” (Римл. 6:23). И двете неща са свързани
с Идващата Ера. И двете ще траят вечно. Спасените ще бъдат възкресени, за да живеят вечно и безсмъртно
и да се радват на живот заедно с Бога.  Отпадналите ще бъдат възкресени,  за да бъдат осъдени и няма да
получат безсмъртие, а ще бъдат унищожени при Втората Смърт в Огненото езеро и повече няма да ги има. 
 

Вечното наказание

Един абонат на моята ел. поща отговаря на съобщение за моята книга “Огънят, който поглъща,” казвайки
следното: “Исус е казал разни неща за ада и аз предполагам, че вие и нарастващият брой “изследователи” за
които споменавате, знаете за тях. Това изказване на Исус се намира в Мат.25:31-46 в Новия Завет, една
книга, която е написана от Бога. Какво има в думата aionios (вечен), което не разбирате?”

*    *    *
Целта на “Огънят, който поглъща” (виж Евр.12:29; Втор.4:24), е да се проучат текстовете на Библията

и в нея са изследвани около 1000 стиха от Битие до Откровение. Най-дългата глава в тази книга е посветена
на изследване на казаното от Исус за ада, включително и на текста, който споменавате. Като християни ние
сме длъжни да приемаме безпрекословно всичко, което е казано от Исус, но не трябва да влагаме в думите
му смисъл, който той не е влагал. 

Страхувам се, че това е направено в повечето традиционни неща, в които се казва, че Бог ще запази
живи порочните хора във вечността с единствената цел той вечно да ги измъчва. Вярно е, че нашият Господ
предупреждава за “вечно наказание.” Но “наказание” е много неопределена дума. Въпреки, че се говори за
наказание, наложено от съдията (в този случай – от самия Бог), думата “наказание” не ни казва точно какъв
е видът на това наказание. В нашата законодателна система, например, “наказанието” обхваща доста широк
спектър – глоба, условно осъждане, затвор (за кратък или дълъг период от време) и смърт, което наричаме
най-последното наказание.

Исус казва, че ще има “наказание,” което е “вечно” и Павел хвърля допълнителна светлина върху това,
което Исус е оставил недоизяснено. Павел казва, че когато Христос се върне, той ще “накаже” изгубените
(неспасените,  невярващите)  хора  с  вечно унищожение  (2Сол.1:9).  Това  наказание  е  “вечно”  поне в два
смисъла.  То  е  “вечно”  по  отношение  на  качеството,  защото  принадлежи  на  “Идващата  Ера.”  Образно
казаноq то  е  “вечно”  и  по отношение  на  количеството,  защото тези,  които страдат,  ще   останат  вечно
мъртви. От тази смърт няма да има възстановяване, възкресение и измъкване.

“Заплатата  на  греха  е  смърт”  (Рим.6:23).  Не  първата,  земната  смърт,  а  “втората  смърт”
(Откр.21:8), когато Бог ще унищожи в ада както душата, така и тялото (Мат.10:28). Неспасените хора ще се
превърнат в пепел под стъпалата на спасените (Мал.4:3). Окончателните избори са или вечен живот или
смърт (Рим.6:23).  Всички мъртви ще бъдат възкресени, за да застанат пред Божия съд, но за някои от тях
този съд ще означава вечен живот, а за други – вечно унищожение (Йоан 3:16)

Вие знаете по-добре

Един познат, с който сме израсли заедно в Северна Алабама преди около 50 години, наскоро ми писа, за да ми
каже, че аз проповядвам “друго евангелие,” което въобще не е евангелие и заради това аз ще бъда унищожен

54



55

завинаги и че той има по-задълбочени познания от мен по различните религиозни въпроси, по които аз се
изказвам.”

*    *    *
Този нещастен господин е представител на онези хора, които вярват и  са привързани към някаква

религиозна организация или към създадено от хората учение. Липсва му разбирането, че Исус наистина е
нашият Спасител, че той е заел нашето място, когато е живял и е умрял безгрешно, с цел да ни направи
праведни пред Бога и че сега нашите усилия трябва са насочени да отговаряме на Божията милост, а не да
скалъпваме за себе си някаква лична праведност, с която да се надяваме да се спазарим с Всевишният.

Според моят приятел, спасението зависи от това, човек да посещава “правилната” църква и да стига
до всички “правилни” заключения, когато изучава Библията. И тъй като този вид разбиране не предоставя
възможности  за  грешка,  тези,  които  са  привърженици  на  това  разбиране,  задължително  трябва  да
претендират, че сега те са прави по всяка точка от учението и да убеждават себе си в тази измама. Бъхтейки
се  под  този  непосилен  товар,  тези  хора  логично  се  считат  задължени  да  порицават  всички,  които  се
различават от тях,  и тъй като считат че самите те  са прави,  тогава е логично всички други хора да са
абсолютно грешни. 

Носейки тези заслепяващи наочници, някой би могъл да признае, че другият човек живее в хармония
с Бога и е почтен (което моят приятел би казал за мен), но въпреки това няма да се притесни и ще стигне до
извода и да започне да твърди пред хората, че човекът, който се различава от него самоволно изопачава
Божието Слово, че съзнателно преподава смъртоносно погрешно учение и води другите в погрешна посока,
въпреки че прекрасно знае, че това е неправилно. 

Аз отговорих писмено на този господин и го уверих, че теологичните ни различия с него са последица
от моето упорито изучаване  на Библията  в  продължение  на много години и  че  всичко което казвам,  е
изречено с вяра в Бога. Изразих съжалението си, че той очевидно вярва в нещо, което никога не може да му
предостави надежда или спасение. И се обърнах към Бога, който с думите си накара светлината да освети
тъмнината при създаването на света и го помолих сега да огрее сърцето на този приятел, за да може той да
види небесната слава в лицето на Исус Христос (2Кор.4:6). 

Разбирам къде е сега моят приятел в своето мислене, защото и аз някога бях в това положение и щях
да продължавам да съм там,   ако не беше Божията милост  .

Винаги ли е грешно да лъжем?

Един проповедник ми задава въпрос, който му е бил зададен по време на една събрание: “Възможно ли е Бог да
одобри лъжа, казана при определени обстоятелства?”

***
Една от Десетте Заповеди забранява да се дава лъжливо свидетелство (Втор. 5:20). Исус е заповядал

на учениците си да бъдат известни с това, че казват истината, без да е необходимо да се заклеват (Мат. 5:33-
37).  Павел приканва  вярващите винаги да казват истината (Еф.  4:25).  Йоан ни напомня,  че  “познаваме
истинния Бог и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа” (1Йоан 5:20). Библията завършва с
предупреждението, че лъжците ще получат своята участ в горящото езеро (Откр. 21:8). В светлината на тези
библейски текстове не познавам човек, който сериозно ще защитава идеята, че понякога е правилно да се
излъже.

От друга страна хората, живеещи в нашия грешен свят, понякога трябва да избират по-малката от
двете злини. Когато семейството на Кори тен Боом криело евреи от Гестапо в окупираната от нацистите
Холандия, аз си мисля, че лъжата им пред германските войници, когато са казвали, че при тях няма евреи е
била далеч по-малкото зло, отколкото да предадат евреите на сигурна смърт. Човек може да се изправи пред
подобен избор от малко по-различна величина, когато срещне някой насилник или грабител, независимо
дали  е  алкохолик,  наркоман,  уличен  престъпник  или  престъпен  служител.  Рахил  излъгала  властите  в
Йерихон,  след  като  скрила  израелските  съгледвачи  и  правейки  това,  спасила  живота  им,  а  по-късно  и
живота на собственото си семейство (Исус Нав. 2:1-21). Извършила ли е грях тази жена? От гледна точка на
теорията и религията, аз си мисля, че тя е сгрешила. Направила ли е правилен избор? Очевидно тъкмо това
е  направила,  защото  е  обмислила  и  е  постъпила  с  оглед  на  по-голямото  добро  и  на  по-малкото  зло.
(Коментар: Че Рахил е постъпила правилно се потвърждава и от това, че името й е записано в така наречената „зала на
славата“ в Евреи 11:31. Винаги трябва да избираме да правим това нещо, последицата  от което ще е добро, а не зло. Но само
Бог може да просветли умовете ни и да ни направи способни да правим този правилен, но труден избор. Д.Пр.)

Положението е напълно различно от гледна точка на “ситуационната етика,” философското учение,
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което е основано  през 1960-те години от либералния теолог Йосиф Флетчер. Флетчър твърди, че любовта е
с най-висока стойност и най-голямото добро и че човек, който действа “с любов,” не прави грешка, когато
изневерява  на  брачния  си  партньор,  или  когато  лъже  или  правейки  нещо  друго  се  отклонява  от
традиционните “правила” на морала. Подобна етика отваря вратите за нарушения, защото греховните хора
могат винаги да оправдаят всичко, което биха искали да направят, особено, ако трябва да се съобразяват с
толкова тънък стандарт като “любовта”. Онзи, който истински обича Бога и ближния си, не нарушава Божия
закон, а го изпълнява (Рим. 13:8-10).

Не, лъжата никога не е оправдана, въпреки че има редки моменти, когато изглежда ясно коя е по-
малката от двете злини, между които трябва да избираме. В подобни ограничени обстоятелства, когато става
въпрос  за  запазване  на  човешки  живот,  например,  а  не  просто  за  избягване  на  личната  болка  или  за
получаване на лично удоволствие или изгода - човекът, който лъже, трябва да се моли на Бога за опрощение
на онова, което е направил, знаейки, че само по себе си това никога не е правилно от морална гледна точка.

Властта на старейшините

Един  абонат  на  моята  ел.  поща,  който  е  член  на  Христова  църква,  ме  пита  за  ролята  и  властта  на
църковните старейшини: “Дали старейшините в църквата имат някаква власт или тази власт принадлежи
на църквата изобщо? Могат ли те да принуждават членовете да се подчиняват по въпроси, по които имат
различно мнение от тяхното?”

*    *    *
В Новия Завет “старейшината” (гръцката дума е presbyteros,  от която са произлезли английските

думи “presbyter,” “Presbyterian” и “priest”) е описан като зрял християнин, който, поради личният си опит от
връзката си с Господа, е уважаван и признаван като човек, който окуражава, поучава, води, предупреждава,
увещава и е образец за подражание от страна на другите братя и сестри в местната църква (1Пет.5:1-5;
Деян.20:28; Евр.13:7,17). Освен това, в Новия Завет старейшините са наричани и “пастори” (от една гръцка
дума,  означаваща “пастор),  а много християни ги наричат и “bishops”= епископи (от една гръцка дума,
означаваща “episkopos”, от която е произлязла английската дума “Episcopal”). 

Тъй като цялата власт на небето и на земята принадлежи на Исус Христос (Мат.28:18), всяка човешка
власт  произтича  от  Бога.  Старейшините  имат два  вида  власт  –  едната  е  морална  власт  от  Бога,  която
църквата  приема  и  признава.  Тази  власт  е  убеждаваща  по  природата  си  и  произлиза  от  характера  на
Христос,  от  знанието  на  Библията  и  от  опознаването  на  Христос.  По  същността  си  тази  власт  не  е
диктаторска, а е власт на човек, който поучава и е за пример (1Пет.5:3).  Не е правилно старейшините да
налагат мнението си чрез сила (Марк 10:42-45). Те имат власт да действат по лична преценка по отношение
различия в мнението, само ако тяхната църква е решила изрично да им предостави такава власт. Но те могат
да бъдат лишени от предоставената им власт и хората, които са се ползвали от тази власт са длъжни да дават
отчет пред църквата за правилното използване на тази власт.

Новия Завет най-общо казано не възлага на старейшините финансови и бизнес отговорности (но виж
Деян. 11:27-30), защото тези дейности са били много по-малко важни за домашните църкви от периода на
първия век.  Правилно е църквата да повери тези специфични отговорности на свои членове с доказани
качества за тези дейности, които да се грижат за тях като слуги на църквата (Деян.6:1-6). В Новия Завет не
се казва нищо за “бизнес събрания на мъжете”, които по дефиницията си изключват от участие жените,
въпреки  те  са  поне  половината  от  членовете  на  църквата,  а  са  лишавани  от  правото  си  да  решават
равноправно с мъжете.

Властта на църковните ръководители

Един брат от Аляска пита: “Какво представлява старейшината и каква е неговата роля? Според моят опит
старейшините най-често представляват съвет на директорите на местната църква и в дейността им има
много малко служение и грижи за членовете на църквата. Дали старейшините притежават някаква власт
или тази власт принадлежи на църквата като цяло? Могат ли те да оказват натиск върху членовете на
църквата по въпроси, които са въпрос на личен избор?”

***
В идеалният случай “старейшината” е зрял християнин с богат житейски опит, който познава Бога от

дълго време и поради уважението, което неговия живот предизвиква в другите, е в състояние да окуражава,
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да учи, да съветва, убеждава и да бъде пример за своите братя и сестри от местната църква (1 Пет.5:1-5;
Деян.20:28;  Евр.  13:7,  17).  Според  мене,  финансовите  и  бизнес-дейностите  на  църквата  могат  да  се
разрешават от църквата като цяло или от специално избрана група “дякони,” на която членовете на църквата
могат  да  възложат  различни  отговорности  със  задължението  да  се  отчитат  пред  хората,  които  са  им
гласували доверието да заемат тази длъжност (Деян. 6:1-6). Старейшините могат да работят и като пастори
или да упражняват общо ръководство над дейността на църквата.

Цялата  власт  на  небето  и  на  земята  принадлежи  на  Исус  (Мат.  28:18).  Библията  не  познава
съвременната, индустриализирана църква и в нея не се говори за такива подробности от живота й като:
бюджет,  сгради, професионални служители.  Петър казва,  че старейшините не трябва да се държат като
господари над останалите членове, а да им бъдат за пример (1 Пет. 5:3).

Аз не знам някакъв откъс от Библията, който да дава право на някой християнин, независимо дали е
родител,  брачен  партньор  или  старейшина  в  църквата,  да  “насилва”  друг  човек (Марко  10:42-45).
Старейшините не притежава някаква неотменима власт. Те могат да упражняват власт, да изказват мнение и
да вземат решения само по онези въпроси, за които са получили пълномощия от членовете на църквата и то
до степента, до която са овластени, а що се отнася до осъждането, доколкото ми е известно църквата няма
божествено право да предоставя такова пълномощие на който и да е. За да обобщя, старейшините имат два
вида  власт  -  морална  власт,  основаваща  се  на  техния  характер,  житейски  опит  и  вярата  им  в  Бога  и
делегирана власт да правят онова, което църковната общност реши да им възложи. Първата е въпрос на
признание, а втората -  на даване.  Това, което е дадено може да бъде взето обратно и получателят му е
длъжен да се отчита пред тези, които са го дарували, за да изпълнява задълженията си правилно.

Поддържам служението на старейшини,  които работят не като “господари”,  а  с  любов,  след като
самият аз имам привилегията от 13 години да изпълнявам тази роля в Христовата църква на Беринг Драйв в
Хюстън, Тексас, заедно с много други любими братя, които като мене работят като старейшини.
  

Внимание и одобрение

Едно методистко семейство, което активно служи на Бога ми пише, че понякога се чувстват “забравени” и
че често пъти усилията им остават недооценени. Вероятно следващите ми думи на окуражение към тях ще
са от полза и за други хора, които считат, че са в положението на това семейство.

*    *    *
Никога не забравяйте, че Бог използва и ще ви използва и двамата според своята суверенна воля. Част

от моят проблем (и вероятно и други хора имат същия проблем) е, че считам за незначителни срещите и
разговорите си насаме с други хора, както и дребните събития, ежедневните добри дела и обичайни актове
на подчинение, които отминават без предварително да сме уведомени и без след това да докладваме на
някого за тях. Полезно и смиряващо е да си припомняме, че по-голямата част от живота на болшинството
от хората преминава извън фокуса на прожекторите.

Относително  скорошното  изобретяване  на  масовите  медиите  и  на  незабавните  комуникации
направиха възможно да има религиозни “звезди.” Поради това много хора неправилно започнаха да считат,
че  алтернативата  на  “звездата”  е  “незначителността”,  поради  което  ние  или  сме  прочути,  или  сме
нищожество. В редките си моменти на здравомислие ние знаем, че това не е вярно, но аз съм убеден, че
изкушението да считаме, че или сме прочути, или сме нищожество, е реално и преобладаващо. Както често
ми напомня моята жена, на мен ми е било дадено много повече внимание, отколкото тя и повечето от
Божиите хора въобще получават и вероятно аз съм получил много повече внимание, отколкото заслужавам,
даже ако отсега до края на живота си не получа никакво внимание.

Аз съм длъжен винаги да помня,  че Бог вижда всичко, което аз казвам и правя. Когато наистина
започна да вярвам, че Неговата оценка и Неговото мнение са единствените, които са важни за мен, тогава
най-накрая  ще  разбера,  че  това,  че  Бог  ме  наблюдава  и  одобрява,  е  достатъчно  за  земния  ми  живот
(1Кор.15:58).

Време за плащане на данъците, Бог и Цезаря

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Като  имаме  предвид  как  правителството  пилее  парите  и
финансира някои проекти, които считам, че са неморални, правилно ли е християнина да протестира, като
откаже да плати данъка за дохода си?”
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*    *    *
Болшинството разумни данъкоплатци вероятно от време на време са недоволни като вас, но заповедта

на Библията е твърде ясна,  за да може да бъде заобиколена. Апостол Павел пише: “Давайте на всички
дължимото: на когото се дължи данък – данъка” (Рим.13:7). Апостол Петър инструктира читателите си да
изпълняват задълженията си като граждани на държавата (1Пет.2:13-17). Правителството на Рим, на което и
двамата апостоли са се подчинявали в това отношение, съвсем не е било набожно. И наистина, същото това
правителство само няколко години по-късно екзекутирало Петър и Павел като мъченици заради вярата им в
Исус. 

Давайки  тези  указания,  тези  верни  ученици  на  Исус  онагледили  учението  и  примерът  на  нашия
Господ. Веднъж враговете на Исус се опитали да го подмамят с коварния въпрос, дали евреите трябва да
праща данък на римските окупатори. Те го попитали: “Правилно ли е да плащаме данък на Цезаря или не?”
(Мат.22:15-17) Вместо да им отговори, Исус им казал: “Покажете ми е една данъчна монета” (Мат.22:19).
След като му показали една монета, той ги запитал: “Чий е този образ и надпис върху монетата” (ст.20)?
Те му отговорили: “На Цезаря” (ст.21). Тогава Исус им казал: “Отдавайте цезаровото на Цезаря, а нещата
които принадлежат на Бога – на Бога” (ст.21). 

Даже крайните еврейски националисти не са могли да оспорят разсъжденията на Исус. В последната
фраза на Исус се съдържа най-важният извод: “Давайте на Бога нещата, които принадлежат на Бога.” А кои
неща принадлежат на Бога? Това са тези неща, които носят образа и името на Бога, така както монетите на
Цезаря са носели неговия образ и неговото име. Бог е направил хората по свой образ и подобие (Бит.1:27). 

Хората, с които е сключил завета, са наричани негови хора. Не е чудно, че няколко стиха по-нататък
Исус определя като най-важна от всички заповеди следната заповед: “Да възлюбиш Господа, твоя Бог с
цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум” (Мат.22:36-38). Плащайте данъците си на държавата.
Давайте на “Цезаря” това, което по закон му принадлежи. Но правейки това помнете, че трябва да давате и
на Бога това, които му принадлежи – себе си, цялото си сърце, цялата си душа и всичкия си разум. 

Временно излекуване

В Пс.103:1-3  псалмистът  подканя:  “Благославяй  Господа,  който изцелява  всичките  ти  болести.”
Колко съм благодарен за изцеленията, които Бог е извършвал понякога в собствения ми живот – особено
след  няколкото  години  боледуване  от  досадно  дихателно  заболяване,  състоящо  се  от  астма,  полипи  в
синусите и постоянно кашляне. Ежедневно благодаря заради Божията милост, която се прояви чрез един
опитен хирург, който от своя страна призна, че е бил воден от Божията ръка за извършване на успешното ми
опериране. Ежедневно се моля на Бога да излекува, да опрости или даже да попречи на заболяването ми,
което според лекарите е “заболяване на Паркинсон”, за да мога да преподавам, да проповядвам и да пиша
колкото е възможно повече години. (Коментар: Авторът на тази книга, нашият брат в Господа, Едуард Фюдж, който е

роден само 13 дни преди мен, почна преди няколко месеца. Д.Пр.)  Моля се и за излекуването на хората, които обичам, за
излекуването на приятелите си, на колегите си и на познатите си. Аз вярвам в способността на Бога да
излекува. Още по-добре е да кажа, че вярвам в Бога, който изцелява.

Но въпреки това,  всички сегашни изцеления са временни.  Всички хора,  които сега Бог излекува,
накрая  ще  умрат.  Този  смъртен  живот  започва  и  свършва.  Той  не  трае  вечно.  Онова,  което  наричаме
“излекуване или изцеление” е само временно възстановяване на здравето. В най-добрият случай то е само
кратко  удължаване  на  земния  живот.  Вечното  излекуване  идва  чрез  възкресението,  когато  ще  заменим
сегашното си смъртно тяло с  безсмъртно тяло.  Тогава силата  ще замени слабостта,  славата  ще замени
позора и безчестието, нетрайното ще стане вечно. Това ще ни направи подходящи за земния живот в цялата
му пълнота – живот, който никога няма да свърши; живот, който няма да е опетнен от зло, болка, разделение
или смърт; живот в компанията на Бога в едно перфектно общество в новото небе и на новата земя.

Сравнени  с  това,  даже  най-чудните  и  драматични  изцеления  избледняват  и  стават  незначителни.
Когато  дойде  това  време,  ние  едва  ли  ще  си  спомняме  да  сегашното  излекуване,  нито  пък  ще  се
интересуваме от онова изцеление, което днес не се е случило. Тогава мислите ни ще са ангажирани с нещо
много по-добро. Разочарованията ни от земния живот ще изчезнат в далечната тъмнина. Но въпреки това, за
сега  ние  се  молим за  изцеление.  Когато Бог  изцелява,  ние  му отговаряме с  хваление,    а  когато  той не  
изцелява – ние помним голямата картина  . Ние запазваме нашият фокус и перспектива, защото знаем, че сега  
всичко тук е временно.   Последната дума все още не е изречена  . Последната глава на книгата на живота все
още не е разтворена. Вечният Бог е обещал и той непременно ще изпълни обещанието си.
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Връзка с Бога

Исус дойде, за да ни даде изобилен живот, един дар, който не се измерва чрез физическото здраве или
материалното  богатство (Йоан  10:10).  Това  е  живот  на  разбирателство  със  Създателя,  живот  който
постоянно избликва като артезиански кладенец, чиято вода извира от някакъв скрит вътрешен източник
(Йоан  7:38-39).  Този  живот  произвежда  мир  и  радост,  които  са  разбираеми  и  могат  да  процъфтяват
независимо от всички обстоятелства. 

Аз не  говоря  за  повърхностните  емоции,  а  за  духовната  увереност  и  яснота,  които са  много  по-
дълбоки и могат да процъфтяват даже в периодите, когато плачем. Признавам си, че съм се убедил, че
единственият човек, който може да открадне моят мир или да попречи на радостната ми връзка с Небесният
Отец съм самият аз. Независимо от това какъв е проблемът, дали е свързано с някакво драматично лошо
стечение на обстоятелствата или е пораждан от някакъв труден и неприятен човек, или от някакво по-силно
от мен изкушение, или от някаква страшна криза – ако го отнеса искрено при Бога и го оставя открито в
краката му, Той дава мир и сила за понасяне на всяка беда. 

Той не винаги премахва трудността, въпреки че понякога го прави. Но Той винаги излива върху мен
балсам  на  спокойствие,  чувство  на  сигурност,  съзнанието  че  той  е  близо,  което  наистина  надхвърля
способността ми да разбирам (Фил.4:6-7). Дано днес и вие да бъдете изпълнени със силното усещане за
могъщото  присъствие  на  Бога  чрез  неговия  Дух.  Дано  сърцето  ви  да  се  затопли с  познанието,  докато
живеете с вяра в съюз с Христос, че Създателят на вселената ви познава напълно и че ви обича безгранично
(Ис.12; Рим.15:13). Дано да опознаете пълната радост, която идва от живеенето в Божията десница (Пс.16).

Връщане към бъдещето

Когато започнах да пиша моите статии по електронната поща аз си мислех, че към тях ще проявят
интерес  само  читатели,  които  споделят  моето  духовно  наследство  в  Църквите  на  Христос  в  САЩ.
Съществува една асоциация на независими църкви, които, поради липсата на институционално ръководство
над тях, постигнаха много добри  неща. Тъй като са едно от трите й най-многобройни племена произлизат
от “Движението за възстановяване,” водено от Бъртън Стон и бащата и синът  Томас и Александър Кампбел,
“Църквите на Христос”  имаха склонността да живеят в изолация и понякога даже в отчужденост. Аз бях
привикнал към този живот, по по-късно научих нещо по-хубаво и бях смутен от него. Накрая открих, че
това усещане е общо за повечето църкви, независимо от това дали принадлежат към някаква деноминация
или  са  надденоминационни,  въпреки  че  това  късогледство  противоречи  както  на  Библията,  така  и  на
документите, с които са поставени основите на “Движението за възстановяване.” 

В един от тях Томас Кампбел потвърждава, “че Църквата на Христос на земята е в основата си, по
замисъла си и по характера си една,” въпреки преситеността от много различни имена, учения и църковни
организации. Бащата и синът Кампбел се искали да възстановят “древният порядък” на “примитивното
християнство,”  като  основа,  върху  която  християните  от  всички  “секти”  могат  да  се  съберат  и  да
наблюдават, как светът идва при Исус Христос. Александър Кампбел еклектично подбирал и приспособявал
истини и принципи, когато ги откривал, една склонност, която той описал като скубане на пера от птици с
различни цветове, с които след това украсявал шапката си. Тези пионери биха се натъжили, ако по някакъв
начин  са  можели  да  предвидят  осъдителността  и  изключителността,  които  щяха  да  омотаят  много  от
техните потомци. 

Но Бог ни учи на нещо по-добро и с учението той ни предоставя и шансове да правим по-добри неща,
даже докато още се учим. Например, през 60-дневният период, на който днешният ден е по средата, аз вече
служих или  скоро  ми  предстои  да  служа  на  Словото  в  църкви,  които  са  от  Адвентистите  от  7-я  ден,
Баптисти,  Църкви  на  Христос,  надденоминационни  и  методистки.  Предстои  ми  10-седмична  серия  от
уроци,  планирани  по-късно  тази  година  в  една  Епископална  църква.  Във  всички  тези  случаи,  моите
домакини са абонати на моята електронна поща, които обичат Господа, ценят високо Библията и жадуват
хората им да стават все по-запознати с Библията. Всички ние се учим един от друг и точно това иска Бог да
правим, както и всеки от нас има на какво да научи другите християни. Всеки има нужда да научи тези
истини, а не само вярващите от Църквите на Христос. Което означава, както се оказва, че моето служение
по електронната поща е еднакво важно за всеки от нас.
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Вси светии

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Миналата година някои хора от нашата църква организираха
празнуването  на  “Вси  светии.”  Когато  отидох  там  аз  се  почувствах  много  неудобно  поради  украсата,
включваща картини на вещици, духове и демони. Стоях около половин час, след това се извиних и си заминах.
Хората ми казват, че това забавление е безвредно. Да не би аз да се притеснявам неоснователно?

*    *    *
Вярно е, че много искрено вярващи християни имат различия по отношение празнуването на “Вси

светии.” Думата “Holloween” е съкратена форма на израза “All Hollow’s Evening,” което означава “Вечерта
преди Вси светии.”  Този празник, който се чества на 1 Ноември, отдава почит на всички Божии хора в
миналото и сега, които са напуснали този живот преди нас и отпразнува единението на живите и мъртвите в
Христос.  По  повод  на  този  празник  в  “Книгата  за  публични  молитви”  е  включена  следната  молитва:
“Всемогъщи  Боже,  ти  си  вплел  помежду  им  в  едно  цяло  и  в  приятелство  избраните  от  теб  хора  в
тайнственото тяло на твоя Син Христос нашия Господ: Дай ни милост за да можем да следваме примера на
твоите благословени светии в техния непорочен и Богосъобразен начин на живот, за да можем да стигнем
до тези неизразими радости, които си подготвил за онези, които искрено те обичат; чрез Исус Христос
нашият Господ, който заедно с теб и със Светия Дух живее и царува, единствен Бог във вечна слава. Амин.”

Подобно на Рождество Христово и на Великден,  Денят на Вси светии е  бил начинът,  чрез който
църквата е заменила един популярен езически празник с християнски празник.  В древна Британия на 1
Ноември  келтите  са  празнували  Нова  Година,  а  нощта  преди  това  се  е  наричала  “Самхаин.”  Келтите
вярвали, че през този нощ умрелите се връщат в домовете им и се ражда новия живот. В този тайнствен
езически празник имало огньове, вещици, черни котки и фенери, направени от тикви. Отхвърляйки всички
тези неща, църквата твърдяла, че Исус е победил всички сили на тъмнината и изпразнила от смисъла им
невинните символи на първичните тъмни сили. Страховития фенер на смъртта е всъщност една тиква със
свещ в нея! Котките са само животни и всъщност никой не язди метла с дръжка.

Днес някои християни въобще отказват да празнуват празника “Вси светии.” Други се наслаждават на
детските начини за сплашване, но избягват другите символи на тъмните сили на “Вси светии”: вещици,
черни котки, огньове и т.н. Трети включват в този празник тези символи на свръхестественото просто “за
забавление.” Четвърти ги използват, за да подготвят сърцата и умовете си за празнуването на празника “Вси
светии” на следващия ден. Нека да се надяваме, че християните с молитва ще формират личното си мнение
за този празник и ще уважават решението на другите християни, чието мнение се различава от тяхното.

 Възвръщане на миналата слава на ада

Един Библейски учител ме моли да коментирам твърдението на проф. Джери Уолс от Семинарията в Асбъри,
който е написал: “Ние не можем да бъдем морални без Бога и не можем да имаме Бога без ада. Нужно е ада
да възвърне миналата си слава” ( Christianity Today 6/16/97, "Can We Be Good Without Hell?")

*    *    *
Казвам “Браво!” на проф. Уолс за това, че ни напомни, че сме създания, които ще дават отчет на

нашия Създател, че земните ни действия си имат последствия отвъд тази Ера на времето и пространството и
че освен вечната награда има и мрачна страна на божественото правосъдие. Новия Завет ни предупреждава
за наличието на ад и самият Исус говори за ада много повече от всеки друг. Но въпреки това, страхът от
наказанието не е основната мотивираща сила за болшинството призиви да се стремим към доброто и да се
въздържаме от злото. Обичта към Бога и благодарността за онова, което той е постигнал за грешните хора в
Исус Христос, са много по-силен мотив са стремеж към доброто отколкото страхът от ада, въпреки че той
има своето място и е предназначен за онези, чиято духовна кожа е твърде дебела и нечувствителна, за да
реагира на по-благородни мотиви. 

Съгласен съм с брат Уолс, че от много проповеднически катедри се разнася крещяща тишина относно
ада, въпреки че между него и мен има различия в обяснението на причината за това положение. Аз съм
убеден, че основата причина за тишината в днешните църкви за окончателното наказание е не загубата на
евангелска  убеденост,  нито  липсата  на  чувствителност.  Според  мен  това  се  дължи  на  широко
разпространеното и притеснено усещане,  че традиционното учение за вечното и съзнателно мъчение се
основава на нестабилно тълкуване на Библията и че то е в очевидно противоречие с разкрития в Библията
характер на Бога и особено с  личността на Господ Исус Христос.  Много убедени християни,  които са
посветени на евангелизма и са дълбоко убедени в авторитета на Библията, просто не могат да си представят,
че Бог, който е обикнал толкова силно грешните хора, че е пожертвал своя Син на кръста заради тяхното
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спасение, има намерение да запази живи осъдените хора с единствената цел да ги измъчва безкрайно дълго
във вечността.  Тези убедени християни се колебаят да изучават ада – не поради липсата  на библейска
смелост, а поради натрапчивото подозрение, че традиционното разбиране за ада не е библейско.

Връщането  към  простият  библейски  език  относно  окончателното  наказание  ще  развърже  тези
колебливи езици. Бог ще възкреси спасените за безсмъртие и нетление, но в Библията не се споменава нито
дума относно това, което ще получат хората, които ще бъдат осъдени от Бога (1Кор.15:50-58). Вярно е, че
изгубените хора също ще бъдат възкресени, но за да бъдат осъдени, а не за да живеят вечно (Йоан 5:28-29).

Осъдени и прогонени от присъствието на Бога,  те  ще бъдат хвърлени в Огненото Езеро,  което е
Втората Смърт (Мат.13:40-43;  25:30, 41; Откр.20:14-15; 21:8).  Исус предупреждава за вечното наказание
(Мат.25:46),  а Павел ни казва точно какво ще е това наказание. Това ща е вечно унищожение (2Сол.1:9) в
ръцете на Бога, който е в състояние да унищожи в ада както тялото, така и душата (Мат.10:28). 

Ние не можем да опишем по-ясно това отколкото казаното в следния текст: “Защото заплата за греха
е  смърт;  а  Божият дар е  вечен  живот в  Христос  Исус,  нашия Господ”  (Рим.6:23).  На  фона  на  това
възвръщане на славата на вечната смърт, евангелското обещание за вечен живот на грешни хора блести още
по-ярко. Който вярва в Исус, няма да погине, а ще има вечен живот (Йоан 3:16). Това е нашата единствена
алтернатива  и  сега  е  време  да  обясним  ясно  на  света  колко  отчаяно  хората  се  нуждаят  от  живот.

 

  Въздаване на заслуженото в ада

Един читател ми пише: “Докато четях едно религиозно списание, открих една статия, озаглавена “Можем ли
да бъдем добри без ада?” Авторът й стига до заключението,  че не можем да бъдем морални без Бога и не
можем да имаме Бога без ада. Адът трябва да въздаде заслуженото. Имайки предвид онова, което сте писали
по този въпрос, бихте ли коментирали тази статия?”

***
Казвам “Браво” на нейния автор за това, че ни напомня, че сме създания, които ще даваме отчет пред

нашия Създател, че земните ни дела имат последствия, излизащи извън пределите на този период от време и
това място и че има тъмна страна в небесната праведност, както и вечна награда.

Трябва да помним, че любовта на Бога е далеч по-велика от страха от ада, въпреки че страхът има
своето място за онези, чиято духовна обвивка е твърде дебела и нечувствителна, за да отговори на една по-
благородна мотивация. Новия Завет ясно ни предупреждава от опасността да отидем в ада и самият Исус
говори повече за ада от всеки друг. Въпреки това, страхът от наказанието не е движеща сила зад повечето
духовни възвисявания към божествеността или при въздържането от извършване на нещо зло.

Съгласен съм с автора на статията, че в много проповеди и църкви съществува звънтяща тишина
относно ада,  въпреки че автора изглежда се различава от мене в обясненията защо това е така.  Аз съм
убеден, че главната причина за тишината относно крайното наказание в днешните църкви не се дължи нито
на загуба на привързаност към евангелието, нито на липсата на чувствителност.  Причината е в широко
разпространената и трудно разбираема увереност,  че  традиционното учение за  вечното мъчение почива
върху нестабилни духовни тълкувания и че идеята за наличието на ад е очевидно несъвместима с характера
на Бога, разкрит в Библията и особено в личността на Господ Исус Христос. Много съзнателни християни
просто не могат да възприемат,  че Бог,  който обикна грешните толкова много,  че изпрати Синът си на
кръста  за  тяхното спасение,  има  намерение  да  държи изгубените  хора  живи с  единствената  цел  да  ги
измъчва  през  цялата  вечност.  Връщането  към  неподправеното  библейско  учение  за  крайното  мъчение
развързва тези срамежливи езици. Бог ще възкреси спасените, за да получат вечен живот, но Библията не
споменава нито дума, че това се отнася и за изгубените (1 Кор. 15:50-58). Отпадналите ще бъдат възкресени,
това  е  сигурно,  но  за  осъждане,  а  не  за  вечен  живот  (Йоан  5:28-29).  Осъдени  и  лишени  от  Божието
присъствие,  те  ще бъдат хвърлени в Огненото езеро,  което представлява втората смърт (Мат.  13:4—43;
25:30, 41; Откр. 20:14-15; 21:8).

Исус  предупреждава  за  вечното  наказание  (Мат.  25:46),  а  Павел  ни  казва  точно  какво  ще
представлява това наказание. То ще представлява вечно унищожение (2 Сол. 1:9) в ръцете на Бога, които са
в състояние да унищожават както тялото, така и душата в ада (Мат. 10:28). Сигурно не можем да кажем това
по-ясно отколкото по следния начин: “Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа
Исуса, нашия Господ” (Рим. 6:23). На фона на такъв декор на вечната смърт, евангелието обещава вечен
живот, който заблестява още по-ярко. Който повярва в Исус няма да изтлее, а ще има вечен живот (Йоан
3:16). Това са единствените възможности за избор и сега е време те да станат ясни на света, който отчаяно
се нуждае от живот.
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Възможни ли са в наши дни чудните неща, описани в Марко 16:17-18?

Един брат казва, че казаното в Марко 16:17-18 няма никакъв смисъл в наши дни и шеговито пита: “Кога за
последен  път  сте  хващали  змия  за  опашката  или  сте  пили  нещо  смъртоносно  отровно  без  никакви
последствия?”

***
Не считате ли, че тези думи на Спасителя имат за задача  да дадат увереност на всеки християнин,

който вярвайки в него отива да проповядва “добрата новина” там, където хората не са чули за нея, че никой
враг няма да може да му навреди без разрешението на Бога, нито като поставя отровна змия в леглото на
проповедника, нито като сипва смъртоносна отрова в чашата му?

Аз  не  съм  изпадал  в  подобни  положения,  но  по  чуден  начин  съм  спасяван  от  почти  фатални
автомобилни катастрофи,  намирал съм изобилие от гориво тогава,  когато то е  било дефицит,  а  веднъж
повредените чистачки на предното стъкло на колата ми внезапно започнаха да работят по време на една
зимна снежна виелица, по време на едно тричасово нощно пътуване и по същия неизвестен начин спряха,
щом колата застана пред вратата на нашия гараж.

Познавам други вярващи, които умряха, докато служеха на Бога. Дните ни са в неговите ръце и можем
да му се подчиняваме с увереност, че той ще се прослави чрез нашия живот или чрез нашата смърт, ако
търсим неговата слава.

Деян.12 илюстрира добре този проблем. Ирод убил Яков и планирал да убие Петър след края на
седмицата. Бог освободил Петър от затвора чрез един ангел, но позволил Яков да умре. Павел и Варнава “се
случило”  да  бъдат  в  същия  град  по  време  на  тези  събития.  Главата  завършва  с  Ирод,  който  се
противопоставил на Бога, но бил изяден от червеи и умрял, а Божието учение растяло и се умножавало.

В следващите стихове (от гл. 13) ние виждаме Павел и Варнава да се отправят на своето “първо
мисионерско  пътешествие.”  Какъв  урок  са  понесли  със  себе  си  от  последната  седмица  преди
заминаването си! “Вие може да живеете, ако Бог желае това, вие можа даже да умрете, но Божието дело
ще триумфира над всички противници и препятствия.”

Възможно ли е погрешно да се покланяме пред Бога

Един читател на ел. поща от Германия пита: “Възможно ли е християни от някоя деноминация да се молят
погрешно на Бога, ако насочват богослужението си към Господ Исус Христос, Отец и към Светия Дух?”

***
Изразът “погрешно богослужение” не се среща никъде в Библията или поне аз не съм го срещал. Исус

говори за хора, чието преклонение е напразно или безполезно, но причината за това е, че то става само с
устните им, а не идва от сърцата им (Мат. 15:8-9). Бог иска богослужение, което е неподправено и искрено
(Йоан 4:23-24) и  вътрешната автентичност и неподправеност е по-важна от външните изразни средства
(Йоан 4:20-22). Освен това Исус казва, че ако не сме простили на онези, които са ни наскърбили, това може
да представлява пречка пред богослужението (Мат. 5:23-24), а Петър казва, че отношението на един мъж
към съпругата му може да представлява пречка за молитвите му (1 Пет. 3:7).

Павел казва на Коринтяните, че църковните им събирания причиняват повече вреда, отколкото полза,
защото те демонстрират разцеплението си, а не обединението си в тялото на Христос (1Кор. 11:17-22) и че
богослужението не постига целите си,  когато обърква хората и ги отвежда настрани от Бога, вместо да ги
довежда при Бога и да ги заздравява (1Кор. 14:21-26). Ако се вслушаме в юдейските пророци от Стария
Завет, ние често ще чуем как Бог не приема публични богослужения, когато те представляват прикритие на
ежедневни  неправди  (Амос  5:21-24),  покриват  безбожно  и  неморално  поведение  (Ис.1:10-15),  които
предлагат на Бога остатъците от живота на поклонниците, а не най-доброто от него (Мал.1:6-14) или които
имат за цел да застраховат богатството им, а не да служат на Бога единствено от сърдечни съображения
(Евр.  7:1-15).  Във   всички  тези  случаи  ние  с  увереност  можем  да  говорим  за  богослужение,  което  е
погрешно или не изпълнява целта си.

Новия  Завет  предоставя  общи  указания  и  няколко  специални  заповеди  за  християнското
богослужение.  Той не  ни дава подробно описание на  богослужението и  не описва  подробно външните
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подробности,  с  които  малцина  християни  претендират,  че  се  съобразяват,  а  всички  останали  вярващи
пренебрегват.  За  периода  от  2000 години,  които са  преживени в  различните  земни култури,  вярващите
отдават почит на Божията спасителна работа, извършена от Исус Христос в Библията, молят се, пеят и
вземат  причастието,  понякога  даже  танцуват  и  играят  театрални  сцени  или  издават  радостни  звуци.
Външните форми варират в широки граници, в зависимост от конкретното място и историческото време, но
християните от всички деноминации споделят онова, което е общо. Това е било истина даже за църквата от
първия век, която е била ръководена от Апостолите.

Бог не разпределя спасението по групи и опрощението му не зависи от името на църквата,  която
посещаваме. Няма значение, дали хората отиват при олтара, за да вземат от хляба и виното или съдът с
причастието  се  предава  от  човек  на  човек  в  църквата,  достатъчно  е  вярващите  да  се  хранят  с  вяра  и
благодарност с Христос в сърцата си. Презвитерианците могат да свирят на орган, Христовите църкви пеят
хорово  “a  cappella,”  а  харизматиците  удрят  дайре.  Хармонията,  която  търси  Бог  е  хармонията  между
външните  изразни  средства  и  сърдечните  чувства.  Епископалните  църкви  могат  да  коленичат,  а
петдесятните - да скачат,  но Бог пита и двете групи, дали наистина имат предвид това, което правят или
просто имитират някой друг. Богът на небето и земята изследва сърцата на хората и поради това ние можем
както да треперим, така и да бъдем невероятно радостни.

Възпитание или морал

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Правилно ли е да поканиш на домашен празник гей-партньорът на
сина си, когато друг твой роднина е против това, основавайки се на библейски предупреждения, които не са
свързани с конкретния човек, който живее в грях (1Кор.5:11; 2Сол.3:6)? Имайте предвид, че нито един от
двамата гей-партньори не твърди, че е християнин.

*    *    *
Стиховете от Библията, които вашият роднина посочва не се отнасят до конкретната ситуация. Тези

стихове се отнасят за реакцията на църква на скандален грях  извършван от собствените й членове. Нито
един от тези стихове има нещо общо с усилията на някой човек да сподели добрата новина за Христос с
друг човек, който все още не е вкусил от неговата милост и власт. Ако теологията на вашият роднина беше
правилна, вашият син също би трябвало да е нежелан на този домашен празник така, както е нежелан и
неговия партньор. 

За вашия случай Исус ни предоставя напътствия чрез своя пример и своето учение.  От него ние
научаваме, че моралът е съчетание от хора и правила (Марк 2:23-28). За разлика от “полицая на морала” от
неговото време (Коментар: Т.е. от фарисеят. Д.Пр.) , който преминавал на отсрещния тротоар на улицата, за да
избегне срещата с “грешник,” Исус се отклонявал от пътя си, за да се срещне с човек, който се нуждаел от
компанията му (Лука 15:1-2). Той не е подкрепял извършването на грях, а е предлагал прошка заради греха
и свобода от греха (Йоан 8:3-11). 

Вашият  въпрос  не  е  за  даването  на  определение  на  приемливото  сексуално  поведение,  а  е  за
отношението ни към хората по начин, който ги привлича по-близо до Исус,  а не да ги прогонва от Него.
Това изисква от нас да оценяваме всеки човек индивидуално, техните минали взаимоотношения един към
друг и сегашният им начин на разсъждение. Тази ситуация се нуждае от духовна прозорливост, нещо, което
Бог е обещал да даде на всеки, който го помоли (Рим.12:2; Кол.1:9-10; Кол.4:5-6; Евр.13:20-21).  

Въпроси относно кръщението

Един читател  задава въпроси относно три откъса,  в  които се  говори за  кръщението.  Как  да разбираме
кръщаването заради мъртвите (1 Кор. 15:29-30)? Какво можем да кажем за жителите на Самария, които
повярвали и били кръстени, но не получили Светия Дух (Деян. 8:5-24)? Какво да кажем за 12-те последователи
на  Йоан  Кръстител,  на  които  Павел  заповядал  да  се  кръстят  повторно  и  след  като  го  направили,  те
започнали да говорят езици и да проповядват (Деян. 19:1-7)?

***
Кръщаване заради умрелите. Никой със сигурност не знае за какво точно говори Павел в 1 Кор. 15:29-

30, но изглежда, че някой в Коринт е практикувал кръщение заради онези, които вече са умрели. Павел
подчертава реалността и важността на възкресението и отбелязва, че подобна практика е безсмислена, ако
нямаше възкресение. Не мога да кажа нищо повече по този въпрос.
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Мормоните използуват този текст като потвърждение за прилаганата от тях практика на “заместващо
кръщение,” при което живи членове на Христовата църква на Светците от Последния Ден се кръщават от
името на умрели свои предшественици, за които се счита, че са умрели непокръстени.  Обикновено не е
безопасно да се изгражда едно цяло учение върху един стих от Библията, особено ако този стих е неясен и
двусмислен като въпросния стих.

Жителите на Самария. Друг пример как Бог се среща с хората там, където те са и направи това, което
е необходимо,  като при това Той не е ограничаван от някакъв порядък на събитията, за да ни спаси . От
много  години юдеите  и  самаряните  били  врагове  (спомнете  си  срещата  на  Исус  със  самарянката  край
кладенеца в Йоан 4).  (Коментар: Бог не може да бъде ограничаван от нищо – нито от някакви правила, нито от някакви

събития, нито от каквото и да е. Бог е всемогъщ, Той е Създателят на всичко видимо и невидимо и всичко се подчинява на Него. А
Бог не се подчинява на никой друг. Д.Пр.)

За да покаже на апостолите от Ерусалим, че Бог приема даже самаряните, както и на самаряните - че
Бог избира юдеите от Ерусалим като инструмент за спасението им, Бог не дал на самаряните Светия Дух,
когато повярвали (въпреки че направил това с хората описани в Деян. 10), нито пък когато се кръстили
(въпреки, че е направил това с хората описани в Деян.), а чак когато в Самария дошли лично апостолите от
Ерусалим, положили ръцете си върху тях и станали свидетели, как Бог дарил тези самаряни със Светия Дух.
Изглежда, че както юдеите, така и самаряните е трябвало да научат урока си и Бог е научил и двете групи
наведнъж.  (Коментар: По същия начин Бог постъпил с Аарон и Мариам – братът и сестрата на Моисей, които предявили

претенции, че се ползват със същите пълномощия като Моисей. Бог смъмрил и двамата, поразил Мариам с проказа и се наложило
Моисей да ходатайства за тях пред Бога. Бог решава на кого и как да се довери, и доколко. Той не дава отчет за делата си на
никой. Виж Чис. 12. Д.Пр.)

Дванадесетте от Ефес. Хората описани в Деян. 19 очевидно не са били чували за евангелието, че Исус
е умрял заради греховете ни и че е бил възкресен от смъртта. Единственото което са знаели е онова, което е
проповядвал Йоан Кръстител, че небесното царство е наближило и може би Исус е Божия Агнец, който ще
понесе греховете на света.

Оказали се в ерата преди Христа по отношение на познанието си, те все още на можели да повярват в
спасителната  работа  на  Бога,  извършена  от  Исус.  Тяхното кръщение  е  било Йоаново кръщение,  което
насочвало вниманието към очаквания Исус като към Спасител, кръщението им не е било в изпълнение на
заповедта на Исус (Мат. 28:19), припомнящо с вяра за Исус като Спасител. Бог не им дал Светия Дух, преди
те да научат за свършената от Исус спасителна работа и да повярват в това . Езиците и пророкуването са
само два от многото духовни дарове, с които по своя воля Бог дарява децата си, когато е доволен от тях. От
тук следва, че не всеки християнин ще притежава тези дарове, но някои със сигурност ще ги имат.

Вървене след Исус

Ние наричаме себе си последователи на Исус, но какво всъщност означава това? Означава да имаме
твърд характер, който може да устои на ежедневните житейски бури чрез слушане на Исус и вършене на
това, което той казва (Мат.7:24-37). 

Използвайки Проповедта на планината като обобщение на етичното учение на Исус (Мат.5-7), това
подчинение включва в себе си  подробности, някои от които са следните: 

- Бъдете щастливи, когато сте осъждани несправедливо заради това, че сте постъпили правилно (5:11-
12). 

- Позволявайте на светлината на Исус да свети чрез добрите ви дела, с цел другите да прославят Бога
(5:16). 

- Ценете тези неща, които са трайни и имайте трайни богатства (6:19-24). 
- Вярвайте в Бога и не се тревожете (6:25-34). 
- Вместо да се тревожите, молете се, искайте, търсете и хлопайте, защото Бог отговаря (7:7-11).
- Използвайте молитвата, за да се привеждате в хармония със сърцето на Бога, а не да се стремите да

впечатлявате хората (6:5-15). 
- Позволявайте на набожността да получава Божието одобрение и забравяйте за похвалите на хората

(6:16-18). 
- Считайте, че правилните взаимоотношения с хората са по-важни от религиозните занимания (5:22-

23). 
- Практикувайте тайното даряване, знаейки, че Бог вижда (6:1-4). 
- Бъдете критични към себе си, а не към другите хора (7:1-5). 
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- Наблюдавайте начина на живот на другите хора, а не само думите им (7:15-20). 
- Желайте най-доброто на хората, който се отнася зле към вас и молете Бога да бъде добър към тях

5:43-48). 
- Говорете истината толкова постоянно, че да отпада нуждата да се заклевате, че ще кажете истината

(5:32-37). 
- По-добре е към вас да се отнесат несправедливо, отколкото вие да се отнесете несправедливо към

друг човек; правете добро, даже когато човекът, на когото го правите не го заслужава (5:38-42). 
- Не натрапвайте Исус на хората, които не се интересуват от него (7:6). 
- Даже не си фантазирайте за забранени сексуални връзки (5:27-30). 
- Отнасяйте се към другите така, както искате те да се отнасят към вас (7:12). 
Тези неща донякъде описват живота, който Бог одобрява, но ние никога няма да можем да живеем

толкова праведно, че за спечелим Неговото одобрение. Бог дава одобрението си на хората, които жадуват да
са Негови приятели, въпреки че те не заслужават това. Те признават недостатъците си и тъгуват заради тях,
но не се доближават към Бога, правейки глупави твърдения.  Обратното, те са като просяци, които молят
царя да им даде подаяние и поради това живеят в Божието царство (5:1-11).

Върви след мен!

Предполага се, че най-ранното евангелие е написано от Йоан Марк от Йерусалим, който е помагал
както на Петър, така и на Павел. Това вероятно е станало в периода 65-67 г.н.е. и целта на написването му е
била  да  вдъхнови  вярващите  в  Рим,  срещу  които  император  Нерон  предприел  една  вълна  от  ужасни
преследвания,  след  като  екзекутирал гореспоменатите  апостоли (виж Деян.12:12;  2Тим.4:11;  1Пет.5:13).
Това е единственото каноническо евангелие, което има заглавие “Началото на евангелието на Исус Христос,
Божия Син” (Марк 1:1). 

Според едно древната църковна предание Марк е написал това, което е проповядвал Петър. Самият
Петър  подсказва за нещо подобно (2Пет.1:12-15) и разказът на Петър пред италианското семейство на
Корнилий в Деян.10:34-43 се оказва прекрасен план за  Евангелието на Марк.  В него Марк не разказва
историята  за  Рождество  Христово,  не  споменава  никакви  подробности  за  раждането  на  Исус,  не  дава
подробности за родословното му дърво.   Той започва с Йоан, пророкът от пустинята. Йоан обявява, че
кръщава с вода, но казва, че Исус, който е по-велик от него, ще кръщава със Светия Дух. След това Йоан
кръщава Исус. Когато Исус излиза от водата, Духът на Бога се спуска от небето във формата на гълъб, кацва
върху него, така както е предсказано в Ис.61:1 и глас от небето съобщава, че Исус е обичаният Син на Бога,
в когото е Божието благоволение. Това ни напомня за картините, описани в Пс.2:7 и Ис.42:1 (Марк 1:4-11).
Марк буквално казва, че небесата се разтворили (1:10, изпълнявайки Ис.64:1).  В края на своето евангелие
Марк пише, че завесата в Храма в Йерусалим се разцепила от горе до долу (15:38). От началото до края Бог
работи в историята на Исус.  

Подобно на нас, юдеите от първия век са имали своя представа за това, което Божия Син и слугата-
Месия  трябва  да  направи,  но  историята  на  Марк  ще  оформи  своя  собствена  представа.  Веднага  след
кръщаването си Исус бил отведен от Духа в пустинята, където 40 дни бил изпитван от сатаната. Не се
споменава  нищо  за  вида  на  тези  изкушения,  а  се  говори  за  мрачните  и  предзнаменователни  сцени  в
пустинята,  за  Сатаната,  за  дивите зверове  и  за  служението на  ангелите (1:12-13).  За  Исус  началото на
изпълнението на мисията му е свързано с конфликт и това е белег за онова, което предстояло да му се
случва. 

В първата половина на евангелието на Марк ние обикаляме Галилея с Исус, където семейството му се
съмнява в него, учениците му не го разбират правилно и Исус предсказва за очакващите го страдания и
смърт (8:33-38). Втората част на евангелието се фокусира върху последната седмица от живота на Исус,
която той прекарва в Йерусалим и в покрайнините му. Тази втора част е драматично не балансирана, което
дава основание на някои хора да казват,  че евангелието на Марко е “страстна история с  въведение.”  В
началото  на  тази  история  Исус  започва  да  подбира  учениците  си.  Той  прави  това  не  като  им  прави
предложение, а като им заповядва. Той вижда Левий в офиса на данъчното и му казва “Върви след мен!” И
Левий станал и тръгнал след Исус (2:14). В следващия стих се разказва, че Исус седял на една маса с “много
бирници и грешници...защото бяха мнозина и вървяха след него” (1:15). Фарисейските книжници видели
това и се възмутили от поведението му (1:16), и точно такова е било намерението на Исус. Той казал: “Аз не
съм дошъл да призова праведните, а грешниците” (1:17). 

Първата част от евангелието на Марк завършва с призива на Исус към тълпите: “Ако някой иска да
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дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека да вдигне кръста си и да върви след мен” (8:34). Има време,
когато трябва да анализираме, да се учим и да размишляваме. Но има и време, когато трябва да реагираме и
да  действаме.  Евангелието  на  Марк  е  предназначено  за  втория  вид  време.  През  65-67  г.н.е.  Нерон  е
император в Рим. Той току-що е обезглавил Павел и е разпънал Петър надолу с главата на кръста. Тогава
той предизвикал вълна от смъртоносни преследвания в столицата Рим срещу последователите на Исус.
Някои от тях били привързани на клади, поливали ги със зехтин и ги запалвали като живи факли. Други
били обличани в животински кожи и били хвърляни в клетките на зверовете, за да бъдат изядени живи пред
погледа на зрителите в Колизеума. Трети били разпъвани на кръста. Но последователите на Исус помнели
призива на своя Господ: “Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека да вдигне
кръста  си  и  да  върви  след  мен”  (8:34).  Те  не  са  седели  в  класа  за  изучаване  на  Библията  и  не  са
теоретизирали: “Какъв е моя кръст?” За тях това не е била метафора, а жестока реалност. Изборът е ясен.
Подчинявайки се на Бога, Исус отишъл на римския кръст. 

Дали аз  вървя  след него  или не?  Някои  изследователи казват,  че  през  20  век  са  умрели повече
последователи на Исус, отколкото през целия изминал период от 1-19 век включително.  Днес в поне 40
страни по света последователите на Исус са активно преследвани заради вярата им. Мнозина от нас, които
живеят  на  Запад,  никога  не  са  изживявали  физически  или  финансови  трудности  заради  това,  че  са
християни. За нас е твърде лесно да забравим или да не обръщаме внимание на съдбата на нашите братя и
сестри, които са жертви на такова преследване (Евр.13:3). Ние не знаем какво ни подготвя бъдещето,  тъй
като студеният ледник на пост-християнското мислене продължава да завладява Европа, Англия, Северна
Америка, Австралия и Нова Зеландия. 

Центърът на християнството вече се премести в  Африка и в Южното полукълбо. Сега Южна Корея,
Нигерия  и  Уганда  изпращат  мисионери в  САЩ и Англия.  Независимо дали  сме  жертви  на  физическо
преследване или не, призивът на Исус си остава един и същ и е безпогрешно ясен: “Върви след мен!” Исус
не казва: “Анализирай ме!” или “Разтълкувай ме!”, а “Върви след мен!”  Той не ни призовава да строим
сгради или да правим програми, или да привличаме публика, а да вървим след него. Това става най-добре с
подкрепата и с приятелството на другите християни, но в края на краищата е индивидуален акт, в който
всеки отговаря  според вярата си. 

Всяка сутрин когато се събудим, ние чуваме неговия призив: “Върви след мен!” Всеки час от живота
си ние изживяваме, отговаряйки на неговия призив: “Върви след мен!” Преди да призове първия си ученик
Левий, Исус вече бил обявил идването на своето царство и призовал слушателите си да се покаят. Той вече
правел  изцеления  и  изгонвал  зли  духове  от  хората.  Вече  поучавал  с  необикновена  власт.  Той  не  бил
обикновен човек, а Божият Син, за който се говори в Пс.2:7; той е бил Човешкият Син, за който се говори в
Дан.7, който накрая ще съди всички хора. Делата му съвпадат с думите му. Той е това, което казва, че е.
Поради това думите му привличат вниманието ни. Неговата личност ни заставя да го уважаваме. 

Във всеки миг от живота си ние чуваме неговия призив: “Върви след мен!” Как ще му отговорим?

Вяра и разбиране

Тук съм събрал сходни въпроси на различни читатели за вярата и разбирането и моите отговори.
*    *    *

Въпрос: “Размишлявам за разликата между вдъхновението и тълкуванието. Ние разбираме и вярваме, че
Библията е откриване на Бога пред хората чрез Светия Дух и хора, които са били негови пратеници.” 

Отговор:  Най-великото откриване на Бога е  в  личността на Исус  Христос,  към когото всички
текстове от Библията ни насочват,  водят и за  когото свидетелстват  (Йоан1:9,  14;  5:39-40;  Евр.1:1-2).
Следователно, ние четем и изучаваме Библията не сами, така както се чете някаква книга, а в светлината
на  Исус  –  на  неговата  личност,  на  неговата  работа,  на  неговия  характер,  на  неговите  постъпки,  на
неговия дух и на неговите отношения към хората (Лука 24:27; 2Пет.3:15-18; Откр.19:10). 

Светият Дух ни води в истината, защото тя е в Исус. Изучаването на Библията е нещо повече от
академично занимание, в него се включва откровение от друг вид, което някои  хора предпочитат да
наричат “просветление” (Еф.1:18; 2Тим.2:7; 1Йоан2:27).

Въпрос: “Вярно ли е, че има само един правилен смисъл на онова, което Бог е написал?” 
Отговор: Вярно е, че Бог влага само един смисъл в това, което  е написал. Но често пъти в самата

Библията  се  тълкуват  други  текстове  от  Библията  с  различно  ниво  на  разбиране  или  с  различно
приложение,  даже  на  изпълнени  предсказания  (Деян.1:20-26;  Мат.1:23;  2:181  23).  Бог  може  да  има
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предвид  не  едно,  а  няколко  значения според  западният,  логичен  и  академичен  начин  на  мислене.
Библията е книга, чиято цел е да създаде и да подхранва взаимоотношение, тя не е просто книга, в която
са написани “истини,” “учение” или “отговори.” Същевременно е вярно всичко, което тя твърди, тя ни
дава правилното учение и ни дава фундаменталните отговори на най-основните ни въпроси относно нас
самите, които сме създадени от Бога, за да живеем в приятелство с него в неговата вселена.

Въпрос: “Когато изучава Библията, човек стига до различни изводи и разбирания на едни и същи текстове.
Кога точно погрешното ни разбиране и тълкуване се превръща в осъждащо за нас самите? А) Когато това
погрешно разбиране и тълкуване се отнася до Исус? Б) Когато това погрешно разбиране и тълкуване се отнася
до въпросите свързани със “спасението”, (но моля ви не ми отговаряйте със шаблонното “Каквото казва Бог е
спасение” или “Така каза Господ”)?” 

Отговор:  Според мен този въпрос попада право в целта.  Човек не  е  осъждан заради това,  че
погрешно разбира Библията. Човек е осъждан заради греха и остава в това състояние, защото отказва да
опознае Бога и неговото откриване към нас в която и да е форма (Йоан 3:19-20). Исус ни отвежда до Бога
(Йоан 14:6). Библията ни насочва към Исус и свидетелства за Него (Йоан 5:39). Ако пропуснем тази цел
на Библията, ние ще пропуснем спасението чрез Исус (Йоан 5:40). Още по времето на Исус някои хора
изследват Библията с намерението да открият в нея вечния живот, но ако не отидат при Исус, към когото
ни насочва Библията, те няма да имат живот.

Въпрос: “Ако Бог ни е дал своето перфектно откровение, може би на нас ни липсва способността да
стигнем до този вид разбиране, което Бог е имал предвид да имаме? Ако ни липсва тази способност, нали това не
е наша грешка?” 

Отговор: Понякога е наша “грешка,” а друг път е наша човешка слабост или ограниченост.  Ще
кажа отново, че духовното разбиране идва от Светия Дух, от това, че Бог е нашият учител, а не просто от
академичното изучаване (въпреки че и то е нужно) и изпълнената с почтителност начетеност (Кол.1:9).
Духовният човек разбора толкова, колкото Бог му разкрие. По-малко духовният християнин не желае и
не иска да получи мъдрост от Бога, поради което не я получава – независимо от това, че може да има
голямо академично “познание” (1Кор.2:14). Псевдохристияните се съпротивляват на Божието учение и
остават в тъмнината.

Въпрос:  “Считам,  че  е  интересно,  че  както  вярващите,  които  се  стремят  към  “реформи,”  така  и
вярващите, които се стремят към “възстановяване на старото,” четат една и съща Библия и използват едно и
също учение, за да се осъждат взаимно. Какво имам предвид? Кръщението, разбира се. Ние четем едни и същи
стихове, но стигаме да различни заключения и поради това се анатемосваме взаимно. А всъщност има само един
верен извод. Тогава кой губи?” 

Отговор:  Губи всеки човек, когото Бог оценява, че не вярва в Исус за своето спасение. Понякога
това става очевидно чрез упоритото и съзнателно неподчинение на Бога. Друг път това става очевидно
чрез вярата в “правилното” учение или практика, все едно че учението и практиката са Спасителят.

Въпрос: “Не трябва ли ние да разсъждаваме и да тълкуваме “правилно,” за да разбираме и да имаме
вяра? Разбирате ли моята дилема?” 

Отговор:  Ние  чуваме  евангелието  и  чрез  него  започваме  да  вярваме  в  Исус  (вижте
заключителните стихове на евангелието на Йоан и първите стихове от1Йоан. Евангелието е написано, за
да можем ние да вярваме и да имаме живот (Йоан 20:30-31). А Посланието е написано, за да знаем, че
имаме вечен живот чрез Синът (1Йоан 5:13). До това ниво нашият интелект със сигурност е включен,
както и нашата воля, емоции и всичко останало, което Библията нарича наше “сърце.” В спасението има
взаимоотношение – нашата зависимост като създания и вярата ни в Създателя, който стана наш Спасител
чрез своя Син Исус Христос. 

Хората,  които са неграмотни и не могат да четат и да пишат,  въпреки това могат да вярват в
евангелието и да намерят живота чрез Христос. Много от най-добрите светци на Бога през вековете са
били неграмотни и необразовани хора, които са познавали Господа и са вървели с него. Нашето обучение
и  познание  ни  предоставят  възможности,  които  са  вид  благословия,  но  само  ако  бъдат  използвани
правилно. 

Но те могат да се превърнат и в пречка, за да стигнат хората до Господа, защото при Господа се
отива с празни ръце, като просяци, с пълното осъзнаване безизходността в която се намираме ,  а някои
талантливи и ерудирани хора не могат да направят тази крачка и така се лишават сами от спасението.
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Вяра или правила

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че баща му боледува от рак. Тяхната църква се моли за неговото
изцеление, но някакъв друг човек дал на читателя един списък от стихове от Библията, които читателят
трябвало да чете като молитва към Бога, поставяйки името на баща си на мястото на конкретния човек,
описан в Библията. Синът пита дали това предписание е правилно.

*    *    *
Първо,  аз много съжалявам за  болестта на баща ви и ви поздравявам,  че сте се обърнали с  този

проблем към Бога, нашият Изцелител и затова, че вярвате в неговата суверенна любов. Що се отнася до
съвета, който ви е дал този човек, аз трябва да знам кои стихове от Библията ви е препоръчал да четете.
Несъмнено е  правилно да  използвате името на  баща си,  когато  се  молите  да  се  изпълни което и  да е
обещание на Бога, като го поставяте на подходящото място в стиховете, които четете.  Но това съвсем не
означава,  че  имате  основание  да  “твърдите,”  че  обещание,  дадено от  Бога  в  някакъв текст,  който не  е
приложим за всички хора на Бога, е приложимо и за баща ви, освен ако Бог специално не поканил баща ви
да прави това.

Много от нещата, които сега се представят като “учение на вярата,” са само човешки предположения.
Ние  не  можем  да  задължим  Бог  да  действа,  просто  като  кажем,  че  вярваме  в  него  относно  някакъв
конкретен проблем или ситуация. Това е смъртоносна манипулация, а не библейска истина. Вярата означава
да се съгласяваме с приложимите в нашия случаи обещания на Бога, да отговаряме с “Амин” на всяко нещо,
което Бог е казал и да казваме “Да” на всяко нещо, което той ни  заповяда или каже да направим (Рим.10:17;
2Кор.1:19-20). Вярата означава да имаме доверие в Бога и да се остави изцяло и безрезервно в ръцете му.

Бог  изцелява  всякакви  болести,  когато  пожелае  да  го  направи –  внезапно  или  постепенно,  чрез
лекарите и даже без тяхното участие. Изкуплението на Христос осигурява изцеление на цялата човешка
личност  и  благословия,  която  ще  изживеем  напълно  при  Възкресението  (Мат.8:16-17;  Деян.3:16;  4:12;
1Кор.15:42-49). Но сега често пъти Бог ни дава частично телесно и духовно изцеление, като свидетелство за
присъствието на своето царство и като проява на своята милост. Ако вашият баща не е помолил лидерите на
своята църква да се помолят за него и да го помажат със зехтин в името на Господа, това може би е добра
стъпка, която трябва да направи (Як.5:14-16).

Вяра, а не сигурност

Един канадски проповедник ме пита как бих отговорил на въпроса, който му задал един човек:”Как знаем със
сигурност и без съмнение, че Библията е даденото ни от Бога и вярно негово Слово?” Питащият казал, че
искал да повярва в това и ако можел да го направи, това ще го направи да живее с вяра.”

*    *    *
Ние  не  знаем  почти  нищо  “сигурно  и  без  съмнения”  и  нормално  не  изискваме  този  стандарт  в

ежедневния си живот. В най-добрия случай ние обикновено се задоволяваме с превеса на доказателството –
т.е. с онова, което е по-логично да е вярно и това натежава в негова полза на везната на нашите заключения.
Ако можехме да докажем нещо “сигурно и без съмнения,” тогава въобще не би останало място за вярата . Но
истината е, че доказателствата за Исус Христос и за Библията са доста убедителни, когато бъдат разгледани
безпристрастно. За да започнем да вярваме в Бога, не е нужно да считаме, че Библията е Божието Слово. 

Хората могат и трябва да вярват в Бога, въз основа на порядъка и сложността на вселената, въз основа
на съзнанието си и въз основа на нашето собствено съществуване, мотивирани от представата ни за един
по-добър свят, от собственото ни чувство за смисъл и поради стремежът ни към смисъл и т.н. 

Когато човек реши да прочете Библията, тогава той просто научава за Бога, който през цялото време
ни  се  разкрива  и  по  други  начини.  Вярата  в  Христос  като  Спасител  идва  (като  канал,  а  не  като
първоизточник) от свидетелствата на Апостолите за Исус, за които четем в евангелията –  от първа ръка,
когато четем евангелията на Матей и Йоан, от втора ръка – когато четем евангелията на Марк и Лука. Аз
окуражавам този човек да чете евангелията и в същото време да се моли на Бога, ако той е там, да му се
разкрие и да му даде лична гаранция, че написаните в евангелието неща са истина. Ако читателят продължи
да се моли искрено, аз съм убеден, че той непременно ще стигне до положението да повярва в Исус Христос
като Спасител и Господ.
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Вяра, която отказва кръщението?

Един абонат на моята ел. поща от Аризона ме пита: ” Вярвате ли, че “молитвата на грешника” може да
играе ролята на подходящ и достатъчен заместител на кръщението за човек, който вярва в евангелието и в
преобразяващото събитие на смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос? Дали такъв човек
наистина е вярващ, ако отхвърля водното кръщение като част от своя отговор на евангелското послание?”

*    *    *
Човек наистина вярва, когато вътрешно се разкайва в сърцето си, където никой друг, освен Бог вижда

какво става там. Например ние четем, че “Бог, който познава всяко сърце, показа” какво е видял в сърцата
на Корнилий и на членовете на семейството му, като “им даде Светия Дух” и “очисти сърцата им чрез
вярата” (Деян.15:8-9). 

Петър не е можел да види какво става в сърцата им, но е видял външната демонстрация на Духа, която
в техният случай е говоренето на различни езици и прославянето на Светия Дух (Деян.10:44-46). 

От човекът, който се покае и повярва се очаква да даде външен израз на ставащото вътре в него, като
се кръсти с водно кръщение, така както е казано от Исус (Мат.28:19; Марк 16:16). 

Не мога да си представя, че човек който наистина се е разкаял и е повярвал в Христос, след това ще
откаже да бъде кръстен и да даде външен израз на своето покаяние и вяра, освен ако: 

1) не разбира, че Исус е заповядал да се извършва кръщението;
2) вярва, че вече е бил кръстен;
3) възприема, че учителят казва, че хората са спасявани чрез кръщението си, тъй като това “учение”

противоречи  на  ясният  принцип на  Новия  Завет,  че  ние  можем да  бъдем спасени само  ако  вярваме в
Христос за спасението си.

Ако срещна хора, които казват, че са вярващи и разбират, че Исус е заповядал да се кръщаваме с водно
кръщение, но въпреки това съзнателно отказват да се подчинят на Исус в това отношение, аз  ще стигна до
извода, че те вътрешно не са се покаяли и не вярват в добрата новина, независимо от устните им твърдения,
че вярват.

Вяра, която работи

Един абонат на моята ел. поща е объркан, тъй като Яков, полубратът на Исус казва, че човек се оправдава
чрез дела, а не само чрез вяра, а Павел подчертава, че човек се оправдава чрез вяра, а не чрез дела.

*    *    *
Яков и Павел говорят за различни видове поведение, съобразено с различни обстоятелства и дават

различни  съвети.  За  Павел  основният  въпрос  е,  дали  един  неевреин  може  да  получи  спасението  и
благословиите и да е част от новозаветните Хора на Бога, без да е обрязан и без да спазва юдейския закон. 

В Римляни и още по-конкретно в Галатяни,  Павел обяснява,  спори и настоява,  че  единственият
приемлив отговор на този въпрос е “Да.” Който има вяра в Исус (т.е. който вярва в Него) е “оправдаван” или
“обявяван за праведен” от Бога (Рим.3:21-31; 4:1-5, 16-25; Гал.3:7-14). 

Яков отговаря на някои свои словоохотливи опоненти, чиято единствена религия се състои основно
от думи (виж Як.1:13, 19, 26; 2:14-19; 3:1-12; 4:11, 13). На три пъти в пет стиха той говори за човек, който
“говори” много,  но прави малко (2:14-18).  Ако някоя жена казва,  че притежава вяра,  другите хора имат
основание да очакват тя да потвърди думите си чрез делата си. 

“Вярата,”   която е  лишено от дела  е  безполезна,  защото е  мъртва  (2:17,  20).  Това  въобще не  е
спасяваща “вяра,” а само говорене. Нито пък са спасяваща вяра само умствените познания за вярата, тъй
като даже демоните могат да рецитират Христовото учение (2:19). 

Твърде често  хората, които твърдят, че са християни противопоставят текстове на Павел и на Яков,
след това избират единият от двата текста и пренебрегват другия. 

На нас просто не ни е позволен този лукс.  Ние сме спасявани по милост чрез вяра;  ние не сме
спасявани чрез дела, или поради вяра чрез дела. 

Но истинската и жива вяра се изявява чрез промяна на живота на вярващите и чрез видимите им
дела. Това, към което се стремим не е вяра плюс дела или вяра без дела, а вяра, която работи (Гал.5:6).
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Вярата – познание или начин на живот

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Длъжни ли сме само да вярваме, че ще бъдем спасени или освен
това трябва да се подчиняваме на Бога? Някои хора казват, че е достатъчно човек само да вярва, а други
казват, че според Библията вярата включва в себе си и подчинение на Бога?”

*    *    *
Ако  считаме,  че  вярата  е  нещо,  което  правим  и  че  тя  е  само  една  от  точките  в  списъка  на

ежедневните ни задачи, ние сме узрели да направим грешката и да започнем да си мислим, че допринасяме
с нещо за помиряването ни с Бога, независимо дали само с едно нещо (с вярата си) или с няколко неща (с
вярата, с разкаянието и с кръщаването си и т.н.). Факт е, че независимо от това, че ни е заповядано да
правим тези неща и от нас се очаква да ги правим, нито едно от тях не допринася с нищо за праведността
ни пред Бога. 

Праведноста ни зависи единствено от Божията милост, която е незаслужена от нас доброта, която
Бог е демонстрирал в Исус Христос  .   И тъй като чрез живота, смъртта и възкресението на Исус Христос,
Бог ни е направил праведни пред себе си, основата за нашата праведност пред Бога е нещо, което се е
случило изцяло преди още ние да сме се появили на този свят и да сме допринесли с нещо чрез добрите си
дела.  Тъй като  тази  спасителна  дейност  се  е  случила отделно от  нас,  нищо от  това,  което правим ще
допринесе за спасението ни. Ние сме примирени с Бога чрез божествена работа, която е извършена изцяло
без нашето участие. Това означава, че ние сме спасени по милост, в която единствено можем да вярваме и
която да приемаме. 

Спасяващата вяра означава да вярваме в Бога и да се осланяме на Бога, че той ще ни спаси въз
основа на живота, смъртта и възкресението на Исус Христос – когато се предоставяме изцяло на Божията
милост  без  никакви  други  алтернативи,  в  случай  че  Божията  милост  не  се  окаже  достатъчна.  Това  е
усещането, че ние сме оправдани единствено чрез вяра и че трябва да се доверяваме изцяло и единствено
на Бога в Христос. Ние не се намираме в положението като при игра на покер, при което да сме длъжни да
поставим нашия залог на масата, който се оказва, че е вярата. Нашата вяра не е никаква част от тази работа,
на  която  ни  прави  праведни  пред  Бога,  нито  нашето  покаяние,  нито  нашето  кръщаване,  нито
благотворителните ни дела, нито каквото и да е друго нещо, което правим. Всички тези неща имат своето
място в процеса на обръщането ни към Бога и на вървенето ни с него.  Но нито едно от тези неща или
каквото и да е друго нещо, което ние правим, е част от работата, чрез която Божията милост е изградила
мост над пропастта, която разделя самия него от греховното човечество и ни е възстановил за приятелство с
самия него. Чистата истина е, че тези хора, които вярват единствено в Божията милост е най-вероятно да се
подчиняват на Бога. В книгата Евреи се казва, че  “подчинението,” което не е плод на вярата, е наистина
мъртво,  а  Яков  казва,  че  жизнеността  на  живата  вяра  се  проявява  в  напълно  разцъфналото  цвете  на
подчинението,  хвалението на Бога,  благодаренето на Бога и работата – и към тези неща неизбежно се
стреми истинският духовният човек.

Църквите на Христос, в които съм израсъл още от раждането си и откъдето сега служа като мой
дом, в миналото се отклониха от тази истина. Не е необичайно, че нашите немощни усилия към подчинение
откраднаха  фокусирането  ни  в  Божията  работа  на  спасението,  постигнато  в  Исус.  Пред  тази  седмица
слушах една серия от аудиозаписи на проповеди, в които проповедникът основаваше спасението ни изцяло
върху нашето “съобразяване” с “плана за спасението” (в който той основно имаше предвид кръщаването
чрез  потапяне  във  вода  за  опрощение  на  греховете).  Той  въобще  не  споменаваше,  че  Исус  вече  ни  е
примирил  с  Бога  и  че  поради  това  сме  упълномощени  да  се  доверим изцяло  на  онова,  което  Исус  е
направил  за  нас  като  наш  Спасител  и  заместник.  Добрата  новина  е,  че  фокусираното  в  Христос
проповядване  сега  се  среща  навсякъде  в  Църквите  на  Христос,  чието  послание  е  във  все  по-голяма
хармония с името им. Евангелска реформа трябва да се извърши в много евангелски църкви, които винаги
са проповядвали за милостта, но често са заменяли учението за милостта с учението, че спасението на
християнина  зависи  от  цялостното  и  чистосърдечното  му  подчинение  на  Исус  Христос  и  често  пъти
подменят  живата  връзка  с  Бога  с  еднократно  изповядване  на  вярата.  Сатаната  не  се  интересува  какви
методи използва, стига да може да отклони вниманието ни от Спасителя.

Въпросът,  зададен от  читателя  в  началото е  объркващ и подвеждащ.  Той  обрисува  вярата  като
някаква точка от списъка с ежедневните ни задачи, а не като стил на живот. Според читателят вярата е един
акт на човешко подчинение, който се съревновава с други актове на човешко подчинение. Читателят счита,
че накрая ние можем да погледнем със задоволство и даже с гордост към собствената си вяра. Напусналата
вече този свят холандка Кори тен Буум е казала следната истина: “Огледай се и ще изпаднеш в отчаяние.
Погледни  вътре  в  себе  си  и  ще  те  обхване  безнадеждност.  Погледни  в  Исус  и  ще  бъдеш  спокоен.”
(Евр.12:2).
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Вярата е нещо повече от интелект

Един абонат на моята ел. поща от Австралия ми пише, че вярата в Исус може би не е достатъчна, той
като в Як.2:19 се казва, че и дяволите вярват и треперят. Този читател твърди, че за да се харесаме на
Бога, ние трябва да постоянно да му се подчиняваме. 

*    *    *
Ние  можем  да  влагаме  различни  значения  в  думата  “вярвам,”  поради  което  понякога  не  се

разбираме.  Когато  казва,  че  дяволите  “вярват,”  Яков  ни  обяснява,  че  дяволите  приемат  теоретичното
твърдение, че има само един Бог. Яков не казва, че дяволите вярват в Бога и че се поверяват на Бога като на
техен Спасител. Ето това казва Библията за смисъла на “вярата” в Христос, която води до спасението. 

За нещастие някои хора считат, че поради това, че са съгласни с определена доктринална истина, те
имат спасителна вяра.  Но спасителната вяра е нещо много по-лично, отколкото това и в нея се включва и
ставащото в сърцето и в главата на човека. Това е основното, което ни казва Яков в своето послание.

Спасителната вяра не означава да имаме теоретични познания или просто да казваме, че имаме вяра,
или  да  твърдим,  че  сме  вярващи.  В  спасителната  вяра  има  нещо много  по-голямо  от  интелектуалното
познание и то достига много по-дълбоко отколкото устните твърдения. 

Ние получаваме спасение единствено когато вярваме в Бога за това (това е истинският смисъл на
изразът “единствено вяра”),  вярата, която получава спасение никога не остава сама. 

Хората, които истински вярват, че Христос е техният Спасител и се оставят изцяло в ръцете му, ще
се стараят да му се подчиняват. Нищо от това, което правят тези хора не е част от спасяващата ги работа, а е
само отговор на тази работа. 

Работата, която превръща грешните хора в праведни пред Бога е била извършена от Исус
Христос като наш представител.  Евангелието ни казва,  че  Исус  е  примирил грешниците с  Бога.  Ние
отговаряме на Божията спасяваща работа чрез собствената си вяра и демонстрираме тази вяра пред хората
около нас чрез подчинението, към което тази жива вяра винаги ни подтиква.

Вярата е предадена на следващото поколение

В нашето семейство  аз  съм най-възрастният  от  шестте  деца  –  5  момчета  и  едно момиче,  в  тази
последователност на раждане. Към настоящия момент, Октомври 2008, всички ние сме на възраст от 53 до
64 години. Ние живеем в Калифорния, Тексас, Алабама и Флорида и всеки от нас има пораснали деца.
Петима от нас имат внуци. Баща ни Бени Ли Фюдж умря внезапно от пневмония през 1972, когато беше на
57 години. Майка ни Сибил Шорт Фюдж два пъти се е омъжвала и два пъти остана вдовица, бяха й сменени
и двете тазобедрени  стави и сега, на 85 годишна възраст все още е здрава. 

Миналата седмица ние, шестте деца, прекарахме два дни и нощи заедно в един курорт в Тексас. Без
брачните си партньори, без децата и внуците си, само ние, петте братя и едната сестра. За пръв път откакто
напуснах семейството през 1962 за да постъпя в университета, ние решихме да се съберем заедно в този
формат. Нямахме никакъв план или програма за тази среща. Просто искахме за малко да сме заедно, докато
все още можехме, да си споделяме спомени от детството, да сравняваме възприятията си от онова време, да
свързваме  индивидуалният  си  житейски  опит  като  възрастни  и  да  споделяме  общата  си  вяра  в  Исус
Христос. 

Това беше всичко, на което се надявахме че ще се случи...и много повече. Едната сутрин играхме
тенис на маса, любимият ни спорт когато бяхме деца. Една вечер играхме домино. Най-много просто се
срещахме един с друг и си говорехме.  Интересно е как е възможно шест деца да израснат заедно в едно
семейство и да имат толкова различно детство – поне според спомените ни. 

По-голямата част от разговорите ни бяха пораждани от въпросите: “Как си спомняш Тате?”,  “Кое
беше най-трудното нещо, което си изживявал като възрастен?”, “Кога най-силно си усещал присъствието на
Бога?”, “Кое беше най-изненадващото за теб, когато порасна?”, “Как откри Божията милост?” и т.н. Ние
отворихме сърцата си един към друг и свободно споделяхме както радостите, така и скърбите си. 

Изводите от тази среща според мен са следните:  Ясно е, че всички ние сме различни личности с
много различни житейски истории. Наистина, комбинацията от нашите житейски биографии покрива на
голяма част от спектъра на човешките ситуации и изживявания.  Но въпреки това ние имаме много общи
неща. В сърцевината на живота на всеки от нас е вярата, на която нашите родители са ни научили чрез
думите и чрез примера си. Тази вяра е по-дълбока от външните й изяви или от доктриналните подробности.

71



72

Тя започва с евангелската история и с личната връзка на всеки един от нас с Христос. Тази вяра живее в
сърца, които са посветени (разбира се не безгрешно, защото сме хора) на Бога. Тя произвежда сърца, които
са зависими от Господа. Каквото и да се случи, нашата вяра ни гарантира, че Бог винаги е тук.

 Заради тази вяра ние сега ви благодарим, Мамо и Тате, които вече сте умрели. Заради родителите
които имахме и заради всеки един от нас, ние благодарим на Бога.

Вярата и кръщението – важни, но различни

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Слушам ви да говорите, че кръщаването не е съществено или че
поне не е толкова съществено, колкото е съществена вярата.”

*    *    *
В Библията  не  се  среща  думата  “съществено,”  тъй  като  е  писана  на  език,  който  се  използва  за

разказване на истории, а не на езика, който се използва в теологията и в споровете. Думата “съществено” е
неясна,  двусмислена  и  може  да  се  тълкува  по  няколко  начини.  Буквално  тя  означава,  че  нещо  е  “от
същината”  (от  сърцевината)  на  нещо  друго.  Всички  християни  биха  се  съгласили,  че  кръщаването  е
свързано със същината на евангелието, защото то насочва и е израз на вяра в жертвата на Исус Христос,
единствено  който  може  да  премахне  греха  ни.  Но  някой  може  да  използва  думата  “съществено”  като
синоним на думата “нужно” и в този случай ние трябва да попитаме “Нужно, но за кого?” 

Несъмнено кръщението е  “нужно” за  вярващият,  защото Исус е заповядал то да се  прави.  Но да
казваме, че кръщението е “нужно” за Бога би означавало да направим заповедта по-важна от Бога, който я е
дал и да отречем нещо, което Библията ясно казва (че Бог е спасил много хора през цялата човешка история,
които никога не са били кръстени) и да твърдим нещо друго, което Библията никога не е споменавала или
загатвала. 

Вярата и кръщението не принадлежат към списъка от нещата, които са еднакви или си приличат. Те не
са от един е същи порядък и не трябва да бъдат поставяни в един и същи ред, все едно че там им е мястото.
Вярата е фундаментът,  а кръщението е част от надстройката. Вярата е душата,  а кръщението е част от
тялото. Вярата е коренът, а кръщението е един от плодовете. Да приравняваме вярата и кръщението е все
едно да казваме, че за да живеем, ние трябва да дишаме и да използваме чисти прибори за хранене или че
живота ни зависи от постоянната работа на сърцето и от редовното миене на зъбите. Някой може с пълно
основание да твърди, че за да се оженят, от семейните партньори се изисква взаимна обич и посветеност и
да се извърши брачна церемония в църквата. 

Има  разлика  между  вътрешната  реалност  и  външно  изразената  официалност,  между  житейският
принцип и структурите, които придават форма и изражение. Ясно е, че различията не отнемат нищо от
красотата,  функционалността  или привлекателността  на  формите,  символите  и  външното изражение  на
всяка от тези аналогии.  Спасяващата “вяра” не е нещо, което ние правим в някаква последователност от
събития. Вярата е това, което мотивира и прави възможно всичко, което извършваме в отговор на Божията
доброта.  Спасяващата “вяра” означава да вярваме,  че жертвата на Исус  на кръста  е  достатъчна,  за   да
направи мост над пропастта, която греховете ни са създали между нас и Бога и да бъдем негови хора от
благодарност заради това, което той е направил за нас в Исус Христос  преди още ние да сме се били
родени. 

Кръщаването е начин – само начин, заповядан от самият Исус – за да изразим своята вяра и решимост
да бъдем негови последователи. Тя демонстрира, че сме се покаяли, че притежаваме дух на покорство и
пред  очите  на  наблюдаващия  ни  свят  сме  прекрачили  отвъд  границата,  която  разделя  вярващите  от
невярващите. Кръщаването показва нашето общение с Исус и с всички хора, които той е спасил. То ни
напомня кои сме ние и на кого принадлежим. То постоянно ни призовава да живеем по нов и свят начин,
към което Бог ни е призовал в Исус.  Повечето от евангелистките църкви са направили твърде малко за
проповядването  на  този  даден  ни  от  Христос  порядък,  тъй  като  бягат  панически  от  небиблейските
твърдения, които са направили твърде малко за вярата. 

Там,  където  съвременните  християни  използват  “молитвата  на  грешника,”   апостолската  църква
заповядва вярващите да бъдат кръстени. В Новият Завет никъде не се среща идеята за некръстен вярващ, но
от друга страна нито един от авторите на книгите от Новият Завет не е казал, че истински вярващият е
спасен,  защото е бил кръстен или че кръщаването спасява независимо от вярата.  Бог не ни е изпратил да
кръщаваме, а да проповядваме “добрата новина,” а тези, които повярват трябва да бъдат кръщавани. 

Когато евангелската църква се научи да възприема едновременно тези две твърдения и да се придържа
неотклонно към тях, не само на теория, а и в ежедневното им практическо използване, ние ще направим
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огромна крачка напред. Вие сте прав, че в Еф.4:5 “вяра” и “кръщаване” са поставени заедно в един списък.
В този списък Павел  е поставил и “един Господ,” което подсилва това което казах в началото, че тези неща
не са равностойни по важност помежду си. 

С този списък Павел подчертава нещата, които са важни за всеки християнин: “един Господ, една
вяра, едно кръщение.” В оригиналният стих на гръцки този стих е поезия. И трите важни неща: “Господ,
вяра и кръщение” са свързани с опрощаването на греховете. Господ е пролял кръвта си “за прощаване на
греховете”  (Мат.26:28).  Това  е  обективната  реалност,  независимо  дали  човек  вярва  в  нея  или  не
(Деян.10:43).  Това  е  покорното  приемане  на  благословията,  която  обективно  е  постигната  от  Господа.
Според  промисълта и заповедта на самия Исус, който вярва в Господа, трябва да даде външен израз на
вярата си като я обяви публично и бъде кръстен. Когато човек направи това като демонстрация на вярата си,
за кръщението се казва, че то е “за опрощаване на греховете” (Деян.2:38). 

Накрая,  всяка  от  тези  реалности  зависи  от  реалността,  която  в  този  списък  е  спомената
непосредствено преди нея. Кръщаването е важно единствено, защото е израз и деклариране на вярата. Без
вярата  кръщаването  е  безсмислено.  А вярата  е  ценна  и  е  придобивка  единствено,  ако  е  насочена  към
единственият Господ Исус Христос.  Разглеждана сама за себе си или насочена към нещо друго или към
някой друг, освен към постигнатото от Бога в Исус Христос, не  допринася с нищо за спасението. (Коментар:
От тук е видно колко измамни са твърденията, че е нужно само да вярваме, например в себе си, в доброто, в Мохамед, в Буда, в
Кришна, в прераждането на душата и т.н. Спомнете си за толкова харесваното у нас стихотворение „Вяра“ на Вапцаров. В него
не се посочва най-важното – към кого е насочена вярата, в кого вярваме. Говори се за някаква имагинерна вяра изобщо. Колко куха,
безполезна и  лъжовна е такава безадресна вяра. Д.Пр.)   Ясно е, че тези красиви реалности са взаимно преплетени,
но са различни по важността си. 

Господ ни призовава да му отговорим с вяра, а вярата настоява да я обявим публично и да я изразим
чрез кръщението. Кръщението има смисъл, защото е демонстрация на вяра, а вярата има смисъл, защото е
фокусирана в Исус, единственият Господ. Тези неща са общоприети от всички кръстени християни. Павел
призовава вярващите:  “Аз,  затворник в Господа,  ви моля  да водите живот,  достоен за званието,  към
което бяхте призовани със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг
в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единението, което Духът ви дава” (Еф.4:1-3).
Когато християните се отричат от други християни или отказват за бъдат заедно братя в Господа, те отказват
единението, което Духът е дал и натъжават Светия Дух, който ни прави да сме едно общо цяло. (Коментар:
Следователно всяка претенция на някоя от християнските деноминации: католическа, православна, протестантска и т.н. че тя
единствена е  “правата,”  а  всички други  са  “секти,”  съзнателно или  несъзнателно е  разцепление  на  единството в  Господа.
Независимо от различията, всички християни са братя в Христос!” Д.Пр.)

Вярвай и се подчинявай

Августин  е  бил  прав,  когато  в  спора  си  с  Пелагий  е  твърдял,  че  пътят  до  Божията  прошка  и
благоразположение се намира във вярата в постигнатото от Христос като наш представител, а не да си
създаваме задоволителен списък от случаите, когато сме се подчинявали на Бога. Лутер и Калвин са били
прави, когато са казали същото около 1000 години по-късно. Но много от техните евангелистки наследници,
повтаряйки религиозни думи,  които са  изпразнени от  първоначалния  им смисъл,  са  изгубили разума и
опитността от спасението, за което ни уверява Библията, казвайки че то е наистина “по милост чрез вяра.”

Милостта означава, че Бог ни дава това, което ние не заслужаваме и никога няма да заслужим. Бог
има основание да направи това,  защото Исус Христос,  като наш представител,  изживявайки безгрешно
живота си, се подчинил до смъртта си на Бога, за да изпълни Божият план за примиряване на хората със
себе си. Вярата означава, че ние търсим извън себе си основанието и потвърждението за Божията милост
към нас. Ние уповаваме изцяло на Божията любов, която е демонстрирана в живота и смъртта на неговият
обичан Син.

Божията милост ни призовава да й отговорим с благодарност и подчинение. Ако е истинска и жива,
вярата ни произвежда точно такова подчинение. Милостта винаги премахва естественият стремеж на човека
да се хвали, но никога не премахва желанието му да работи и да полага усилия за служене на Бога. Исус ни
е спасил от самите нас, за да живеем истински в него. Ние сме създадени в Христос за да вършим добри
дела. Част от сегашните ни проблеми се дължат на факта, че ние прекомерно много подчертаваме ролята на
интелекта във вярата. Последователят на Исус е ученик, но не като ученик в училище, който се подготвя за
да вземе някакъв изпит,  а като чирак, който наблюдава практическите уменията на майстора, с цел след
това да постъпва точно като него. Дали сме ученици на Исус само в теорията или сме чираци, които се
обучават? Това е важен въпрос. Отговорът който даваме, разкрива разликата между теорията и практиката.
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Той показва разликата между ученичеството, такова каквото Исус е имал предвид и много от нещата, които
днес са възприемани като християнство. 

Опитвайки се да опишем тази жива и прилагана в живота ни вяра, ние едва ли можем да надминем
описанието на вярата, направено от Д. Х. Самис през 1915 год.: “Когато вървим с Господа в светлината на
неговото Слово, каква слава излъчва Той по нашия път! Докато ние изпълняваме добрата Му воля, Той
пребивава в нас и във всички, които вярват в него и му се подчиняват.  Но ние никога няма да можем да
докажем насладите от Неговата любов,  докато не легнем всички на олтара; защото благоразположението,
което  Той показва  и  радостта  с  която Той ни  дарява  са  за  тези,  които ще вярват  в  Него  и  ще Му се
подчиняват.”

Вярвай на своя Бог

Един женски клас от Неделното училище при нашата църква ме покани да изнеса три урока на тема
Исая,  глави  34-48.  Това  ми  даде  възможност  отново  да  прочета  Ис.40,  която  ме  е  окуражавала  и
вдъхновявала в продължение на много години. С тази глава започва втората част от книгата Исая, това е
едно послание, предназначено да утеши евреите, които били изселени от Юдея и са били откарани като
заточеници във Вавилон. Тя е била написана предварително, но с цел да ги окуражи по-късно. (Гатанка: Коя
книга във вашия дом има 66 глави, групирани в две главни части, 39 глави в първата част и 27 глави – във
втората; втората част започва с глас в пустинята и завършва с ново небе и нова земя, а помежду началото и
края някой умира заради греховете на другите? Отговор: Книгата на Исая!)

Това  послание  на  утешение  (ст.1-2)  започва  с  призив  да  се  изгради  път  в  пустинята,  защото
заточените хора на Бога се връщат у дома (ст.3-5). Заточаването във Вавилон е било демонстрация на
огромната криза на вярата на евреите. Бог не е ли можел да предпази избраните си хора? Не ли виждал
какво се е случило? Не го ли е интересувало това? Дали е забравил за своя завет? В славната глава 40,
пророк Исая отговаря на всички тези въпроси по един и същи начин: “Не, не, не и не!” Преди да насочи
вниманието ни към Бога, пророкът обявява истината за всички нас. Той казва, че нашата плът е трева,
която изсъхва (ст.6-8). Ние сме немощни и временни смъртни същества, животът ни на земята е кратък
като едно дихание. Само когато разберем собственото си състояние, ние сме готови да оценим високо
силата, мъдростта и любовта на нашия вечен Бог.

Нашият Бог е всемогъщ и идва със сила, но това е сила, която се проявява в обич към неговите хора.
Бог е добрият Пастир, който се грижи са нас нежно, внимателно и постоянно (ст.9-11). Но този нежен
Пастир  е  Създател  на  небето  и  земята  (ст.12),  той  е  изворът  на  най-висшата  мъдрост  (ст.13-14),  в
сравнение с когото и най-могъщите народи са като капка от кофа (ст.15-17) и с когото никой друг бог не
може да бъде сравнен (ст.18-20). Той е господар на природата и на историята (ст.21-26). Той вижда и знае
жалките ни тържествени клетви (ст.27-28). Той дава сили на хората, които му вярват (ст.29-30). “Онези,
които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с криле като орли, ще тичат и няма да се
уморяват, ще ходят и няма да се изтощават” (ст.31)

Дълъг е пътя от Вавилон до Йерусалим. Подобно на древните пътници, ние често се изморяваме,
когато вървим през всички дни на живота си. Когато се чудите, дали ще можете да направите следващата
крачка, чуйте древният пророк Исая и вярвайте на вашия Бог! Само тези, които осъзнават собственото
си отчаяно състояние и своята безпомощност ще вярват в Бога. Но за всички, които направят това, той е
вечният и всемогъщ Създател, който е нашият верен, нежен и обичащ ни Пастир.

Вярвате ли в кръщението?

Един абонат на моята ел. поща ме пита директно: “Вярвате ли в кръщението?”
*    *    *

Нека и аз да ви отговоря директно, внимателно и конкретно.  Не, аз не вярвам в кръщението. Ако
вярвах, цялата ми вяра щеше да се опира на много нестабилна основа, защото кръщаването не притежава
силата да направи каквото и да е, освен да отмие полепналият прах по тялото ми.

Аз вярвам в  Господ Исус  Христос,  Агнето на  Бога,  който понесе  греховете на  света (Йоан 3:16;
Деян.16:31; Рим.10:11). Вярвам в Отца, който изпрати Исус на света, който го възкреси от смъртта, който го
възвиси за да седне от дясната му страна в слава, който обявява праведността ми чрез вярата в онова, което
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Исус е  постигнал,  който един ден ще ме приеме в  присъствието си  с  преизобилна  радост  (Йоан 14:1;
Рим.4:24-25; 1Пет.1:20-21; Юда 24-25). 

Ако промените въпроса си и ме попитате: “Кръщавате ли онези, които стигат до вярата в Христос
чрез вашето проповядване на евангелието?” аз ще ви отговоря така: “Без никакво изключение, защото Исус
ни е заповядал да правим това” (Мат.28:18-20). Ако ме попитате: “Учите ли тези, които вярват в Исус да
дадат  израз  на  вярата  си,  като  бъдат  кръстени?”,  аз  ще ви отговоря  утвърдително и  то  поради същата
причина (Марк 16:15-16; Деян.2:38; 10:48).

Но да вярвам в кръщението? Приятелю,  аз не се  надсмивам над този въпрос,  а  съм го обмислил
задълбочено и с молитва. Ако ти кажеш (и аз предполагам, че ти ще кажеш) “че не това си имал предвид,”
тогава аз ще ти отговоря, че ние трябва да говорим по-библейски и по-внимателно да подбираме думите си.
Често пъти ние се отнасяме безгрижно към миналото – поне в думите си, а се страхувам и към разбирането
си. Бог  ни  дава  всеки  нов  ден,  в  който  да  се  справяме  все  по-добре.  Нека  да  не  пропускаме  да  се
възползваме от това предимство!

Гисам каза

Скорошни събития, свързани с един неверен слух ми напомниха колко бързо се разнасят клюките и
как е почти невъзможно те да бъдат опровергани. Някой уместно е казал, че разпространяването на клюки
прилича на хвърлянето на пера по време на силна буря. След като бъдат хвърлени, перата вече не могат
отново да бъдат  събрани.  Не  е  чудно,  че Бог  е  заповядал на Моисей да каже на израилтяните:  “Да не
обикаляш между народа си като клеветник” (Лев.19:16). 

Но въпреки това, колко силно понякога обичаме сочната клюка. Наистина, “Думите на клюкаря са
като сладки залъци” (Пр.26:22). Когато се появи някакъв слух или клюка, аз винаги се сещам за Гисам, един
неясен герой от книгата на Неемия. Неемия се върнал от Персия в Израел, за да възстанови крепостните
стени на Йерусалим, където срещнал ожесточената опозиция на незначителен, но завистлив политически
съсед. След няколко неуспешни опити да попречи и да отвлече Неемия от работата му, врагът му, наречен
Санавалат, изпратил на Неемия едно отворено писмо в което се казвало: “Носи се слух между народите, пък
и  Гисам каза, че ти и юдеите планирате да въстанете” срещу царя на Персия (Неем.6:5-6). 

Изследователите ни казват,  че  Гисам е  бил “арабинът Гисам”,  чието име е споменато в Неем.6:1.
Вероятно той е бил политическият представител на Персия в областта Едом, най-южната част на Израел.
Неговото име е познато на читателите на Библията като името на човек,  който разпространява неверни
слухове. Бог ни призовава да се занимаваме прилежно със собствените си работи, а не да се бъркаме в
работите на другите (2Сол.3:11-12). За нещастие, след близо 2500 години “Гисам” все още е жив и понякога
ни гледа от нашите огледала. Нека да се уверяваме, че поне за нас той е мъртъв. 

Гледна точка, чрез която трябва да живеем

Колко бързо се променя гледната ни точка! Наскоро медиите съобщиха за пътник, който пътувайки за
летището с колата си спукал гума, вследствие на което не загинал в самолетна катастрофа, защото закъснял
и не излетял с този самолет, който катастрофирал. Или за тази работа, или за това нещо, или за този човек,
за които си мислехме че не можем да живеем без тях – но после благодарихме на Бога, че той не ни ги даде.
Или за бедата, която в началото подложи на горчиво изпитание вярата ни, но впоследствие се оказа, че е
жизнено важен фундамент за духовното ни израстване.

А какво да кажем за  средният  кръст на Голгота? В онзи Петъчен следобед той е  изглеждал като
другите два. След това, когато слънцето изгряло в неделния ден се оказало, че той не може да бъде сравнен
с нищо друго. Но даже това ободряване било краткотрайно и страхът продължил да държи в студената си
хватка учениците на Исус без никакви изгледи, че ще ги пусне. Но дошла Петдесятница и донесла своята
нова гледна точка. 

Понякога  собственото  ни  минало  изглежда  объркващо,  настоящето  ни  изглежда  замъглено,  а
бъдещето ни – неопределено и неясно.  Но Бог ни е дал виждане през мъглата, дал ни е светлина, която
прониква през сумрака, дал ни е очила, с които виждаме ясно вечните истини. Това е евангелската история
на Исус от Назарет, Божият Син и нашият Спасител. Неговият живот в подчинение, смъртта му като наш
заместник,  могъщото  му  възкресение,  връщането  му  в  Светия  Дух  и  очакваното  му  лично  и  славно
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завръщане ни разкрива лицето и характера на Бога - неговата любов, вярност, сила, търпение, присъствие и
победа. Тези вечни реалности ни предоставят безопасното виждане за нашето пътуване и правилната гледна
точка за всичко друго, с което ще се срещнем по пътя си. 

Горчив към църквата

Един абонат на моята ел. поща се бори с горчивината, която изпитва към наследството на собствената си
църква. Той казва, че обича Бога и отдава почит на Исус като свой Спасител,  но е изгубил интерес към
посещаването на църковните събирания, към четенето на Библията и към молитвата. Ако напусне църквата
в която е отрасъл, неговият баща щял да счете, че синът му е изгубен за Бога. Читателят изпитва прикрито
възмущение, когато децата му се върнат от Неделното училище, където изучават Библията и започнат да
свързват наученото там с нещата, с които той изцяло не е съгласен. Той ми пише: “Чувствам се като хванат
в капан, обезсърчен съм, изпълнен съм с горчивина и имам нужда от някакъв съвет. Готов съм да призная, че за
част от проблемите съм виновен и аз, но не зная как да изляза от това положение.”

*    *    *
Вие не сте сам в обезсърчаването, горчивината и в объркването си. Надявам се, че ще можете да се

научите да правите разлика между Бога и вашата църква. Вероятно сте ядосан на църквата на Бога, а не на
четенето на Библията  и на молитвата.  За  да излезете  от това тресавище,  ще трябва  да създадете ваша
собствена връзка с Отца, без да обръщате внимание на това, което казва или прави вашата църква, както и
без да се влияете от чувствата си към учението на тази църква. Вземете решение, че независимо от това,
което  казва  или  мисли  някой  друг,  вие  ще  си  създадете  лична  връзка  с  Отца  и  ще  бъдете  постоянно
изпълнен със Светия Дух. 

Вие не можете да помогнете на никой друг човек, нито да водите семейството си, нито самият вие да
бъдете  израстващ християнин,  ако  не  направите  това.  Може  би  е  полезно  да  разберем,  че  църковното
наследство, което ви дразни не е монополно и на едно и също мнение и че има и други хора, които вероятно
не са съгласни със същите неща, които ви тревожат. Вероятно такова е положението и в собствената ви
църква. Можете да започнете да се молите Бог да ви отведе при други хора от вашата църква, които са
конструктивно критични към небилейските църковни традиции. Тогава почнете да споделяте мнението си с
тях, окуражавайте се помежду си, но без да сте разрушително критични към останалите хора в църквата ви.
Считам, че за вас ще е полезно, ако анализирате желанията и изборите, които правите. Вие сте свободен да
напуснете сегашната си църква, но семейните ви връзки правят това нежелателно за вас. Ако изберете да
останете, приемете това като свое собствено решение и дайте най-доброто от себе си, за да го изпълнявате. 

Вашата църква може да спечели от присъствието ви, но само ако сте решен да се отнасяте към нея с
любов и със стремеж към подобряване на нещата за прослава на името на Христос, ако живеете смирено и
се отнасяте искрено към другите членове на църквата. Няма нищо лошо в това да изразявате убежденията
си чрез правилен дух. Всъщност, това нещо е важно и оздравително, особено в случая с вашето семейство.
С  това  не  искам  да  кажа,  че  трябва  да  отправяте  язвителни  и  обидни  твърдения,  остри  критики  или
осъждания. Искам да кажа, че трябва деликатно да съобщавате собственото си разбиране, даже когато то се
различава от мнението на хората в църквата. Някога разговаряли ли сте с баща си за някои от тези неща?

Подозирам,  че  вие  потискате  мислите  си,  което създава  във  вас  усещането за  негодувание  и  вие
прехвърляте  негодуванието  от  баща  си  върху  другите  членове  на  църквата  и  даже  върху  Бога.  Дали
отношенията ви с вашия баща ви позволяват да говорите открито и честно с него? Какво мисли съпругата
ви за това положение? Вие трябва да намерите обща основа с нея и да се подкрепяте помежду си. Ако
считате, че това ще ви помогне, не се притеснявайте да ми пишете. Аз ще ви отговарям доколкото съм в
състояние да го правя. Дано Бог да ви благославя, докато търсите лицето му и се стремите на научите каква
е волята му.

Господна Трапеза - порядък

Един адвентен християнски брат ме пита: “Дали “порядъкът” или “формата” на Господната Трапеза –
първо да се яде  хляба, а след това да се пие от виното – са важни поради начина, по който това е правено в
евангелията и в 1Кор. или това не е важно поради някаква друга причина?

*    *    *
Матей,  Марк и  Павел (чрез  откровение)  съобщават,  че  Исус,  в  нощта  когато  бил предаден,  взел,

благословил и дал на учениците си хляб и вино,  превръщайки тези най-обикновени съставни части от
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обичайното ядене в символи на непреходното значение на Неговите предстоящи страдания (Мат.26:26-30;
Марк 14:22-26; 1Кор.11:23-25).

В евангелието на Лука се разказва, че Исус благословил и дал на учениците си да пият вино по време
на храненето и то преди да им даде хляба хляба, въпреки че Лука е записал инструкцията на Исус, че първо
трябва да се яде хляба и после да се пие виното (Лука 22:17-20). В евангелието на Йоан не се разказва за
“Последната вечеря.” Вместо това там се разказва за проповедта на Исус в синагогата в Капернаум относно
Хляба на Живота, в която Исус обяснява поне частично какво означава да се “яде” неговата плът и да се
“пие” неговата кръв (Йоан 6:32-59).

В Библията никъде не се дава ясно указание за поредността на приемане на хляба и виното , въпреки
че според моето познание християните от всички деноминации първо ядат хляба и след това пият виното .
Според мен, тялото на Христос извиква в нас представата ни за безгрешната работа на Исус, докато е бил в
човешко тяло, а кръвта на Исус ни говори за безгрешната смърт на Исус заради нашите грехове. Животът на
Христос в подчинение предшествал неговата изкупителна смърт и поради тази логика хлябът трябва да се
приема преди виното.  Но това са само мои предположения, защото този порядък не е описан никъде в
Библията.

За  повечето  християни  дотук  свършва  интереса  им  към  Последната  Вечеря  като  пример  за
подражание. Малцина са онези, които настояват, че сега трябва да се срещаме в стаи на горните етажи или
пък да приемаме Господната Трапеза вечер, а не през деня. В САЩ, поради “Сухият режим” през първата
половина  на  20  век,  повечето  протестантски  църкви  вместо  вино,  както  е  правил  Исус,  използват
неферментирал гроздов сок. И въпреки, че със сигурност се знае, че “Последната Вечеря” наистина е било
ядене, почти всички християни са я съкратили до нивото на вземането на една хапка хляб и отпиване от
виното.

Господната Трапеза - честота

Един брат от Христовата църква ме пита: “Аз бях учен да участвам в Господната Трапеза само в неделните
дни и то само по време на сутрешната служба. Има ли библейски основания да не се участва в Господната
Трапеза в другите дни от седмицата, освен в неделята или има и ограничение да се участва само в неделя
сутринта?”

*    *    *
Въпреки че най-вероятно Исус е поставил началото на Господната Трапеза в четвъртък вечерта преди

Великден, днес някои твърдят,  че неделята е единственият ден, в който може да се взема причастие от
християните.  Исус не е посочил определен ден или честотата, за да ядем хляба и да пием от виното ,  а
просто  е  казал,  че  “всеки  път” когато  правим това,  ние  трябва  да  го  правим за  Негово  възпоменание
(1Кор.11:25). Апостол Павел добавя, че “всеки път” когато участваме в Господната Трапеза ние също трябва
да известяваме за смъртта на Господа (1Кор.11:26).

Според Деян.2:42, 46 първите християни са “разчупвали хляба” ежедневно и е невъзможно да се каже,
дали  това  се  отнася  за  Господната  трапеза  или  за  обикновено  ядене.  Има  факти  от  втория  век  за
ежеседмично  участие  в  Господната  Трапеза  в  неделния  ден.  Някои  идват  до  същото  заключение  от
Деян.20:7, въпреки че не знаем със сигурност дали в този случай “разчупването на хляба” се отнася за
Господната Трапеза или за обикновено хранене.

Ежеседмичното участие в Господната Трапеза има печата на древната практика, въпреки че за това не
се говори в Библията и аз най-сърдечно препоръчвам да се придържаме към тази практика . Мога лично да
свидетелствам, след като много десетилетия всяка неделя съм участвал в Господната Трапеза, че тя ни най-
малко не е  загубила своя смисъл при тази честота на участие.  В наши дни всяка неделя в  Господната
Трапеза участват християните от Христовите църкви, от Баптистките църкви, от Епископалните църкви и от
Католическите църкви, въпреки че католическото разбиране за смисъла на Господната Трапеза се различава
значително от смисъла, влаган от Протестантите.

Представата за ограничаване на участието в Господната Трапеза само в неделните дни произлиза от
небиблейското предположение, поддържано от някои, че всяка подробност, която не е изрично записана в
Новия Завет, е автоматично забранена. Ние не трябва да се фокусираме в различията между християнските
деноминации по този въпрос, а трябва да се вглеждаме в нещата, които са общоприети сред християните.
Това е същността и това в края на краищата е най-важното.
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Господната Трапеза в три времена

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали Господната Трапеза е празнуване само на миналото събитие,
когато е било пожертвано тялото на Исус и е била пролята кръвта му на Новия Завет? Или Господната
Трапеза има смисъл в сегашно и в бъдеще време?”

*    *    *
Един от  начините  (но  със  сигурност,  не  единственият)  да  отговоря  на  въпроса  е,  като  припомня

предупреждението на Павел, че ние трябва да разпознаваме Господното тяло, когато участваме в Господната
Трапеза (1Кор.11:29). 

Аз разглеждам Господното тяло в три времена – в минало, в настояще и в бъдеще време, като си
служа с трите милости – вярата, надеждата и любовта. Гледайки чрез вярата в миналото, ние си припомняме
страдащото тяло  на  Исус,  тази  временна  човешка  скиния,  в  която  е  пребивавало  Божието  Слово  в
продължение на около 12000 дни на тази земя и ни е показало природата на Бога в живота на един човек. В
това човешко тяло Исус безпогрешно изпълнил Божията воля за човечеството,  а след това е пожертвал на
кръста това перфектно подчинение на Бога в това тяло. 

Терминът “Евхаристия” означава “Благодарение,” защото като ядем хляба и пием от чашата с виното,
ние благодарим на Бога заради жертвоприношението на Исус, което е извършено веднъж завинаги.

Гледайки с надежда в бъдещето, ние очакваме славното тяло на Исус, което ще дойде отново със сила
и власт, за да приеме своите си хора и те да бъдат вечно с него. Изразът “Господна Трапеза” ни напомня за
предстоящото празненство на Месията, когато ние ще седим с Исус и ще ядем и пием с него във Вечното
царство. Оглеждайки се сега около себе си с любов, ние виждаме събраното тяло на Исус – разбира се не
цялото, а само една вярна част от него. 

За разлика от коринтяните, които са използвали Господната Трапеза като шанс да демонстрират своя
дух на разделение и разцепление, образувайки малки групички, които били затворени за останалите,  ние
виждаме братята и сестрите, заради които Исус е умрял. В това славно видение всички земни прегради и
отличителни черни като раса, език, обществено положение и престиж изчезват на тази Трапеза. 

Изразът “Общение” ни напомня за сегашната реалност, че ние споделяме един и същи хляб и една и
съща чаша с вино.

Градината на Бога

Докато Северното полукълбо навлиза в месец Септември, в ума ми ярко се появи древната метафора
за месианската благословия: “Защото, както земята произвежда растенията си и както градина прави да
израства посятото в нея, така Господ Бог ще направи праведността и хвалението към Него да поникнат
пред  всичките  народи”  (Ис.61:1.  Добрата  новина  за  Божието  спасение  се  разпространява  по  света  и
привлича  вярващите  към  църквите,  който  практикуват  това,  което  е  справедливо  и  правилно.   Когато
външните хора наблюдават промяната в живот на хората които познават, те биват впечатлявани позитивно и
отправят хвала към Бога, който е направил това. 

Тази “градинска” метафора осветлява духовната плодовитост, която на пръв поглед е спонтанна,  но
всъщност е плод от работата на Бога.  Векове по-късно Исус призовава към извършването на същия процес
с живота на последователите му, когато казва: “Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат
добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небето” (Мат.5:16). 

В Ефесяни Павел обрисува Бога като Изкусен Майстор, чийто произведения са хората: “Защото сме
Негово творение,  създадени в  Исус  Христос за  добри дела”  (Еф.2:10).  Тази илюстрация  е  била  много
уместна за жителите на Ефес, чийто храм на Артемида и самият град са били пълни с произведения на
занаятчиите, създадени за нейна прослава. 

Петър, подобно на Исая и Исус, казва, че ближните на вярващите ще наблюдават промените в живота
им и ще прославят Бога: “Живейте благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви
одумват като злотворци,  те  да  прославят Бога във  времето,  когато ще ги  посети,  понеже виждат
добрите ви дела” (1Пет.2:12). 

Такива  текстове  ни  впечатляват  с  няколко  истини.  Общуването  с  Бога  пречиства  характера  и
произвежда добри дел  а  . Автентичното живеене предшества и в този смисъл е по-важно от правенето. Това,
че сме последователи на Исус Христос е преди всичко свързано с промяната в живота ни,   а не само с това,  
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че сме информирани. Бог ни призовава да ставаме пример както за променено общество, така и да ставаме
пример като променени личности. 

Когато Бог работи в нас, ние все повече ставаме като Исус. Ние работим успоредно с Него,  но Той
прави това да се случва. Повече хора, които ни наблюдават стават вярващи заради това,   което виждат  ,   а не  
заради това, което чуват да им говорим. Когато ние подхранваме тези плодове,  всеки ден става все по-
важен, всяка взаимна работа става все повече изпълнена със смисъл и всяка дума и действие стават все по-
важни. Ние сме част от това, което Бог прави през този период.

Грехът на Адам и ние

Един млад проповедник пита, дали Адам е “заразил” или просто е “предоставил” човечеството на духовната
болест на греха. Аз му отговорих: “И двете, но ми позволите да разясня.” Той ми отговори: “Моля да ми
обясните защо вярвате, че и двете твърдения са верни.”

***
Адам е предоставил цялото човечество на болестта на греха. Това е очевидно от факта, че ако Адам не

беше прегрешил, неговите наследници щяха да се раждат в един безгрешен свят. Обаче Адам прегреши и
вместо това всичките му наследници се раждат в един свят, който е греховен и е осъден да бъде подвластен
на греха. Павел казва за това следното: “Чрез един човек грехът влезе в света” (Рим. 5:12а)

Но освен това Адам е заразил цялото човечество с болестта на греха. Разбира се, това “заразяване” не
се предава по физически път и не може да се обясни по някаква биологична или генетична логика, още
повече, че грехът в буквалния смисъл не е заразна болест. Но като метафора ние можем да кажем, че Адам
ни е “заразил”, защото всички ние сме негови наследници, с изключение на Исус Христос, който е Втория
Адам и Син на Бога.

По-точно  казано,  Адам  е  представлявал  всички  нас  “в  себе  си,”  по-точно  неговите  плътски
наследници, които са били родени от двама земни родители. Тъй като той е бил представител на други хора,
направеното от Адам трябва да се плати от всички онези, които е представлявал, все едно че те самите са
извършили същия грях,  който той е  извършил от  тяхно име.  (По-същия начин,  безпогрешния живот и
смъртта на Исус, Втория Адам, се приписва на всички онези, които Той е представлявал и Бог се отнася към
тях така, все едно че те самите лично са направили онова, което Исус е направил заради тях от тяхно име.)

Павел казва следното: “Смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха” - тъй като
Адам беше техен представител. В резултат на това: “Чрез непослушанието на единия човек станаха грешни
мнозината” (Рим. 5:12б; 5:19). Ние доказваме, че сме грешни по природа, защото независимо от греховната
си природа,  самите ние извършваме собствените си грехове,  и всеки който има възможност да сгреши,
прави това веднага, след като се научи как да греши.

Исус ни освобождава от наказанието заради греха (посредством миналото си деяние за “оправдание”).
Сега  той  ни  освобождава  от  властта  на  греха  (посредством  протичащия  в  наши  дни  процес  на
“освещаване”). Един ден той ще ни освободи от самото присъствие на греха (посредством нашето бъдещо
“прославяне”).  Ние не заслужаваме нищо от това и сме длъжни да отдадем славата на Бога. Във всеки
случай  може  да  се  присъединим  към  Павел,  който  казва:  “където  се  умножи  грехът,  преумножи  се
благодатта.” Слава на Бога!

Грехът, Адам и ние

Един прилежен абонат на моята ел. поща ме пита: “Да не би да казвате, че ние наследяваме греха на Адам? В
Рим.5:12 се казва много ясно, че всички хора умират, защото “всички съгрешиха.”

*    *    *
Не ми се иска да говоря да “наследяване” на греха, защото това звучи твърде подобно на древните

представи, че греха се предава от едното поколение на следващото чрез сексуалният акт на родителите при
зачеването им.  Проблемът не е,  че  грехът на Адам е  бил предаден на нас,  а  че  в Адам ние също сме
извършили грях и сме се провалили. Това не е обичайният начин, по който съвременните хора мислят за
греха, но това е библейският начин. 

Например, когато авторът на Евреи разказва за това, как Леви е платил десятък на Мелхиседек, когато
Авраам е направил това, той образно казва, че по онова време Леви все още е бил в тялото на своя пра-
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прадядо (Евр.7:9-10).  Когато Адам извършил грях,  всички ние сме били там – “в Адам.” Това,  което е
направил той,  го е направил целия човешки род и всички ние носим последствията на това,  което сме
направил чрез  нашия представител.  Точно това ни казва Павел в Рим.5:12 – ние всички съгрешихме в
нашият представител и праотец Адам.  Павел обяснява това по-подробно в следващото изречение.  И тъй
като Бог не вменява грях там където няма закон, апостолът пита защо са умирали хората, които са живели в
периода от Адам до Моисей? А отговорът е: “Защото те са извършили грях в Адам!” Това е смисълът на
ст.13-14. 

Апостолът твърди, че “чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозина” (Рим.5:19). А
всички ние даваме доказателство за това, като извършваме своите грехове веднага, щом се научим как да
грешим.  Малките кученца джафкат, защото са кученца  ,    е не стават кученца, защото джафкат  .  Хората н  е  
стават грешници  ,    когато всеки от тях извърши грях  . Ние извършваме грях, защото в Адам ние вече сме  
пропаднали  грешници. (Коментар:  Освен  това,  всеки  човек  извършва  своите  собствени  грехове,  защото  никой  не  е
безгрешен. И Бог казва: „Аз ще съдя всеки човек според представата на неговата собствена съвест за праведността, съобразно
която самият той е осъждал другите хора.“ „С какъвто аршин измерваме другите хора, със същият аршин ще бъдем измерени и
ние от Бога.“ Д.Пр)

И тъй като заплатата за греха е смърт, Павел не се притеснява да каже, че “чрез едно прегрешение
дойде осъждането на всички хора” (Рим.5:18). Това е “лошата новина.”  А “добрата новина” е, че чрез
представителната работа на Втория Адам, Исус Христос, Бог е простил греховете ни, разрушил е неговите
вериги, обявил ни е за праведни и ни дава живот. “Чрез послушанието на Единия, мнозина ще станат
праведни” (Рим.5:19). 

Не  е  чудно,  че  Павел  е  възкликнал:  “където  изобилстваше  греха,  още  повече  изобилстваше
милостта” (ст.20). Исус Христос, действайки като наш представител и вместо нас, е направил всичко, което
е нужно за цялостното превръщане на грешните хора в праведни пред светия Бог    и то много преди ние  
въобще да бяхме чули за това  ,   преди около 2000 години, много преди да сме били родени  . Накрая, нито един
човек няма да бъде изгубен поради греха на Адам. 

Онези, които пропуснат да получат вечния живот ще бъдат унищожени, защото самите те са
отхвърлили Бога.

Греши ли понякога истинският християнин ? (1)

Един читател ми изпрати писмо от друг човек, който твърди, че истинският християнин никога не греши и
винаги прави това, което е правилно и като доказателство цитира 1Иоан 2:3-4 и 3:6-10. “Какво ще кажете
по този въпрос?”, пита читателят.

***
Първото послание на Йоан изисква да следим за поведението си и доста настоятелно подчертава, че

ако казваме, че сме Божий деца, ние вървим в Божията светлина, а не в тъмнината на греха (1Йоан 5-7).
Обаче Апостолът ни казва да не си мислим, че ние сме безгрешни или че сме над греха и предупреждава, че
всеки, който твърди че е безгрешен, се самозаблуждава и прави Бога лъжец (1Йоан 1:8,10).

Дар от Бога е да вървим в светлината поради постоянното очистване чрез кръвта на Исус от всичките
ни  грехове  (1Йоан  1:7).  Човекът,  който  върви  в  светлината,  постоянно  се  нуждае  от  почистване,
следователно, с други думи, това е човек, който греши. Вървежът на този човек не се характеризира с греха,
а с неговото подчинение и святост.

Някои  хора  от  времето  на  Йоан  твърдели,  че  духът  е  свят,  даже  когато  тялото  греши  и  че
неподчинението на Бога не е толкова важно нещо. Йоан се противопоставя на това с най-строги думи!
Той твърди,  че  човек,  който пребивава  в  Христос  и  който познава  Бога  чрез  Христос,  в  живота  си  се
подчинява на Бога и че  такъв човек    не   прави греха   стил на живота си. Йоан използува сегашно време в
изразите  си,  с  което  подчертава  действащата  в  момента,  продължаваща  и  в  наше  време  природа  на
описаното поведение (1Йоан 2:3-4; 3:6-10).

Поводът за написването на 1Йоан е да се даде увереност на онези вярващи в името на Сина на Бога,
че те имат вечния живот (1Йоан 5:13). Този живот е дар от Бога за грешните хора,  които се разкайват и
разчитат на Исус като техен застъпник и защитник.
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Греши ли понякога истинският християнин ? (2)

Довчерашен перфекционист не е съгласен с обяснението, че Йоан говори за “практикуване” на греха и за
“практикуване” на праведност. Читателят ми казва, че е изучавал 3,5 години гръцки език и че Йоан използувал
гръцката дума “poieo” = еднократно действие, а не думата “prasso” = постоянно повтарящо се действие. 

***
Аз съм изучавал 9 години гръцки език, докато получавах бакалавърска и магистърска степен преди

няколко десетилетия и най-важното нещо което открих беше, че все още знам толкова малко. Струваше ми
се, че колкото повече учех, толкова по-внимателен ставах и се стараех да избягвам обобщения и догматични
твърдения, отнасящи се до гръцкия език.

Има известна истина в различното значение на думите “poieo” и “prasso”, но това крайно обобщение е
в противоречие с употребата на  тези две думи в Новия Завет. Например, самият Йоан понякога употребява
думата  “poieo”, за да опише едно повтарящо се действие (Йоан 5:27; 7:19; 1Йоан 3:22; 3Йоан 5,6,10). От
друга  страна,  писателите  от  Новия  Завет  понякога  използуват  “prasso”,  когато  говорят  за  еднократно
действие (Лука 22:23; 23:15,41; Деян. 3:17; 5:35; 16:28; 19: 36; 25:11, 25).

Йоан просто предпочита думата  “poieo” (от общо 576 случая на употреба на тази дума в Новия Завет,
153 се падат на Йоановите произведения). Той употребява думата  “prasso” само 2 пъти (Йоан 3:20; 5:29), и
никога не е употребил думите “pragma”, “praxis”, “pragmateia” или “pragmateuomia”, които са синоними на
“prasso.” В Рим. 7:15 Павел употребява безразборно и двете думи, което означава, че те са синоними. Не е
чудно, че “A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Christian Literature,” by Arndt and Gingrich
започва обяснението си за думата   “prasso”  , казвайки, че тя често се използува без да се прави разлика
между нея и  “poieo.”

Времената в гръцкия език, а не специфично употребените думи, дават най-доброто доказателство за
това,  дали  един  пасаж  се  отнася  за  еднократно  действие  или  за  постоянно  повтарящо  се  действие.
Преводачите на “New American Standard Bible” разбира се знаят това и поради тази причина те превеждат
“poieo” като “практика” в повечето текстове от 1Йоан.

Един  автор,  пишеш  на  гръцки,  има  много  по-голяма  свобода  в  изразните  средства,  отколкото  в
английския  език.  Често контекста  е  окончателното и най-полезно средство за  разбиране на смисъла  на
автора,  в  допълнение  към  употребените  думи,  времето  на  глагола,  последователността  на  думите  в
изречението и други технически подробности.

Пазете се от всеки човек, който започне да става прекалено настоятелен!

 
 

Грешката на Оза

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Можете ли да направите някакъв коментар за съдбата на Оза,
когото Бог убил, когато той се докоснал до Божия ковчег? Възможно ли е и аз да бъда постигнат от същата
съдба, ако направя някаква грешка, докато служа на Бога?”

*    *    *
Оза не е умрял като човек, който е направил несъзнателна грешка с добри намерения, а е човек, който

е имал сериозен проблем с поведението си. Това е показано много ясно в 2Ц.6:7: “Бог го повали там заради
непочтителността му и той умря там, при Божия ковчег.” В случаят на Оза имаме основание да стигнем
до заключението,  че фамилиарността поражда презрение.  (Коментар: Предполагам, че една от причините, поради
които Бог никога не е фамилиарен с нас е,  понеже той знае тази наша склонност и по такъв начин ни предпазва,  за да не
извършим греха на презрението към него и след това да бъдем унищожени заради този грях. „Страхът от Бога е началото на
мъдростта“ (Пр.1:7.) Д.Пр.) По времето на Илий филистимците пленили Божия ковчег (1Ц.4), но след серия от
бедствия, които се случвали в мястото, където бил преместван ковчега (1Ц.5-6), те го върнали на Израел.
През следващите 20 години Божият ковчег бил оставен на съхранение в “Авинадавовата къща на хълма,”
близо до селото Кириат-иарим (1Ц.7:1-2). Оза е бил един от синовете на Авинадав и тъй като за него не се
споменава в 1Ц.7:1-2, очевидно той се е родил и израснал заедно с този странен свят сандък, който е седял
под навеса или в задната стая на тяхната къща.

Историята  на  Оза,  както  и  историята  на  Надав  и  Авиуд  ясно  ни  показват  риска,  криещ  се  в
непочтителността, която се демонстрира в многото форми на неподчинение. Но тези истории не ни казват,
че има Бог, които седи на небето и дебне, за да улови някое от своите искрени и чистосърдечни деца, когато
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то направи някоя неволна грешка, за да го убие заради нея. Тази представа е напълно чужда на Библията, на
евангелието и на примера на превъплътеният Божий Син, даже и на тестовете от Стария Завет, когато ги
разглеждаме задълбочено.

Проблемът на хората, които твърдят нещо друго не е, че те се отнасят твърде сериозно към Библията,
а че не се отнасят достатъчно сериозно към нейните текстове. Те не се отнасят достатъчно сериозно, не я
четат в нейния контекст, не й позволяват самата тя да говори за себе си или да обясни какво всъщност казва.
Нека непочтителните хора да се чувстват наистина предупредени! Същевременно нека всеки човек с чисто
и смирено сърце да се окуражи. Тъй като изкуплението, извършено от Исус вече е факт, те ще видят Бога. И
той ще бъде доволен от тях, когато те го видят.

Гробът на Исус

С фанфарен шум през Март 2007 телевизионният канал “Дискъвъри” съобщи за филма “Изгубеният
гроб на Исус.” Режисьори на филма са Джеймс Камерън (“Титаник”) и Симча Якобовичи, който заедно с
Чарлз Пелегрино е съавтор на  книгата “Семейният гроб на Исус.” Тази медийна сензация произлиза от
откритието през 1980, когато по време на рутинни строителни работи в Йерусалим беше открит семеен гроб
от 1-я век на новата ера. Вътре в гроба беше намерена каменна кутия за кости, на стените на която бяха
изписани имената “Матей,”  “Мария,” “Мериам,” “Исус син на Йосиф,” “Йосиф,” и “Юда син на Исус.” 

Тъй като тези имена са били много разпространени през 1-я век в Палестина, откритието през 1980 не
предизвика  никакъв  интерес  сред  изследователите.  Но  чрез  манипулиране  на  известните  факти  и
смесването им с  чисти измислици,  горепосочените  автори и  режисьори създадоха  ефектна  приказка  за
семейният гроб на самият Исус Христос, описвайки Мария Магдалена като негова жена и техният непознат
до сега син Юда. (“Матей” е изобразен като непознат роднина на Мария, който по някакъв начин е бил
причислен към семейството им) 

А истинските  факти  са  далеч  по-малко сензационни.  Тези  6  имена  са  били  много  популярни  по
времето, когато тези хора са живели и умрели.  Израелският археолог Амос Клонер казва, че от отритите в
Йерусалим 900 гроба от този период, в 71 е бил погребан човек с името “Исус” и в поне още други 100 е
бил погребан човек с името “Исус, син на Йосиф.” (Джеймс Чарлзуърт от Семинарията в Принстън казва,
че притежава писмо от Палестина, писано през 1 век от н.е., което е написано от човек на име “Исус” до
друг човек на име” Исус,” в което се разказва за трети човек на име “Исус.”) В Палестина по онова време
всяка пета жена е носела името “Мария” (а “Мериам” е производна форма на това име). От телевизионният
канал “Дискъвъри” се хвалят, че DNA тест подкрепя тяхната история. Но истината е, че този тест доказва
само, че конкретната “Мериам” и конкретният “Исус” не са родственици по майчина линия. Няма никакво
истинско доказателство,  както  DNA или някакво друго,  че “Мериам” е Мария Магдалена;  нито че този
“Исус” е Исус Христос; нито че те двамата са били женени за някого, още по-малко – един за друг; нито че
“Юда” е техен син.

В Новия Завет се казва, че семейството на Исус е живяло в Назарет в Галилея, която се е намирала на
противоположният  край  в  Палестина  спрямо  Йерусалим.  Според  всички  сведения,  семейството  е  било
бедно и е малко вероятно да е притежавало някъде семеен гроб. Освен това, противниците на Исус са го
наричали “синът на Йосиф.” Според евангелията на Матей и Лука, както майка му Мария, така и вторият му
баща Йосиф са били информирани от ангели,  че Мария е забременяла с  Исус без човешка намеса.  От
“Дискъвъри” твърдят, че техният филм не представлява заплаха за християнската вяра, тъй като филмът не
твърди, че Исус не е имал “духовно” възкресение и възнесение на небето.  По повод на това твърдение е
достатъчно да кажем, че нито Стария Завет, нито еврейската религиозна литература между двата завета,
нито противниците на Исус, нито последователите му са считали, че е възможно той да възкръсне без тяло,
а само като дух. 

Поради тази причина противниците на Исус положили специални усилия да охраняват гроба, в който
било поставено тялото му и са поискали и получили от Пилат римска охрана, на която е било възложено да
не допусне учениците на Исус да откраднат тялото му и след това да твърдят,  че  той е възкръснал от
смъртта. Но противниците на Исус не е трябвало да се тревожат. Както се оказало, учениците настоявали да
получат множество свидетелства от други хора и многократното лично появяване на Исус (включително
неговото ядене на риба и показването на белезите по тялото му от разпъването му на кръста) пред те самите
да се убедят, че той е възкръснал. Но след като се убедили, те били готови да умрат, но не и да се отрекат от
свидетелстването си, че Исус наистина е умрял, че е бил погребан и след това е възкръснал от смъртта.

Джеймс Камерън е изкусен създател на филми, а Якобовичи и Чарлз Пелегрино са талантливи автори.
Техният проблем не е в липсата на професионален опит, а в измислената природа на историята, която те
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толкова умело разказват. Защото блестящата светлина на деня ни показва, че тя е чиста измислица. Тъй като
съвсем не е истинската документалистика, която е подкрепена от надеждно доказателство,  тази история е
само догадка, основаваща се на хипотеза, която се опира на предположение.

Да вярваме в завършената работа на Бога

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали човек, който изповяда, че Исус е Господ и вярва, че Бог го е
възкресил от смъртта, наистина се радва на спасението, така както се казва в Рим.10:9-10 или вярването и
изповядването  просто  придвижват  човека  по  пътя  към  спасението,  което  е  в  зависимост  от  по-
нататъшните му дела на подчинение.

*    *    *
В  Рим.10:9-10  Павел  изговаря  великият  извод  от  обяснението  на  спасението,  което  току-що  е

направил в ст.5-8. В тях апостолът сравнява двата начина за търсене на Божието одобрение. При първият
начин човек се стреми да стигне до това одобрение, основавайки се на собствения си успех в подчинението
си на Божийте закони. Павел нарича този метод “праведност, основаваща се на закона” (ст.5).  Вторият
начин се стреми да стигне до Божието одобрение чрез вяра в Бога. Павел нарича този начин  “праведност,
основаваща се на вярата” (ст.6).

Праведността основаваща се на закона изисква от човека да изпълнява безпогрешно всичко, което Бог
е заповядал, защото Бог в Лев. 18:5 е казал на израилтяните, че човек може да намери живот в божествените
наредби и закони,  “ако ги  спазва  и  изпълнява” (ст.5).  Нещо повече,  във  Втор.30:11-14 Бог  обяснява  на
израилтяните, че не е нужно да се изкачат на небето, нито да прекосяват морето, за да научат какви са
Божийте заповеди. Тези заповеди са “много близо,” в устата и в сърцето на Израел, за да могат хората да им
се подчиняват. Сравнявайки тази “праведност, основаваща се на закона”, Павел описва и “праведността
основаваща се  на  вярата,”  като  използва  същите  думи,  използвани  във  Втор.30:11-14,  но  им  придава
евангелски смисъл!

Павел обяснява, че не е нужно да отиваме на небето, за да свалим долу Спасителят, защото Исус вече
е слизал долу без наша помощ за да ни спаси (ст.6). Не е нужно да се спускаме в подземния свят, за да
върнем Исус от смъртта, защото Бог вече го е възкресил от смъртта и то без никаква помощ от наша страна
(ст.7).  В Исус Христос Бог вече е извършил цялата работа за нашето спасение. И тъй като това е истина,
евангелското послание за праведността е много близо до нас – в нашите устни и в нашите сърца (ст.8). Тъй
като  спасителната  работа  вече  е  свършена  от  Исус  Христос,  не  е  нужно  ние  да  я  вършим.  (Коментар:
Прочетете книгата „Свършената работа на Христос“ от Франсис Шейфър, която съм превел - http://methodist.bg/resursi/knigi/
Д.Пр.) За да се радваме на това спасение, което Исус вече е постигнал, за да получим Божието решение за
божественото одобрение, ние трябва само да изповядаме онова, което Бог е направил за нас в Исус. Божието
обещание е сигурно и “който повярва в него, няма да се посрами” (ст.11).

Да вярваме в Христос

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какъв е смисъла на израза “вярвайте в Христос? Често чувам
хората да го използват, не но не ми е ясно какво всъщност те казват чрез него.” 

*    *    *
Основният въпрос, на който всеки от нас трябва да отговори е: “Лично аз искам ли да вярвам в това,

което Бог вече е направил, веднъж завинаги, в живота, смъртта и възкресението на Исус от Назарет, като
подходяща и достатъчна основа за праведността ми пред Бога или  трябва ли да добавя нещо по някакъв
начин, с цел да бъда сигурен и да се чувствам в безопасност пред светия Бог?” 

Честният и искрен отговор на този въпрос ще покаже дали даден човек наистина “вярва в Христос”
или не. Ние ще спечелим неизмеримо повече, ако се усамотим на някое уединено място с Бога и отговорим
на  този  въпрос,  вместо  да  избягваме  да  отговорим,  като  използваме  безброй  аргументи  свързани  с
ритуалите, тайнствата, подробностите относно богослужението или с начините на управление на църквата.

Нито  пък  отговорът  е  свързан  с  членуването  на  човека  в  определена  църква,  нито  с  това,  дали
оценяваме себе си като “толкова добър колкото еди-кой-си, или “по-добри от” някой друг, нито от мнението
на много други хора. Исус е примирил грешниците с Бога още преди 2000 години чрез своят живот, смърт и
възкресение като наш представител (Кол.1:19-23). Той е предложил едно жертвоприношение за греховете,
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извършвани от всички хора през цялата вечност и чрез тази жертва е направил хората си да са завинаги
безгрешни пред Бога (Евр.10:12, 14). 

Ако, когато научим какво е направил Исус, ние се разкаем за греховете си и бъдем привлечени към
него  чрез  вяра  като  Спасител и  Господ,  за  да  му  се  подчиняваме,  ние  можем да  сме  сигурни,  че  сме
попаднали сред тези, заради които той е живял и умрял и които, чрез своят живот и смърт е представлявал,
сега е освободил и спасил завинаги (1Сол.1:3-6).

 

Да вярваме, а не да се опитваме

Павел пише: “Христос изпълнява целта на закона за праведността, за да бъде оправдан всеки, който
вярва” (Рим.10:4). Много евреи, които са били съвременници на Павел, са се опитвали да спазват законите
на  Бога  толкова  добре  и  цялостно  с  надеждата,  че  когато  Бог  проучи  досието  на  живота  им  и  види
доказателствата за тяхната покорност, ще ги обяви за праведни (Рим.9:31-32; 10:2-3). Целта им да бъдат
оценени, че са праведни пред Бога е била похвална, но те не са знаели пътя, по който да стигнат до нея.

Според Павел техният метод никога няма да сполучи, защото никой човек, освен Исус не може да се
подчини безпогрешно на законите на Бога. Проблемът с метода на “опитването” не е в Закона, а в хората,
които са се опитвали да го спазят (Рим.8:3). Същевременно Павел казва, че Бог обявява вярващите неевреи
за “праведни” и оправдани заради греховете си, въпреки че те даже не са се опитвали да постигнат такъв
резултат чрез собственото си поведение (Рим.9:30).

Павел казва, че Моисей описал праведността, постигана чрез спазване на Закона, като цитирал от
Второзаконие. Моисей казал, че никой не може да се изкачи на небето и да донесе на земята законите на
Бога и че никой не може да се спусне в подземния свят r да открие божествени правила, за да спази Божийте
закони. Моисей казал: “Не, Божийте закони са тук пред вас, готови са вие да ги чуете и да ги спазвате”
(Рим.10:5; Втор.30:11-14). 

И наистина, точно от това е нужно, за да получим Божието благоволение, всеки от нас лично трябва
да се подчинява на Бога. Всеки е длъжен да спазва законите на Бога. Не просто да ги помни наизуст, не
просто да им се възхищава и не само да ги обяснява. Спазвайте ги – всички без изключение, по всяко време
(Рим.10:5) И точно това отчаяно са се опитвали да правят най-добрите евреи (Рим.10:1-3)  За съжаление,
днес точно това се опитват да правят много изтощени християни.

 

Да казваме “Амин” на Бога

Бог казал на древният Авраам: “Направих те баща на много народи.” Ние не знаем какво е било
умственото и физическо здраве на Авраам, но знаем че е бил на 100 год. и не е можел да зачене дете. А и
даже да е можел да го зачене, неговата 90 годишна съпруга Сара не би могла да участва в този процес. Но в
този сценарий участва и трета личност, и той прави всичко да е по-различно от нормалното. Тази личност е
Бог.  Но  това  не  е  просто  някакъв  бог.  Даже  не  е  богът  на  плодородието,  на  който  са  се  покланяли
ханаанците.  Това  е  бил Бог Йехова,  Създателят  на  небето и на  земята.  Това  е  Богът,  който “съживява
мъртвите и създава онова, което не е съществувало” (Рим.4:17). Когато този Бог обещае нещо, даже нещо
толкова очевидно необичайно, като това Авраам да стане баща на много народи –  Авраам слуша. И не
само слуша,  а и казва “Амин” (“Да бъде”) на Божието обещание. Той “повярвал” в Бога  и този дума на
иврит, която означава “повярва” впоследствие се превърнала в нашата дума “Амин.” Ако Бог обещае нещо,
той непременно ще го направи. Ако той е създал вселената от нищото, той може да създаде един народ, ако
това съответства на целите му, даже от двама престарели съпрузи, които са твърде стари, за да могат да имат
дете.

Бог  обещал  на  Авраам,  че  потомците  му  ще  бъдат  многобройни  като  небесните  звезди.  Авраам
повярвал в това обещание, въпреки че той и жена му били бездетни и много стари. А Бог с други думи му
казал: “Аврааме, това е всичко, което очаквам от теб. Твоето “Амин.” Твоето мълчаливо съгласие с моето
обещание.  Желанието ти да действаш на база на моето обещание, като ми вярваш изцяло, че ще изпълня
онова, което от човешка гледна точка е невъзможно. Това е всичко, което очаквам от всеки човек. Аврааме,
ти повярва в мен и ти си праведен за мен!” След това Богът, който създал вселената, дал възможност на
Авраам  и  Сара  да  родят  син,  когото  нарекли  Исаак.  А  когато  Исаак  станал  юноша,  Бог  още  веднъж
проверил вярата на Авраам в Бога, като му заповядал: “Иди и принеси сина си като жертвоприношение.”
Без никакво колебание Аврам се подготвил да изпълни заповедта,  като си казал: “Бог създава всичко и
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сигурно може да съживява. Бог обеща да ме направи баща на много народи. Той сигурно планира да съживи
Исаак от смъртта. В известен смисъл като беше роден, Исаак беше съживен от смъртта, защото родителите
му бяха мъртви по отношение на създаването на дете!” (Бит.22:1-19; Евр.11:11-12) Вярата на Авраам е била
нещо повече от думи. Той наистина вярвал, че Бог ще изпълни обещанието си. И защото той е повярвал на
Бога, той се оставил изцяло в ръцете му. А тъй като се оставил изцяло в ръцете на Бога, Авраам бързо се
подчинил на Бога. И неговите добри дела нагледно и осезаемо потвърдили думите на Авраам за вярата
(Як.2:20-24).

Същият Бог, който е общувал с Авраам, сега говори на нас. В евангелието Бог ни казва “Моят син
умря заради вашите грехове и беше възкресен отново, защото вие бяхте оправдани. Ще считам за праведен
всеки, които наистина каже “Амин” на тези реалности.” (виж Рим.4:23-25) Ние питаме: “Как е възможно
това? Сигурно и ние трябва да допринесем с нещо!” Но това не е вярно. Този Бог създава да съществува
онова, което не е съществувало. Той не е създал вселената, използвайки резервни части. Той не се нуждае от
нашия принос, за да ни направи праведни. Бог просто ни нарича праведни – нас, които не сме праведни и
нямаме право да бъдем наречени праведни.  И когато Бог ни нарича праведни, ние ставаме праведни. Само
Бог може да извърши такова чудо. Ние трябва изцяло да му се доверим, но не можем да допринесем с
нищо, освен да кажем “Амин!” на Божието обещание в евангелието. 

Когато Бог, който създава с думите си това, което не е съществувало, обещава да ни обича и да ни
прощава заради Исус Христос, ние можем само да кажем с абсолютна увереност “Амин, Боже!” И когато
постъпим така,  Бог  казва:  “Обявявам ви за  праведни  и  казвайки  това,  Аз ви  правя  такива,  каквито ви
наричам.”

Да не се държим здраво за този свят

Според Божия календар ние живеем в преходен период, чиято продължителност не ни е известна.
Този период е започнал с едно забележително събитие и ще свърши тогава, когато Исус дойде отново. Това
е периодът на Божийте завоевания, който е започнал, когато Исус се е възцарил на трона и е седнал отдясно
на  Бога  на  небето  и  ще  продължи  докато  и  последният  му  противник,  смъртта,  не  бъде  унищожен
(Пс.110:1).  В  същото  време  това  е  периодът  на  приемането  на  Исус  на  небето,  който  ще  свърши  с
изпълнението на всички неща, които са изговорени от древните пророци (Деян.3:20-21). 

Според тези две гледни точки, ние живеем между Вече случилото се и Все още не случилото се. Тъй
като точният момент на настъпването на Краят е неизвестен, ние сме изцяло въвлечени в света, в който
живеем.  Но тъй като някой ден Краят ще настъпи,  ние не се държим здраво за земните неща. Павел е
обяснил  това  по  следния  начин:  “Ето  какво  ще  ви  кажа,  братя  и  сестри:  времето  изтича.  Отсега
нататък онези, които имат жени, трябва да живеят така, сякаш нямат, онези, които скърбят – така,
сякаш не скърбят, онези, които се радват трябва да живеят така, сякаш не се радват, онези, които
купуват – така,  сякаш не притежават нищо, а онези,  които се ползват от всичко,  което светът им
предлага да живеят така, сякаш не ползват нищо, защото светът, такъв какъвто е сега, е преходен”
(1Кор. 7:29-31). Бог ни е призовал да станем различни от света, за да можем да се върнем обратно в света
заради неповярвалите.  Ние,  вярващите  сме  Божията  бригада  на  солта  и  светлината,  а  не  сме  неговото
общество на отшелниците. Ние сме като пожарникари на смяна: ние спим, работим и ядем, но във всеки
момент сме готови да реагираме, когато ни повикат. Това не означава, че ние живеем неистински, че вършим
нещата машинално, а в същото време умовете и сърцата ни са на друго място. Това означава, че всичко,
което става в света около нас и в отношенията ни с другите хора е преходно и ние помним това, за да не
бъдем привързани по някакъв начин към този живот, така че когато настъпи момента да го напуснем, това
да ни причини непоносима болка. Нищо в този живот не е постоянно. Нищо от сегашното не е вечно. Но
въпреки това, заради Бога, всяка предоставена ни възможност и всеки човек са важни.

Да побеждаваме безпокойството

Един приятел ми писа, че напоследък бизнесът му западал, че се чувства обезпокоен за бъдещето, че преминава
през период на обезкуражаване и ме пита дали мога да му предложа нещо окуражаващо.

*    *    *
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Със  сигурност  не  само  ти  се  чувстваш  така.  Всеки  от  нас  от  време  на  време  е  смачкван  от
обезкуражението. Когато безпокойството започне да дълбае сърцето ми, аз съм намерил само едно решение
и  то  е  да  предам  в  ръцете  на  Бога  онова,  което  ме  притеснява  и  да  го  помоля  да  обнови  вярата  ми
единствено в него. Тук нямам предвид някаква псевдодуховна молитва - аз просто разказвам на Бога цялата
и то неукрасена история, включително какви чувства бушуват в мен и са породени от нея.

Нашите емоции винаги отговарят на нашата представа за реалността, а ние обикновено формираме
представите  си,  основавайки  се  на  осезаемият  свят  около  нас.  Това  не  е  изненадващо,  защото  това  е
единственият свят, който нашите естествени възприятия могат да възприемат. Поради това, за нас е толкова
важно да живеем с вяра,  а не чрез виждане (2Кор.5:7).  Всички вечни реалности са невидими –  Бог на
неговия трон, Исус от дясната му страна, вечната цел на Бога, неизчерпаемата му любов към хората му и
нашата окончателна победа чрез Исус Христос. Когато се фокусираме в тези реалности, тогава емоциите ни
се пренастройват в съответствие с тези реалности.

В  моят  случай  негативните  емоции  обикновено  са  последица  от  разочарованите  ми  очаквания.
Длъжен съм да  призная,  че  тези  очаквания  често  са  пораждани от  собствения  ми стремеж към лично
удобство, към краткотрайни удоволствия или към задоволяване на егото ми. Бог не ми е обещавал нито едно
от тези неща и със сигурност не за постоянно! Бог е нашият доставчик и нашето задоволство,  и да го
познаваме е единствената ни цел, към която си заслужава да се стремим. 

Когато помня тези истини и ги потвърждавам с цялото си сърце, временните проблеми, в които са
намесени хора и обстоятелства отстъпват назад и се смаляват, за да заемат правилното си място.

Да подчертаваме ли значението на църквата?

Църковен служител от Средния Запад казва, че неговата църква “подчертана значението на Исус, а не на
църквата,” на което друг читател отговаря: “Надявам се, че не подценявате обществото на Бога и неговите
отговорности.  Църквата  на  Бога  представлява  естественото  външно  изражение  на  проповядването  на
Исус.”

***
Позволете ми да се съглася и с двама ви. Както в Стария, така и в Новия Завет се казва, че Бог поел

инициативата да освободи хората, които не могат да се освободят сами и не са молили за помощ от небето.
(Из.6:3-9; Втор.9:4-6; Еф.2:1-7). След това Бог обявил чудните си дела, които извършел заради хората (Из.
20:1; Ис.43:12; 2Тим.1:9; Еф.1:13). С това съобщение Бог призовава хората да отговорят на милостивите му
дела чрез личните си отношения, които са както “вертикални”, така и “хоризонтални.”

Първото отношение е със самият Бог и то се характеризира с любов, възхвала, вяра и подчинение
(Втор.6:4-5; Из.20:3-11; Рим.12:1-2). Второто отношение е с другите хора, които Бог е освободил, намиращи
се в обществото на изпълненото обещание и на нежната взаимна загриженост (Из.20:12-17; 1Пет.1:22; 3:8-
12). В Новия Завет това общество е “църквата” (Евр.12:22-23; 1Кор.1:2). В този смисъл, “църквата” е много
важна и не можем да си представим практикуването на християнството, без да я имаме предвид . (Това не
означава, че всеки вярващ е във физическо състояние да бъде включен в обществото на другите, тъй като
някои хора са възпрепятствувани поради болестта си, а други - поради изолираното си местоживеене.)

Появява  се  проблем,  когато  излезем  извън  пределите  на  “църквата”  като  “общество  на  Бога”  и
започнем  да  оприличаваме  “новозаветната  църква”  изключително  с  някоя  конкретна  религиозна  група
(човек може да намери списък на подобни църкви в всеки телефонен указател),  вместо да разглеждаме
“новозаветната  църква”  (или “тялото на Христос”,  или “църквата заради която е  умрял Христос”)  като
общество, състоящо се от всички християни от Петдесятница до наши дни, по цял свят,  независимо от
конкретното наименование на всяка църква, списъка на членовете на което са известни единствено на Бога .
Това е грешка,  която извърши собственото ми Движение за  възстановяване в края на 19 век и която,  с
Божията милост, напоследък започваме да избягваме.

Същият този дух на самовглъбяване и изключване на останалите зарази много други деноминации,
даже  тези,  които  на  теория  твърдят,  че  са  само част  от  световното  тяло  на  Христос,  но  въпреки  това
ежедневно живеят така, като че ли всички останали християни не съществуват на света.     

          Да поканим Исус да влезе в нас

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Често пъти чувам някои проповедник да призовава “да поканим
Исус да влезе в сърцето ни,” за да можем да получим Божията прошка и милост. Други говорят за “молене с
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молитвата на грешника.” Трети пък казват, че нито единият, нето другият израз се срещат в Библията.
Може ли да ми кажете мнението си?”

*    *    *
Метафората на поканването на Исус да влезе в сърцето на даден човек идва директно от Откр.3:20,

където Исус казва на невярната църква в Лаодикия: “Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа
ми и отвори вратата, аз ще вляза в него и ще вечерям с него и той с мен.” 

Сега повечето евангелски християни използват взаимозаменяемо призивите към вярващите “да се
молят с молитвата на грешника” или “да направят Исус свой личен Спасител,” или “да поканят Исус да
влезе  в  сърцето им.”  Факт е,  че  в  Новия  Завет липсва  описание на  обръщане на човек към Бога  чрез
употребата  на  някой  от  тези  изрази.  Навсякъде  в  Новия  Завет  евангелистите  постоянно  инструктират
новоповярвалите да дадат израз на вярата си, като бъдат кръстени, нещо, което съвременните евангелисти
не винаги правят.

Но  въпреки  това,  в  Новия  Завет  самият  акт  на  кръщаването  се  свързва  с  молитва.  Ананий
инструктирал  Саул  от  Тарс  да  бъде  кръстен,  “призовавайки  името  на  Господа”  (Деян.22:16).  Петър
буквално  нарича  кръщението  “молба  към  Бога  за  чиста  съвест  основаваща  се  на  възкресението  на
Христос” (1Пет.3:21).

Хората, които редовно говорят за “молене с молитвата на грешника” ще постъпят добре, ако призоват
новоповярвалите да придружат тази молитва с кръщаване във вода, като видимо доказателство за тяхното
покаяние и вяра в Исус като техен Спасител (Марк16:16; Деян.2:38; 10:48; 16:33). Тези, които подчертават
ролята на водното кръщение за обръщането на човека към Бога ще постъпят добре, ако обърнат внимание,
че кръщенията,  които са описани в Новия Завет винаги са се извършвали    след   Божия дейност,  която е  
убедила  новоповярвалият  в  греха  му (Деян.2:37),  след  получаване  на  дарът  на  вярата  (Марк16:16;
Деян.10:43) и след като новоповярвалият повярва, че Исус е Господ, за да се спаси (Деян.16:31-32). Тук не е
нужно да правим избор между тези неща, защото Библията ни окуражава да имаме всяко едно от тях!

 

               Да се фокусираме в Исус

“Послание до евреите” е една от книгите, в която най-много се говори за евангелието, но въпреки това тя е
една от най-малко изучаваните книги от Новия Завет. Тази книга е изцяло фокусирана в Исус Христос като
наш върховен свещеник и наш личен представител пред Отца. Исус наистина е “Нашият човек на небето.”
Най-важното за нас е да фокусираме погледа си изцяло в Исус. Три пъти авторът на тази книга ни приканва
да правим точно това.

*    *    *
Вижте Исус.  Неизвестният автор на книгата “Послание до евреите” в  началото събира цитати от

Стария Завет, които сравняват високото положение на ангелите  с далеч по-високото положение на Исус,
Божият Син (Евр.1). Да, приемайки да стане човек, Исус станал по-ниско поставен от ангелите,  за да ни
отведе до мястото на славата, заради което първоначално Бог е създал човечеството. 

Евр.2 заимства текстове от Пс.8, за да обрисува това положение на  обмислена почит, когато всички
неща са направени подвластни на хората (Евр.2:7). Но ние не можем да намерим нито един човек, който да
отговаря на изискванията за това положение.  “Но виждаме Исус,  който е...увенчан със слава и почит”
(Евр.2:9).  Сега Исус заема  издигнатото място,  което Бог е  предвидил за  човечеството,  което грехът ни
попречи да заемем. Но Исус е участвал в нашето унижение, с цел ние да можем да участваме в неговата
слава. 

Замислете се за Исус. Знаейки това, авторът на “Евреи” продължава: “размислете за...Исус” (Евр.3:1)
Как е стигнал той до това почетно място? Евр.3 обяснява, че това е станало чрез абсолютната му вярност
към  Бога  –  вярност,  която  е  била  по-голяма  от  верността  на  Моисей!  За  разлика  от  съмняващите  се
израилтяни в пустинята, които поставяли Бога на изпитание, като не вярвали, че той ще се грижи за тях и
поради това не се подчинявали на неговото водачество, Исус ежедневно вярвал на Бога, от раждането си до
смъртта си. Ключът се съдържа в едно изречение, което авторът цитира от Пс.95:7: “Днес, ако чуете неговия
(Божия) глас, не закоравявайте сърцата си.” Всяка сутрин Исус отварял ушите си, за да чува Божия глас и
винаги изпълнявал точно указанията му (Ис.50:4-5).  “Всяка сутрин Той (Бог)  събужда ухото ми, за да
слушам като учащите се. Господ Йехова ми отвори ухото; и аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад”
– ето така е живял Исус. Той е бил безпределно верен на Отца. Той дошъл на земята, за да изпълни волята
на Отца – в човешко тяло като човек заради другите хора (Евр.10, където се цитира Пс.40).

Ф  окус  ирайте погледа си в Исус  . Поради това в Евр.12 авторът на Евреи отново посочва към Исус и ни
призовава да завършим надбягването, в което участваме, заобиколени от поколения на верни мъже и жени,
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които са живели преди нас. Фокусирайки погледа си в Исус, ние виждаме Божията вярност към онези, които
вярват в  него и му се подчиняват (Евр.12:2).  Исус рискувал всичко,  даже живота си.  Той се доверявал
изцяло на думата на Бога.  Ако Бог се окажел неверен,  Исус щял да изгние в гроба и нищо нямало да
последва  от Голгота,  освен споменът за  един трагичен мъченик.  Но Бог  бил верен,  възкресил Исус  от
смъртта  и  го  издигнал  да  седне  от  дясната  му  страна  на  небето!  Поради  това  авторът  на  “Евреи”  ни
призовава да се фокусираме, докато не стигнем финала на надбягването, в което участваме.  Фокусирайте
погледа си в Исус и никога не го изпускайте от погледа си. Това ще ви подкрепя до финала.

В досег с кръвта на Христос

Един читател ми пише: “Чувал съм да се казва, че при кръщението ние влизаме в досег с кръвта на Христос,
защото Христос е пролял кръвта си, когато е умирал и ние се кръщаваме в Неговата смърт (Рим. 6:3-4; Йоан
19:33-34). Какво мислите за това?”

***
Когато бъде правилно разбрано,  водното кръщение изразява вяра в пролятата кръв на Христос.  В

Рим.6  Апостол  Павел  не  се  притеснява  да  описва  етичните  внушения  по  отношение  на  смъртта,
погребението и възкресението на Христос като наш представител.

Обаче цитираните от вас стихове имат много по-голям смисъл, отколкото буквално казват. Това е един
добър пример на теологичен спор,  който ние понякога погрешно объркваме с библейското учение.  Със
същата  лекота  човек  би  могъл  да  твърди,  че  ние  влизаме  в  допир  с  кръвта  на  Христос  още  преди
кръщението, когато повярваме, тъй като Бог ни очиства чрез кръвта на Исус (1Йоан 1:7) и ние четем за хора,
чиито сърца са били очистени чрез вярата преди да са се кръстили (Деян. 15:8-9; 10:43-48).

Няма нищо лошо, когато се привеждат такива взаимно свързани доводи, но трябва да се разбира, че
ние се придържаме към човешката логика и че конкретния стих, който привеждаме като аргумент може да
не е единственият.  Ще постъпваме добре, ако говорим смирено, когато обсъждаме библейски и духовни
въпроси - това би бил мъдър подход от гледна точка на разликите между човешката и Божията истина . Ако
говорим смирено, може би другите хора ще решат, че нашите коментари са по-убедителни.

Накрая, не е необходимо да търсим аргументи като тези, за да убедим някой, че трябва да се кръсти.
Достатъчно е да посочим, че Исус е заповядал новоповярвалите Му последователи да се кръстят (Мат.
28:19; Марко 16:15-16). Как би могъл човек, който казва че вярва в Исус за спасението си и го приема като
Господ, да има притеснения за да се подчини и да направи нещо, което той толкова ясно е заповядал?

Да станем ли новозаветна църква?

Един пастор от адвентна християнска църква ми пише: “Продължавам да чувам призиви от мои колеги, че
сме длъжни да се превърнем в новозаветна църква от първия век. Нали Новия Завет ни показва, че църквите
от първия век са се сблъсквали със същите проблеми, както и днешните църкви?”

***
През  цялата  история  на  църквата  е  имало  различни  християнски  групи,  които  са  искали  да

“възстановят” християнството от Новия Завет, включително американското Движение за възстановяване” от
19-ия век, в което ярко блестят фигурите на личности като бащата и синът Томас и Александър Камбел и на
Бартън Стон, които са основали Христовите църкви (Учениците на Христос), Независимите християнски
църкви и Църквите на Христос, в които съм роден и продължавам да служа.

Без  съмнение  е  добро  нещо  да  се  разпространява  добрата  новина  за  чудните  дела  на  Бога,  за
спасителната му работа, да се отдава на Исус онова място, което му приписва Новия Завет, да разчитаме на
божествената сила и на ръководството на Светия Дух, което е било отличителна черта на вярващите от
първия век, да споделяме с другите трескавата любов, евангелизаторския жар и непоклатимата радост, която
виждаме в древните му ученици.

От друга страна, ако си представяме някаква идеализирана църква от “първия век”, която по един
безпогрешен начин е демонстрирала волята на Бога за човечеството и е служила като модел за  всички
последващи поколения,  ние се  отклоняваме от историята  към въображението и се  плъзгаме  в света  на
фантазиите, вместо да се придържаме към фактите. Не трябва да очакваме огромния християнски свят да се
обедини, като копира външните подробности на “църквата от първия век”,  както някога са се надявали
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основателите на движението, към което принадлежа, след като даже наследниците на това течение след 150
години не са в състояние да постигнат съгласие помежду си относно това, кои от всички черти от облика на
древната църква трябва да се копират и кои черти имат случаен характер и отразяват културата на първия
век и на живота в Близкия Изток, и следователно не са задължителни за подражание.

Нито една църква от първия век не е била без проблеми, включително както ясно се вижда от Деяние
на апостолите, даже първата църква в Ерусалим, в която са членували поне няколко от самите апостоли .
Имало е грехове, грешки и слабости в различните “новозаветни църкви,” факт, който е станал причина за
написването на повечето,  ако не и на всичките Послания от Новия Завет,  които са били изпращани за
коригиране на различните дефекти и несъвършенства.

Не съществува  “безпогрешно” поколение християни,  независимо дали това е  “последното,”  както
вярват  адвентистите  от  седмия  ден  или  “първото”,  както  вярват  борещите  се  за  “възстановяване”  на
църквата от първия век. В Новия Завет никъде не се казва, че трябва да копираме църквата от първия век с
всички  подробности.  Напротив,  той  ни  призовава  да  проповядваме  същото  вечно  евангелие,  вярно  да
служим на Бога, който никога не се променя и да посрещаме всеки нов ден с живия и възкресен Исус, който
е един и същ вчера, днес и завинаги.

Когато се фокусираме върху тези цели, ние ще открием, че изживяваме “християнството от първия
век” по начин, който е по-богат от това, което някога можем да си представим.

Да събираме, а не да разделяме

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали защото не “пасвам” на калъпа на която и да е конкретна
деноминация, аз понякога се съгласявам с мнението на  различни групи от християнството. Той пита: “Дали
това не е измяна на традицията, в която сте отрасъл и на която принадлежите?”

*    *    *
Убеден  съм,  че  всяка  от  големите  християнски  деноминации  се  е  появила  поради  влиянието  на

Божият  Дух,  чиято  цел  е  била  да  открие  отново,  да  обнови  или  да  възстанови  някой  елемент  от
християнското учение,  християнския живот или християнската практика,  които до този момент са били
спящи, закъснявали са или са липсвали в църквата като цяло. Всички ние се нуждаем от цялата истина и не
трябва да пропускаме да я приеме,   просто защото някой друг е открил някоя част от нея преди нас  . 

Трябва  да  се  научим да ядем месото и да  изхвърляме кокалите.  Във всяка част от църквата  има
оскърбления и крайности, обърквания и грешки, които е добре да отхвърляме и да избягваме. Но трябва
избягваме и грешката на слепците, които докосвали различни части от тялото на слона и всеки от тях стигал
до заключението, че това животно прилича на въже, на стена или на дънер. Техните индивидуални истини
не били грешни, а просто непълни.

Не е важно кой пръв е казал нещо или какво винаги е поддържала нашата традиция.  Ако нещо е
дошло от Бога, то е за всичките му хора. Аз се стремя към всички истини, които другите хора са открили и в
същото време искам да споделя с другите всички истини на Бога, които аз съм открил.  Единствено чрез
такъв стремеж ние ще започнем да разбираме, че световната църква е един общ организъм.

Да уважаваме тези, които не заслужават да бъдат уважавани

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “На  моят  зет  му  е  трудно  да  уважава  майка  си,  която  го
изоставила и той бил отгледан от родителите й, докато станал юноша, а след това си го взела  обратно, за
да “слугува” на нея и на новият й съпруг, който е грубиянин. Неговите баба и дядо са прекрасни хора, които го
научили на християнските ценности, към които сега той се придържа. Вече 15 години зет ми е любящ съпруг
на моята дъщеря. Той казва, че не обича и не уважава майка си, но продължава да поддържа връзката си с
нея, защото е християнин и иска да постъпва правилно. Моля ви да ви кажете какво е мнението ви относно
показването на почит и уважение към родителите ни.”

*    *    *
Според мен човек трябва да бъде научен да уважава и да почита.  Ние трябва да отдаваме почит и

уважение на човека заради поста, който заема,  въпреки че самият човек може да не заслужава никакво
уважение. Ако вашият зет говори учтиво с майка си, ако няма никакви лоши намерения към нея и не й
причинява никакви вреди и ако се старае чрез Божията сила да й прощава заради вредите, които тя му е
причинила, според мен той уважава позицията й като негова майка. 
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Да обичаш някой човек не винаги означава да го харесваш или да се наслаждаваш на компанията му .
Важното е да искаме на този човек да му е добре, а не да се стремим да му отмъщаваме или да се опитваме
да му навредим и (когато човек е в състояние) да е представител или канал за Божията любов, която е
универсална и достъпна за всички хора без никакви условия (Мат.5:43-48). (  Коментар  : За изненада на много хора,  
любовта не е само плод на чувствата, но и на разума. Защото чувствата са нетрайни и често са мимолетни, а здравият разум е
стабилна котва. Бог не обича непостоянството. Д.Пр.)

Предвид постъпките на майката на вашия зет в миналото, дали сега тя иска да има отношения със
сина си? Ако отговорът е положителен, дали тя дава доказателства за желанието си да има здравословна
връзка със сина си или иска само да го използва? Зет ви и дъщеря ви имат ли деца, които са част от общата
картина? Дали майката някога се е извинявала на зет ви или е изразявала съжаление за начина, по който се е
отнасяла към сина си?  Зет ви знае ли за някои подробности от детството и от живота на майка си, които
могат да му помогнат да види отношението й към него в по-малко отвратителна светлина? Без да се налага
да извинява някои от лошите постъпки на майката си,  тази  ситуация би могла да предостави шанс на
вашият  благороден  зет  още  повече  да  израсне  духовно.  Пожелавам  най-доброто  на  всички,  които  са
засегнати от тази ситуация.

Даване на отчет

Един читател от Аризона пита: “Вие казвате, че ще трябва да даваме отчет за служението си, за това как
сме използували времето и таланта си, но че това не оказва влияние върху спасението ни? В такъв случай
според вас, какъв е смисълът от даването на отчет?”

***
Подобни твърдения в Библията ни напомнят, че носим отговорност за решенията си, за изборите си и

за  действията  си  на  земята.  Ще  дойде  ден,  когато  всеки  от  нас  ще  трябва  да  дава  отчет  пред  нашия
Създател. Ще дойде време за разплащане, “Съдния ден” (Пс. 50).

За онези, които са спасени, това ще бъде момент на безкрайно признание и възвисяване направено от
и пред Бога,  който знае всичко около и вътре в нас,  и в сърцата ни.  Време,  когато публично ще бъдат
изложени  всичките  ни  тайни  и  всеки  от  нас  ще  изпита  едновременно  срам  и  почест,  притеснения  и
удоволствие (1 Пет. 1:7; Евр. 13:17). Въпреки, че никой, който влиза във Вечното царство не ще заслужава
онова, което получава, нито едно дело няма да остане незаплатено и нито едно лошо дело няма да бъде
отминато от небесното внимание и взискателност (2Кор. 5:10; Еф. 6:8; Кол. 3:24-25; Откр. 22:12).

Бог ще съди не само делата,  но и постиженията и “работата” ни.  Онези,  които получат неговото
одобрение ще бъдат наградени. Земни постижения, за които Бог установи, че им липсва вяра или не са
построени върху Христос ще “изгорят,” но въпреки това ние самите ще бъдем спасени (1Кор. 3:13-15). Карл
Кетчерсайд, един надарен разпространител на евангелието, обичаше да казва, че Бог би казал на някои хора:
“Ела при мене, но остави коня си отвън.” Павел също ни напомня, че всеки от нас ще трябва  да отговаря
един ден пред Бога, но не сме длъжни сега да отговаряме един пред друг. Никой няма право да съди брат си
или сестра си (Рим. 14:10-13).

В друг смисъл обаче, вярващите няма да бъдат подложени на съд, защото Бог вече ни е приел в Исус
Христос (Йоан 5:24-25). Изследователите наричат това “осъзната есхатология”, което означава, че Края на
света  е  дошъл  за  нас  в  личността  на  превъплътеният  Син  на  Бога,  въпреки  че  светът  продължава  да
съществува. Бог е уредил взаимоотношенията си с грешните в лицето на техния представител, чрез живота,
смъртта  и  възкресението  на  Исус  Христос.  Евангелието  уверява  вярващите,  че  Бог  ни  приема,  че  ни
прощава и вечно ще ни дарява с благосклонността си (Йоан 3:18; 1Йоан 3:14). 

Можем да имаме увереност в Съдния Ден, защото сега Бог гледа на нас в съответствие с това, което
вижда в своя любим Син (1 Йоан 4:17).

 Дали безплатния дар от Бога е придружен от някакви условия?

Един читател ми писа: “Аз вярвам, че спасението е изцяло Божий дар на милостта и ние не го заслужаваме и
не можем да го спечелим с делата си. Обаче си мисля, че кръщението е условие, при изпълнението на което
човек получава спасението като безплатен дар.”

***
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Ние имаме 100% съгласие, че не заслужаваме, не можем да спечелим или да допринесем с нещо за
нашата оценка в Божиите очи, независимо дали сме отделени и отхвърляме Бога или сме се върнали при
него, дали сме виновни или ни е било простено и сме били обявени за праведни, дали сме мръсни или чисти
и всички останали метафорични начини, посредством които Писанията говорят по този въпрос. Това което
искам да кажа засяга следните проблеми:

Първо, как разбираме и второ, как изразяваме реалностите, описани по-горе. 
За мен е интересно, че Новия Завет използува много метафори и образи от градския живот (съда,

банята, приют за сираци, пазар за роби, гробище), за да изобрази резултата от Божията милост, проявена
към нас в образа на Исус Христос,  но не се използува метафората на някой, който дарява някой друг с
подарък, при което има условие за неговото получаване. Някой може да каже: “И какво от това?” и аз ще
кажа следното.

Първо, може би можем да свършим по-добра работа, ако говорим така, както говори Библията. Това
винаги си заслужава усилието.

Второ, когато не използуваме библейския език като обичайно средство за изразяване на вярата си, ние
сигурно губим част от аромата, цвета и силата на Библейските аналогии. Всички аналогии в Новия Завет
изглежда,  че  включват  в  себе  си  важни  неописуеми  дейности,  които  се  изразяват  в  подобряването  на
някакъв получател, който е различен от извършителя на действието. Така Бог ни зачева и ние се раждаме.
Бог ни умива и ние ставаме чисти. Бог ни осиновява и ние сме негови деца. Бог обявява, че не сме виновни
и ние сме оправдани. Бог ни откупува и ние сме свободни от робството. Бог ни сдобрява със себе си и ние
повече не сме отделени от него. Бог ни защитава и ние повече не умираме в грехове. В нито една от тези
библейски аналогии не се среща някой, който да каже на друг човек: “Ако направиш това и това, аз ще ти
дам следното, което ти все пак не заслужаваш.”

Трето, въпреки, че подобно на Павел ние сме свободни да употребим една метафора за изобразяване
на Божията благосклонност, основаваща се на собствения ни житейски опит, съществува опасност когато
започнем да разширяваме аналогията и да употребяваме метафората за някакъв друг проблем. Подозирам,
че ако човек проучи нашата църковна литература, той ще открие, че не-библейските метафори, които са
най-предпочитани от нашите автори, са се породили в процеса на полемиката, най-вероятно докато се води
спора, че кръщението е задължително условие за спасението или (което е едно и също) когато се спори
срещу  учението,  че  човек  се  спасява  чрез  вяра.  Предполагам,  че  този  незатихнал  спор  ни  доведе  да
предпочитаме един търговски език, който веднъж влязъл в редовна употреба, продължава да оформя нашето
мислене и разбиране по тези въпроси. Много неща, свързани с езика, произтичат от бизнес-терминологията
- език, в който се говори за “Божия част от спасението” и за “човешка част от спасението”  - език, в който се
говори за “условия, за да бъде спасен човека.”

Аз вярвам, че Бог ни е спасил преди 2 000 години в личността и чрез извършеното от Исус от Назарет.
В добрата новина Той ни е казал, какво е направил вече за нас. Това е “добрата новина за вашето спасение”
(Еф.1) или твърдението, че “той ни спаси и ни призова със свято призвание” (2Тим.)  Ние или вярваме в
това, което ни казва той     или не вярваме  . 

Нашата вяра не превръща спасението ни в реалност, (Коментар: Т.е. спасението ни е предоставено като пари в

банковата ни сметка, които можем да ползваме, стига да искаме, ако приемем Господ с разкаяние и вярваме в него. Д.Пр. ) това
просто е единствения начин, по който винаги започваме да се наслаждаваме на реалността, която Бог вече
ни  е  предложил.  Нека  винаги  да  бъдем  верни  на  Божието  слово,  докато  то  ни  дава  да  го  разбираме
ежедневно, да вярваме в Него и само в Него в ежедневния си живот сега и във вечността.

Дали Бог е отговорен за изгубените хора?

Отговаряйки на моите коментари за Бога, който дава разкаяние и вяра, един разумен брат поставя няколко
основателни въпроса. “Какво става с тези, които не се обърнат към Бога? Дали тяхната участ е да бъдат
загубени поради някакво небесно решение? Дали за тях евангелието е без значение, тъй като не могат да се
спасят по друг начин? Биха ли могли спасените да се съпротивляват? Какво може да се каже за свободната
воля?”

***
Божийте   пътища и мисли са много по-високи от нашите и са неразбираеми за човешката логика  . По

подобни проблеми ние знаем със сигурност само това, което той ни е открил.
Библията не ни позволява да избегнем заключението, че Бог, като Бог, има правото да създаде някой

човек, за да го унищожи, ако реши да направи това, а ние - направените от кал създания нямаме право да се
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оплакваме от подобно отношение (Рим. 9:19-24). Модерната политическа представа за “демокрация” или
философските теории за “свободната воля” просто не могат да решат какво може или не може да прави
всевишния Създател.

Библията никъде не изисква от нас да вярваме, че Бог предварително е обрекъл някой да бъде загубен,
обратно, преди да бъде създаден света, той милостиво избра в Христос всеки отделен човек, който накрая
ще бъде спасен (Йоан 6:37-40; Йоан 17:1-3; Рим. 8:28-31; Еф. 1:3-6; 2 Сол. 2:13-14; 2 Тим. 1:8-10; 1 Пет. 1:1-
2).

По тази причина  отхвърлям твърдението, което някой наричат “супер-християнство” или “двойно
предопределение,” тъй като не виждам за него да се говори в Библията. В същото време не се осмелявам да
отхвърля милостивото съобщение за Божия суверенен “подбор,” за което са поучавали Исус и неговите
апостоли в горепосочените текстове, въпреки че собствената ми религиозно наследство не е съгласно да
включи това учение в кръга на истините, които редовно проповядва.

Моля да не си мислите, че се шегувам, когато казвам, че спасените по определение не могат да се
съпротивляват, тъй като при това положение те не са сред спасените. Очевидно е, че загубените могат да се
съпротивляват  на Божията  милост,  тъй като  те  активно и  постоянно правят  това  през  целия  си  живот,
отделяйки се от Бога и от идващия вечен живот.  Само те ще трябва да поемат пълната отговорност за
отхвърлянето на Бога, който не изпитва удоволствие от смъртта на всеки човек (Деян. 13:45-46).

Ако  Новия  Завет  е  наш  стандарт,  учението  за  подбора  и  предопределеността  са  дадени,  за  да
окуражават и да успокояват вярващите,  но никога не с цел да заплашва или да обезкуражава онези хора,
които още не са повярвали. Посланието към тези хора е просто и категорично: “Разкайте се и повярвайте в
евангелието.” Всеки може да направи това, защото Бог предоставя на всички разкаяние и вяра. Онези, които
откажат да дойдат при Бога,   ще кажат в Съдния Ден, че са знаели много добре какво са правили, но
въпреки това не са пожелали да направят промяната. Тайната на божествеността е, че всеки грешник накрая
бива спасен. Тайната на несправедливостта е,   че някои грешни хора отказват да бъдат спасени  .

Добре е, че има много неща, които не можем за си обясним или да разберем. Ако сме честни и умни,
това ни напомня винаги да се прекланяме пред тайната на невидимия Бог, който обитава в непристъпна
светлина (Рим. 11:33-36; 1 Кор. 2:10-14; 1 Тим. 6:16).

Дали Бог е предвидил греха?

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита:  “Защо  Бог  е  направил  хората  така,  все  едно  че  е  знаел
предварително, че те ще се разбунтуват против него? 

*    *    *
Библията не дава директен отговор на този въпрос, въпреки че тя внушава, че дарбите, с които Бог е

надарил хората, включително способността им да го отхвърлят,  демонстрира силата на желанието Му да
има любовни отношения с нас – реалност, която изисква от хората да правят избор и Бог да поема риска,
свързан с нашия избор. Ние знаем, че оставени без подкрепа, хората са напълно способни да отхвърлят
Създателят, който ги е създал. Това е наша  всеобща практика, тъй като всеки човек започва да се бунтува
срещу Бога, веднага след като се научи как да прави това. Единствено Божията милост, изразяваща се чрез
нашето обновяването и освещаване ни предпазва да не се бунтуваме срещу Бога през целия си живот.

Всеобщият и всепроникващ грях на непокорството е причината, поради която Исус е бил предаден от
един от ученици му (Юда), друг от учениците му (Петър) трикратно се отрекъл от Исус, а на разпъването
му на кръста от учениците му е присъствал само Йоан, а другите го изоставили. Това е причината, поради
която единственият невинен човек, който е живял на земята,  стоял пасивно и бил бичуван от римските
войници, бил коронован с трънен венец и ръцете му били приковани с огромни железни гвоздеи към кръста.
Това е единственото обяснение защо Човешкият Син и Синът на Бога накрая бил отхвърлен както от Бога,
така и от хората и бил оставен да виси на кръста като престъпник и от двете му страни били разпънати
бандити, поради тази причина е бил дразнен от тълпата, която му се подигравала и го проклинала, това е
причината на небето да няма даже един слънчев лъч – до неговата смърт.

Неописуемите мъки и агонията, които Исус понесъл в тялото и в душата си ни показват по разбираем
за нас начин как Бог е способен да ни прощава, да ни приеме и да се отнася към нас така, все едно че не сме
извършили  никакъв  грях  и  демонстрира  силата  на  обичта  му,  поради  която  е  направил  всичко  това.
Създателят е направил това не заради нещо, което е видял в нас, а безплатно, милостиво и поради любовта в
сърцето си – “за похвала на славната му благодат” (Еф.1:6; Тит 3:3-7; Рим.11:33-36). Наистина, ние трябва
да “благословим Господа за неговата благост и за чудесните му дела към синовете на хората” (Пс.107:15).
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Дали Бог ни прави способни да повярваме в евангелието?

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали в Библията се казва, че Бог ни дава духовния живот и ни прави
способни да повярваме в евангелието?

*    *    *
Да, Библията ни учи на тези две истини. В нашето пропаднало положение ние сме “мъртви чрез

нашите престъпления и грехове” (Еф.2:1-5). В духовно отношение ние сме като Лазар от Витания – мъртви
от три дни и вонящи в гроба (Йоан 11). 

Тогава пристига Исус и ни призовава да станем. От човешката ни гледна точка няма по-глупав от този
призив. Подобно на Лазар ние сме мъртви, а мъртвите хора не могат да се движат. Но Исус ни извиква и
думите му ни дават сили да се подчиним. Подобно на Лазар, ние оживяваме, ставаме и излизаме от гроба. В
нашето паднало състояние ние сме “заслепени” от бога на този свят (2Кор.4:4-6). 

В  духовно  отношение  ние  сме  като  Слепецът  Вартимей  от  Йерихон  –  слепи  и  невиждащи,  и
проницателността  ни е  като  в  нощта  (Марк 10:46-52).  Тогава  Исус  произнася  една  дума и  сърцата  ни
проглеждат (2Кор.4:4-6). 

Единствено Бог може да говори и да съживява умрелите хора, и да прави слепите да прогледнат. Но
Бог може да върши тези две неща и ги прави чрез евангелието, когато греховното неверие не отхвърля
присъствието му и не се съпротивлява на неговата милост. Лазар и Вартимей се били реални хора, които са
срещнали Исус, когато е бил в човешко тяло. Аз съм посещавал градовете, в които са живели тези двама
човека. Техните истории са притчи, които ни помагат да разберем себе си. 

Подобно на тях ние бяхме безпомощни; ние също бяхме слепи и мъртви. Един ден срещнахме Исус,
който ни съживи и ни направи да виждаме. Неговата заповед ни прави способни и ни дава сили да му
отговорим. А вярата, която отговаря в Исус никога няма да бъде посрамена.

Дали Бог прави някои хора да бъдат погубени?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали Бог е създал някои хора да бъдат спасени, а други да бъдат
осъдени заради собствената му прищявка, а не заради собствените им избори и заради поведението им?”

*    *    *
Библията ясно казва, че Бога иска да спаси хората, а не да ги осъжда. Той не иска да загине даже един

човек (2Пет.3:9), а всички хора да бъдат спасени (1Тим.2:4). Той изпрати Синът си, за да спаси хората, а не
да ги осъди (Йоан 3:17). 

Когато настъпи краят на света, Бог ще спаси толкова много хора от всички народи и националности,
че те няма да могат да бъдат преброени (Откр.7:9). Те ще бъдат спасени поради Божията милост и поради
това, което Исус е направил за грешните хора,  а не поради собствените им добри дела, постижения или
заслуги. Любовта и милостта на Бога няма да започват в Съдния Ден, нито даже през периода на нашия
живот, а са започнали в миналата вечност (Рим.8:28-31; 2Сол.2:13-14; Откр.13:8; 17:8). 

Вечната Божия любов не се е основавала върху нещо, което той е видял предварително в нас; тя се е
изляла от неговата милостива цел (2Сол.1:9). Тези, които накрая ще бъдат спасени, са длъжни да отдадат
цялата слава на Бога. Те не получават това, което заслужават     и не заслужават това, което получават  . 

Всеки ще бъде съден заради собствените си избори и заради собственото си поведение. Присъдата се
поражда от това, че хората обичат тъмнината, а не светлината (Йоан 3:19). 

Нито един от онези, които накрая ще бъдат унищожени няма да може основателно да каже, че Бог го е
създал, за да бъде унищожен. Дали Бог е създал някои хора, с цел да бъдат унищожени? Павел казва, че Бог
има  правото  да  направи  това  и  ние  не  можем  да  оспорим  правото  му.  “Кой  си  ти,  о,  човече,  да
недоволстваш от Бога? Грънчарят няма ли власт над глината, за да направи от нея каквото си поиска?
Няма ли право да направи някои съдове за да бъдат почитани, а други - за унищожение?“ (виж Рим.9:20-
24). Ние трябва да кажем: “Разбира се, Бог има тази власт.” Бог ни поставя на нашето правилно място. Бог е
Бог, а ние не сме. 

Но Павел не е казал, че Бог наистина е направил даже и един  човек, за да бъде унищожен, въпреки че
и да го беше направил, ние нямаме право да се оплакваме. В това отношение в Библията няма симетрия.
Фактът, че накрая някои хора ще бъдат унищожени не доставя никакво удоволствие на Бога. Бог обикна
своите човешки създания толкова силно, че ни дари със способността и ние да го обичаме в отговор на
неговата любов към нас. Правейки  това, той ни дари със способността да го отхвърляме и да разкъсваме
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сърцето  му.  Как  е  възможно  някой  съзнателно  и  непреклонно  да  отхвърля  обичащият  небесен  Отец?
Несъмнено това  е  мистерията  на  греховността.  Онези,  които накрая  ще бъдат  унищожени не  могат  да
обвиняват Бог заради участта си, а трябва да винят само себе си.

Дали Бог чува молитвата на грешника?

Един абонат на моята ел. поща от Аляска ме пита дали Бог чува молитвите на грешните хора, които все още
не са приели Исус Христос като техен Господ и Спасител. Някакъв член от неговата църква твърдял, че Бог
не чува молитвите на човека, преди той да повярва в Христос и да бъде кръстен.

*    *    *
Ако за някой човек се казва, че е отрасъл в християнско семейство, той вероятно е пораснал, като от

най-ранното си  детство  се  е  молил на  Бога,  много преди да  е  повярвал в  него  или да  е  бил кръстен.
Вероятно членът на вашата църква  е разбирал погрешно смисъла на стих Йоан 9:31. Този стих е свързан с
излекуването  на  един  слепороден  човек,  който  скоро  след  като  Исус  го  излекувал,  враговете  му  го
нападнали и се опитвали да го убедят, че Исус е грешник.  Излекуваният човек им отговорил с думите: “Ние
знаем, че Бог не слуша грешниците,” а Исус излекувал слепотата, с която бил роден – нещо нечувано в
световната история.

Корнилий е добър пример за човек, който нито е вярвал в Исус, нито е бил кръстен, но въпреки това
молитвите му са били чути и на тях им е било отговорено по един мощен начин. Това не е просто моето
мнение, а е изречено от един ангел, изпратен от Бога от небесата (Деян.10:1-4). Истина е, че Бог е направил
всички човешки същества и ги дарява с всяка благословия, на която те се наслаждават. Като Създател, Бог
очаква всички създадени от него хора да го търсят, да го приемат като Бог и да му благодарят (Деян.14:15-
17;  7:24-28;  Рим.1:20-21).  Всеобщият  човешки  грях  преднамерено  пренебрегва  Бога,  съзнателно  го
отхвърля, умишлено го прогонва от ума си и избира да върви в противоположната посока (Рим.1:18-25;
Ос.4:6; 2Сол.2:10-12).

Ако думите на излекуваният слепороден мъж, че “Бог не слуша грешниците” бяха възприемани като
абсолютно и общо задължително правило,  ние нямаше да можем да си представим, че Бог щеше да чуе
молитвата на който и да е друг, освен на Исус, защото всички хора попадат в категорията на грешниците . Но
фактът е, че Бог гледа в сърцата на всички хора и се радва много на всеки човек, който обича “светлината”,
който  търси  “светлината”  и  върви  към  “светлината”  (Йоан  3:19-21).  Такъв  човек  вече  се  намира  под
милостивото влияние на Бога и ние имаме привилегията да го окуражаваме да “постоянства в Божията
благодат” (Деян.13:42-43).

 Дали верността към втория брак е прелюбодеяние?

Един читател ми пише: “Чувал съм да казват, че ако един невярващ, който се е развел с брачния си партньор
поради някаква “недуховна” причина и е сключил втори брак, но по-късно реши да стане християнин, такъв
човек е длъжен да напусне втория си брачен партньор и да се върне при първия или да остане самотен до
края на живота си. Твърди се, че гръцката дума, преведена като “прелюбодейство” в Мат.19:9 описва едно
продължително  действие,  което  продължава  едновременно  с  всеки  следващ  брак,  който  може  да  бъде
сключен след един “небиблейски” развод. Какво мислите по този въпрос?”

***
Мисля си, че това много повече прилича на учението на фарисеите и книжниците, а не на учението

на Господ Исус Христос (сравнете Мат. 23:4 с Мат. 11:28-30). По времето на Исус е имало различие между
религиозните  учители  по  отношение  на  “законния”  развод.  В  Мат.19  Исус  отговаря  на  лицемерните
фарисеи, които се опитвали да го поставят в капана като подкрепи едно от двете съществуващи различия. В
отговор на коварния им въпрос Исус посочил първоначалното намерение, което Бог е имал за брака, според
което  въобще  не  се  е  предвиждало  да  има  развод  и  което  е  идеалният  вариант  за  хората  от  всички
поколения.

Хората, които се опитват да се доближат до Бога като на адвокати, търсещи пропуск в договора,
винаги пропускат евангелските истини, че Бог обича грешните, че всички ние попадаме в тази категория и
че заместващата смърт на Исус и неговото възкресение ни дават възможност да умрем за всяко порочно
минало и да започнем нов живот, като нови създания в Исус Христос. Ние не постигаме праведност пред
Бога чрез собствените си усилия (виж Мат.  5:27-28 за  изневярата).  Ние получаваме спасението,  когато
признаем че сме грешни и като вярваме в Божието обещание за опрощение, основаващо се на собственото
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му сърце на свята любов, изявена в Исус Христос. Съвременните фарисеи, който подкрепят посоченото във
вашия въпрос учение, грешат даже съгласно Закона, тъй като текста от Втор. 24:1-4, за който говори Исус в
Мат. 19:9, ясно забранява на веднъж разведена жена, която след това е имала втори брак, да се завръщане
при първия си съпруг, ако се разведе повторно.

На гръцки или английски езици да се извърши “прелюбодеяние” означава да се извърши нарушение
на брачните задължения чрез сексуална връзка с друг човек, различен от брачния партньор. По подобен
начин  Исус  разширява  значението,  като  забранява  човек,  който  се  е  развел  поради  каквато  и  да  е
“небиблейска” причина, да сключва повторен брак. Обаче аз не знам за основание, поради което да се стига
до заключение, че всеки човек който има втори брак продължава да извършва прелюбодеяние, при условие
че не изневерява на новата си съпруга.

Учението което сте чули изопачава учението на Исус и противоречи на неговия пример, когато е имал
отношение  с  хората  от  неговото  време.  Когато  при  Исус  довели  една  жена,  хваната  в  момент  на
прелюбодеяние, неговия отговор бил  първо да й прости, а след това да я призове към праведен живот в
бъдеще ((Йоан 8:3-11). Това е напълно различно от съвременния подход в подобни случай, при който първо
се осъжда, а след това от прегрешилия човек се изисква да се извърши невъзможни неща, за да докаже, че
се е разкаял.

Дали вярата включва в себе си подчинение?

Някой казва: “Аз съм убеден, че вярата е една комбинация от това, в което вярваме, смесено с онова, което
искаме да направим заради вярата си. Вярата се състои от вярване плюс дела.”

***
Не трябва да отделяме вярата от делата, но и не трябва да ги объркваме. Делата представляват външна

демонстрация на вярата, те са израз на вярата, потвърждават вярата, даже изпълняват вярата, а понякога
даже отхвърлят твърдения за вяра. Но делата не са същото нещо като вярата и не представляват част от
вярата в най-прецизния смисъл на думата. Опасността, която се появява, когато направим делата част от
самата вяра е, че хората, които по-малко познават Библията, отколкото себе си, в края на краищата започват
да грешат и да си мислят, че са спасени по милост поради дела, а понякога даже - че се спасяват чрез дела
без милост.

Ние  избягваме  този  проблем,  ако  помним,  че  милостта  представлява  Божието  незаслужено
благоразположение и  че спасителната  вяра означава  да се  вярва,  че  Бог  е  милостив.  До тогава,  докато
помним, че вярата се изявява в делата, ние никога няма да бъдем в опасност, че ще изпуснем тази част от
истината.

Освен това е важно да помним, че вярата на един човек ще се изрази в дела, които са в хармония с
неговото разбиране и познания за Божията воля.  Следователно е неправилно един вярващ да прецени, че
друг вярващ е невярващ, просто защото втория вярващ все още не е достигнал до същото ниво на познание ,
до  което  е  достигнал  първия  вярващ,  въпреки че  втория  вярващ постъпва  в  съответствие  с  нивото  на
познанието, което притежава.

Аз оценявам високо внимателният начин, по който се отнасяте с този проблем и как представяте себе
си за прослава на Бога. Надявам се, че тези допълнителни мисли ще подсилят добрите неща, които казахте.

Дали вярата е някаква поза или е поведение?

Един брат в Христос ми пише: “Длъжни ли сме просто да вярваме, за да бъдем спасени или освен това
трябва и да се подчиняваме на Бога? Някои казват, че вярата е достатъчна сама по себе си, но други казват,
че вярата от Библията включва и подчинението.”

***
Ако си представяме вярата като нещо, което правим, ако гледаме на нея като на някоя от многото си

задачи,  ние  сме  готови  погрешно  да  си  мислим,  че  НИЕ  допринасяме  нещо  към  възстановените  ни
отношения с Бога, независимо дали това става с едно нещо (вяра) или няколко неща (разкаяние, кръщение
и т.н.). Факт е, че всички тези неща е заповядани и се очаква да бъдат направени, но нито едно от тях не
допринася с нещо за праведността ни пред Бога. Всичко зависи изцяло от Божието благоразположение,
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което представлява добрата воля, която той е демонстрирал в Исус Христос. Това е милост в която можем
само да вярваме и да я получим.

Спасяващата вяра означава да вярваме в Бога и да се отдадем на Бога в Христос, да уповаваме Бог да
ни спаси,  основавайки се на онова, което той ни е показал в живота, смъртта и възкресението на Исус
Христос, доверявайки се изцяло на Божията милост, без да имаме алтернативен план, в случай че този се
окаже недостатъчен. 

Тези, които вярват единствено в Божията милост най-често са хората, които се подчиняват на Бога.
Защото от една страна в Послание до евреите се казва, че подчинение, което не извира от вярата е мъртво, а
Яков  ясно  посочва,  че  животворната  сила  на  живото  тяло  се  демонстрира  най-добре  в  подчинението,
възхвалата, благодарението и работата, към които истински вярващият се стреми.

Христовите църкви, към които съм принадлежал през целия си живот, в началото се отклоняваха от
това изискване. В резултат на това,  църквата често поставяше себе си на по-предно място от Христос и
нашите нищожни усилия за подчинение отвличаха вниманието ни от превъзходната и напълно завършена
спасителна дейност на Бога.  Твърде често човешки планове,  програми и пълномощия се изплъзваха от
зависимостта си от божественото ръководство. В тези условия, вместо да са налице мирът и радостта в
Светия Дух,  царуваше плътско съмнение и несигурност, защото всеки, който разбереше истината за себе
си, след това не знаеше какво да прави.

Слава на Бога, че всичко се промени, не само в Христовите църкви, но и в много други църковни
деноминации, защото Бог продължава да работи, за да обедини всички неща в едно в Христос и призовава
хората  от  всички  народи  да  се  преклонят  пред  името  на  Исус! Човек  не  би  могъл  да  има  по-голяма
привилегия от това, да бъде активен участник в спасителната работа на Бога в края на земното време.

В Христовите  църкви сега  ние  имаме тази  възможност.  Такава  възможност  имат  и вярващите  от
Адвентистките Християнски църкви, Адвентистките църкви на 7-я ден, Световната Божия църква и други
деноминации,  които  традиционно  се  наричат  “истинската  църква”,  “възстановената  църква”  или
“преживялата църква”. Същото се отнася и до онези вярващи, които поради това, че  в техните църкви се
проповядва за “милостта,” се молят за замяна на учението на “милостта” или на еднократното деклариране
на вярата с учението за цялостно отдаване на човека на Исус Христос и за жива връзка с Бога, който го
възкресява от смъртта.

Дали да даваме клетва в съда?

Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Как можем да се подчиняваме едновременно на властите (което
ни заповядва Библията, които ни принуждават да даваме клетва в съда, че ще казваме истината) и на Исус
(който ни заповядва да не се заклеваме)? Не се съмнявам, че вие се налага да се справяте с този проблем,
защото сте адвокат и съм любопитен как можем да решим тази дилема?”

*    *    *
Въпреки че съм адвокат, аз преди всичко съм християнин, които е решен да върви след Исус Христос

като Господ. Някои много благочестиви християни използват твърде свободно думите на Исус от Мат.3:33-
37 относно забраната да се дават всякакви клетви. Но ако вникнем в контекста на този откъс, ние ще видим,
че обхвата на тази забрана е  доста ограничен.  В него Господ отговаря на хора,  които дават натруфени
клетви, че казват истината, но след това се изхитряват да излъжат, използвайки различни методи. 

Исус  осъдил  тези  измами  и  казал,  че  неговите  ученици  винаги  трябва  да  говорят  истината.  Но
въпреки това, когато бил разпитван пред Синедриона, самият Исус произнесъл клетва пред съда (Мат.26:63-
64).  Апостол  Павел  често  призовавал  Бог  да  му бъде  свидетел,  че  казва  истината  (Рим.1:9;  2Кор.1:23;
Гал.1:20; Фил.1:8; 1Сол.2:5). Несъмнено, правейки това той не е нарушавал заповедта на Исус.

Поне в САЩ даже онзи, който вярва, че Исус му е забранил да се заклева в съда, все пак може да
спази закона и правилата в съда, тъй като държавата разрешава свидетелите или да се закълнат, че казват
истината  или  просто  да  потвърдят,  че  казват  истината,  като  и  двата  метода  са  равностойни.  Когато
свидетелят ясно каже, че съвестта му не позволява да произнесе тази клетва пред съда, съдията по правило
приема това като основателна причина и не настоява. 

Ние вярваме в Онзи, който е наричан “Истината” и “Божието Да”,  който винаги ни окуражава да
казваме “Амин” на всяко Божие обещание (Йоан 14:6; 2Кор.1:18-20). Поради това трябва да държим на
думата си и хората постоянно да виждат това. Нека да се стремим да придобиваме такава репутация и това
да бъде за прослава на Бога.
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Дали евангелията са сигурни и благонадеждни?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “От къде знаем, че думите, за които се твърди, че са казани от
Исус, наистина са негови думи? Чел съм, че книгите в Новия Завет са били написани около век и даже повече
след смъртта му? Дали Марк е бил даже един от първите му 12 ученици?”

*    *    *
Най-рано написаното евангелие е вероятно евангелието на Марк, за което изследователите са единни,

че е написано в периода до 30 години след смъртта и възкресението на Исус. В рамките на поколението след
възкресението на Исус единадесетте Апостоли (Юда се самоубил, след като предал Исус) и специалният
Апостол Павел,  разпространили съобщението за  Исус по целия тогавашен свят.  Единадесет от тези  12
Апостоли подсилили свидетелството си, като умрели като мъченици заради името на Исус. 

Това е твърде добро доказателство, че те са вярвали, че онова, което казват е вярно и че то е от най-
голяма важност. От авторите на евангелията, Матей и Йоан са били Апостоли, учениците, които лично Исус
е подбрал, които е обучавал в продължение на 3 години, а след това им е възложил да служат и ги надарил
със силата на Светия Дух, за да изпълнят мисията си по целия свят. 

Другите двама автори на евангелията – Марк и Лука не са Апостоли. Но надеждни източници от 2-ия
век твърдят, че Марк е записвал това, което Петър е проповядвал (виж 2Пет.1:12-15), а Лука ни казва, че той
грижливо е проучил източниците от първия век (Лука 1:1-4). 

Учението на Исус се разпространило нашироко сред ранната църква чрез устни предания, тъй като за
тях се е твърдяло, че са произнесени от самият Господ. Павел цитира едно такова изказване на Исус, което
не се среща в нито едно от евангелията – “По-добре е да даваш, отколкото да получаваш” (Деян.20:35).

Исторически,  логически  и  духовно  доказателствата  ни  окуражават  да  приемаме  като  автентични
думите и описанията на деяния на Исус, които се съдържат в четирите евангелия, независимо от кресливото
неверие на изменниците на църквата, чиито сензационни книги и твърдения на пръв поглед изглежда, че
винаги привличат вниманието на хората.

Дали забраната за впрягане с невярващите включва и любовните срещи с тях?

Един абонат на моята ел. поща от Западната част на САЩ ме пита дали заповедта на Павел да не се
впрягаме заедно с невярващите (2Кор.6:14-16) забранява на вярващите не само да сключват брак с тях, но и
даже да ходят на любовни срещи с не-християни.

*    *    *
Несъмнено е най-желателно вярващите да сключват брак с вярващи. Тук-там се чуват изказвания на

някой, който твърди, че иска да спечели брачния си партньор за Господа, тъй като както Павел, така и
Петър признават наличието на такава възможност (1Кор.7:12-16; 1Пет.3:1-6). Но броят на тези “успешни”
случаи е многократно надвишаван от случаите на обсадени християни, които всеки ден след сватбата си се
събуждат,  за  да  се  срещнат  с  противоречащи  на  техните  оценки  за  света  и  ценности,  които  съвсем
естествено са демонстрирани от невярващи им партньори в брака.  Ако някой е решил да се ожени за
християнин  или  християнка,  единственото  разумно  нещо,  което  би  трябвало  да  прави  е  да  се  отнася
почтено както към вярващите, така и към невярващите.

Но аз  не считам,  че Павел е имал предвид както любовните срещи, така и сключването на брак,
когато е отправил предупреждението в 2Кор.6. Тогава той се е противопоставял на някои фалшиви учители,
които са се отнасяли презрително към Павел, считали че той е неудачник и че евангелското му учение за
разпънатия  Спасител е  непристойно.  Тези учители искали да се  проповядва евангелие на здравето,  на
богатството и на успеха, те искали да се говори, че Исус винаги “побеждава” и да се призовават хората към
стил на живот, който изглежда “успешен.” От началото до края на 2Кор тяхното заплашително присъствие
се крие зад декорите. И Павел се противопоставя на самохвалството и на обвиненията им доста директно в
последната  четвърт  от  това  Послание  (Например,  забележете  как  гледната  точка  на  Павел  се
противопоставя на тяхната в 1:8-14; 2:14-17; 3:1-6; 4:2, 5-11; 5:12-13; 6:3-10 и особено в глави 10-13).

Яремът е бил словесен образ, който е използван през 1-я век от юдеите за онагледяване на връзката
между учител и ученик, който е решен да възприеме неговото учене и да подкрепя учителя си (Мат.11:29-
30; Деян.15:1, 10; Гал.5:1). Същият смисъл подхожда на контекста на 2Кор.6:14. Опонентите на Павел в
Коринт са говорели за “Исус,” за “евангелието” и за “надежда,” но тези добри думи са били прикритие и
примамка за послание, което се е различавало напълно от това, което е проповядвал Павел и с начина, по
който той е живял.  Павел обичал коринтяните и се е раздал заради тях. В посланието си Павел изливал

97



98

сърцето си заради тях, като ги призовавал да не се впрягат в един ярем с измамливи учители и с тяхното
противоречащо на Господа учение.

Ако се вслушаме внимателно в гласовете около нас,  ние даже сега  можем да чуем това евангелие,
което е фокусирано в човека и в материалното. Но предупреждението на Павел от 2Кор.6 продължава да
звъни в ушите ни. И ако започнахме с разбирането на смисъла този откъс, аз не считам, че Павел би имал
нещо против тук отново да използваме неговия език, когато говорим за любовните срещи и брака – стига да
разбираме и да признаваме това което правим и не се опитваме да поставяме наши думи в устата на Павел.

Дали изборът е наш или е на Бога?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали ние избираме Бога или Бог избира нас? Участва ли волята ни в
този процес?”

*    *    *
Библията говори от гледната точка на Бога и от гледната точка на хората на Бога. Експериментирайки,

ние  избираме  Бога  (Йоан  1:12),  но  от  Библията  научаваме,  ч  е  първо  той  ни  е  избрал   (1Сол.1:4-5;
Деян.13:48).  Бог  стимулира  хората  си  както да  искат  (да  избират  и  да  решават),  така  и да  вършат (да
извършват, да изпълняват) нещата, които доставят удоволствие на Бога (Фил.2:13). 

Но спасението изцяло зависи не от нашият правилен избор или от правилно насочените ни усилия, а
от  Божията  спонтанна  милост (Рим.9:16).  Тук  има  тайни,  които  ние  не  можем  да  изследваме  или  да
разберем (Рим.11:33-36). 

Библията ни показва Божиите хора от три гледни точки. Гледани от позицията на бъдещата вечност, те
са хората, които накрая ще бъдат спасени, едно множество, което е толкова многобройно, че не може да
бъде преброено (Откр.7:9). Гледани от позицията на земното време, в групата на Божиите хора е включен
всеки, който не е отхвърлил милостта и познанието за Бога, по какъвто и начин да са им били предложени в
този живот (Рим.1:18-21; 2Сол.2:10-12). Гледани от позицията на  миналата вечност, това са хората, които са
избрани индивидуално от Бога и са били дадени на Исус Христос (2Сол.2:13; Йоан 17:1-3).

Първата гледна точка говори за Божията вярност и сила (1Кор.1:8-9; 1Пет.3-5). Втората гледна точка
говори за неговата милост и любов (Йоан 3:16; Тит 3:3-7).  Третата гледна точка говори за върховенството
на Бога (Рим.9:14-18). 

Бог работи в и чрез своите избрани хора, като им дава покаяние и вяра (Деян.11:18; Фил.1:29), като ги
призовава и привлича към себе си (Деян.16:14; Йоан 6:44-45), като казва, че те са праведни и ги прави свети
(Рим.8:30), като ги пази и предпазва (1Пет.1:5), и като ги прославя да бъдат завинаги с него (Рим.8:30). 

Бог ще довърши това, което е започнал (Фил.1:6) и няма да изпусне нито един от своите хора  (Йоан
10:27-29). Какъв трябва да е нашият отговор на всички тези неща? Отговорът ни е ясен: “Ако Бог е откъм
нас, кой може да е против нас?” (Рим.8:31)

 

 Дали истинският християнин някога извършва грях?

Един абонат на моята ел. поща ми пише за друг човек, който твърдял, че истинският християнин никога не
извършва грях и като доказателство за  твърдението си цитирал 1Йоан 2:3-4 и 3:6-10.  Моят читател ме
пита какво е моето мнение за това.”

*    *    *
Посланието на 1Йоан е ясно и убедително:  ако твърдим, че сме деца на Бога,  ние задължително

трябва да “вървим” в Божията светлина, а не в тъмнината на греха (1Йоан 1:5-7). Но истината е, че ние   не  
сме без грях   или над греха и всеки, който твърди че сме безгрешни се самозаблуждава и прави Бог да е  
лъжец (1Йоан 1:8, 10). 

Една от благословиите на “вървенето в светлината” е постоянното очистване от всички грехове чрез
кръвта на Исус (1Йоан 1:7). Следователно онзи, който ”върви в светлината,”  продължава да се нуждае от
почистване – с други думи казано, той е човек, който е извършил грях. Но “вървенето” на този човек не се
характеризира от греха, а от неговата покорност и святост. 

Има огромна разлика между   направата само на една крачка     и ходенето  . Някои от съвременниците на
Йоан са твърдели, че духът е свят, даже когато тялото извършва грехове и че това неподчинение на Бога не е
важно. Йоан отхвърля с най-строги думи тази представа.  Той твърди, че онзи, който “пребивава” в Христос
и който познава Бога чрез Христос, си създава навика да се подчинява на Бога и че този човек не си създава
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навика извършването на грях да е негов стил на живот. Йоан използва сегашно глаголно време и сегашни
причастия,  за  да  направи  тези  твърдения,  подчертавайки  непрекъснатостта  и  постоянната  природа  на
описвания от него стил на поведение (1Йоан 2:3-4; 3:6-10). 

Изразената от Йоан причина за написването на Първото му послание,  е за да увери хората, които
вярват  в  името  на  Божия Син,  че  те  имат  вечния  живот (1Йоан  5:13).  Този живот  е  в  Сина  и  ние  се
наслаждаваме на този живот, когато вярваме, че Исус Христос е наш “омилостивител” и “адвокат” пред
Отца, а не когато вярваме в собствените си способности на живеем безгрешно пред Бога (1Йоан 5:11-12;
2:1-2).  

Според Йоан “перфекционизмът” или твърдението,  че винаги живеем над греха    не е нищо друго  
освен ерес. И това непременно ще ни отведе или до лишаване от илюзиите и загуба на вярата (ако разберем
истината за себе си) или до самозаблуда и безсрамие (ако не разберем истината за себе си). 

Дали Исус наистина е бил изкушаван?

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали наистина Исус Христос е бил изкушаван да извърши грях или
само се е срещнал с изкушението, но не и с придружаващото го прелъстяване?

*    *    *
Въпреки, че Исус е бил Божието Слово, което е станало плът при превъплъщението,  той наистина

станал човек и живял като един от нас (Евр.2:14). Правейки това, той милостиво се отказал от божествените
си права и предимства (Фил.2:7; 2Кор.8:9). Въпреки, че Бог не може да бъде изкушен от злото,  в своята
човешка природа Исус бил “във всичко изкушен като нас, но никога не извърши грях” (Евр.4:15). 

Тъй като преминал през нашите трудности и борби, Исус сега е в състояние да бъде наш върховен
свещеник  и  да  седи  отдясно  на  Бога  на  небето  (Евр.4:14-16).  Според  едно  древно  учение,  наречено
“Docetism –  изглеждащ,”  Исус  само по  външния  си  вид е  приличал  на  човек,  но  апостолската  църква
отхвърлила  това  учение,  защото  то  противоречи  на  евангелието.  Застъпничеството  на  Исус  като  наш
върховен свещеник също се основава на факта, че когато е бил изкушаван, той винаги е оставал верен на
Бога. Сега той живее възкресен и прославен на небето, което е неразрушимо (Евр.7:16). 

Ако беше извършил някакъв грях, Исус щеше да дисквалифицира себе си за възможността да стане
наш Спасител и върховен свещеник. Той дойде като втори “Адам,” който представлява хората си пред Бога
в делата си и в смъртта си и тяхната съдба зависи от неговия успех (виж Рим.5:12). Да благодарим на Бога,
че Исус беше успешен и следствие на това сега ние се радваме на Божието благоволение и приятелство!

Исус е изпълнил и предназначението на Израел да бъде избран слуга на Бога, който трябва да отведе
народите при Бога. Това е имал предвид Матей, когато ни разказва историята за трите изкушения, на които е
бил подложен Исус Христос. Бог извел древните израилтяни от Египет и ги отвел през водата в пустинята,
за да ги изпитва там в продължение на 40 години и да види, дали те ще му се подчиняват или не  - но те се
провалили. 

По подобен начин Исус дошъл от Египет (Мат.2), минал през водата (кръщението) и бил отведен в
пустинята (Мат.4), където е бил изкушаван в продължение на 40 дни, за да се види дали ще се подчинява на
Бога – и той издържал на изпитанията. Тъй като е бил изкушаван в живота си, но не е извършил грях, Исус
се е оказал способен да бъде наш Спасител и милостив върховен свещеник. 

По този начин той преобърна трагичните последици от греха на Адам и като последен Адам изпълнил
предназначението на Израел като  верен остатък и  истински Израел,  и сега  призовава  всички хора към
възстановяване и пълнота с живия Бог.

Дали католиците са евангелски християни?

Един загрижен баща ми пише: “Синът ми ще се жени за едно много хубаво момиче, което е римокатоличка.
Аз  винаги  съм  считал,  че  католиците,  образно  казано,  не  са  членове  на  евангелското  семейство.  Дали  е
възможно бъдещата ми снаха също да е евангелска християнка?”

*    *    *
Католиците, подобно на Протестантите и на Източноправославните, са отделни хора. В някои страни

по света много от тях вярват и спазват в живота си   много небиблейски суеверия, някои от които са напълно  
противоположни  на  евангелието  за  оправдаване  по  милост  чрез  вяра  в  Исус  Христос.  Много  други
католици, по-конкретно в САЩ и в Западна Европа не постъпват така. 
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Тъй като католиците в САЩ все повече се фокусират в Библията и в Исус, сега те преживяват период
на  харизматично  обновление  и  много  повече  приличат  на  този  вид  християни,  с  които  са  свикнали
евангелистите.  На мен ми действа отрезвяващо, когато си спомням, че в продължение на много векове,
повечето от хората на Бога, които са живели в САЩ и в Западна Европа не са имали достъп до друго мнение
освен до същите суеверия и до понякога изопаченото римокатолическо учение. Нито пък са имали Библии,
отпечатани на техните майчини езици – те не са можели да ги четат, даже и да са имали Библии. Но въпреки
това те са служили на Бога и са му се покланяли по единственият начин, който са знаели. 

Дали  Бог  ще  вземе  предвид  всичко  това,  когато  дойде  моментът  да  ги  съди?  Длъжен  съм  да
предполагам, че той ще вземе това предвид. Бог не съди хората според името на църквата, в която членуват,
а ги оценява индивидуално, като вижда в сърцето им. Библията ни уверява многократно, че всеки човек,
който вярва в Исус за спасението си, няма да остане измамен в надеждите си. 

Благодаря на Бога, че нашето спасение не зависи от собствената ни способност да правим, да мислим
или да изживеем нещо безпогрешно, а зависи от сигурната способност на обичащият и суверенен Бог да ни
сграбчва  и  да  ни  държи  здраво!  Ако  постоянно  държим  ръката  си  в  ръката,  която  носи  белезите   от
гвоздеите на кръста, ние можем да сме напълно уверени, че той никога няма да ни изостави или да ни
забрави.  А това зависи от вярното сърце на Бог нашия Спасител,  а не от името, което виси над входната
врата на църквата.

 Дали кръщението наистина е необходимо?

Задава се въпрос: “Дали кръщението наистина е необходимо за спасението?”
***

Ние можем да попитаме: “На кого е необходимо ?” Със сигурност не е необходимо на Бога, който
спасява милиони хора, без да са кръстени. Можем да се запитаме, кои са тези хора?  Какво да кажем за
бебетата, които умират без да са кръстени? Със сигурност те са грешни, като наследници на Адам, но тъй
като  не  са  отхвърлили  Бога  по  собствена  воля,  те  са  защитени  от  жертвата  на  Христос  като  наш
представител и Втори Адам. В списъка на некръстените,  които са спасени,  трябва да прибавим всички
юдеи, живели преди Христос, който са били “верни”, както и всеки праведен не-юдеин, който е живял преди
Христос. А защо към тази група да не добавим, спазвайки същите библейски принципи, онези хора, който
формално са се родили преди Христа, но поради своите познания са живели като християни, отговаряйки на
Всевишния Бог с вяра в съответствие с познанието, което са имали за него?

Някой може да каже: “Но нали кръщението е задължително за онзи, който чуе евангелието и разбере,
че Исус е заповядал да се кръщаваме?” Разбира се, че това е така, ако под “задължително” се разбира, че то
е било заповядано и трябва да се прави. То е “задължително”, защото Исус е Господ и е заповядал да се
кръщаваме.  То е “задължително” за  онзи,  който вярва единствено в Исус за  своето спасение,  който му
дължи всичко и който над всички иска да му благодари, веднага щом като научи какво е желанието на
Спасителя.

Това е любопитна реалност,  но се  осмелявам да кажа,  че човек най-добре разбира значението на
кръщението,  когато  фокусира  вниманието  си  върху  нещо  друго.  Това  “нещо  друго”  е  безнадеждното
положение, в което се оказваме, ако не се възползуваме от незаслужената услуга на Бога, от безпогрешния
живот и смъртта на Исус, който ни оправда пред Бога и от истината, че тъй като тази спасителна работа е
завършена, единственият ни отговор е да се оставим изцяло на Божията милост в това отношение или да
откажем да признаем нейната достатъчност.  Дилемата е или да горим с религиозен огън или да остане в
безбожно безразличие.

Дали кръщаването предшества спасението? 

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали след Деян. 2 има някакви примери на хора, които са били спасени
преди да са били кръстени във вода?

*    *    *
Вярвам, че ще намерите ясен пример за такова спасяване в случая с Корнилий, с неговото семейство и

приятелите му. Забележете последователността на събитията, така както са описани от Петър и Лука. Петър
разказал на слушателите си в дома на Корнилий за Исус и им обещал, че който от тях повярва в Исус, ще
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получи опрощение на греховете си (10:43). Присъстващите повярвали в Исус (11:17; 15:9). Бог видял вярата
им и очистил сърцата им (15:8-9). След това Бог ги кръстил с Духът и им дал Светия Дух като свидетелство,
че ги е приел (11:15-18). След това те започнали да говорят езици (10:44-46). Когато видял, че Бог е приел
тези хора, Петър им заповядал да се кръстят във вода в името на Исус Христос (10:47-48).

Дали това е образецът, по който се извършва всяко спасение? Съвсем не. Нито пък това би могло да
бъде обяснено като някакво изключение от някакво друго стриктно правило. Обръщането към Бога, които са
описани в Деяния на апостолите постоянно са съпътствани от конкретни реалности – разкаяние и вяра,
водно  кръщение,  Светия  Дух  и  опрощение  на  греховете  –  но  тези  реалности  се  случват  в  различна
последователност в зависимост от хората, които участват и конкретните условия в които те се намират. На
Петдесятница на хората било казано да се покаят и да бъдат кръстени за опрощение на греховете им и за да
приемат Светия Дух (Деян.2). Обаче жителите на Самария получили водно кръщение, но не и Светия Дух
до момента, в който Петър и Йоан положили ръце върху тях (Деян.8). Нито пък всички спасени хора са
говорели езици – даже онези, които са били изпълнени със Светия Дух - но все пак някои хора са говорели
езици. Бог не е ограничен от никакъв определен ред или план – въпреки че той винаги е верен и винаги
прави това, което е обещал. 

Нека да сме доволни и да изпълняваме Великата Заповед – да споделяме добрата новина за Исус, да
правим ученици, да ги кръщаваме и да ги учим да вървят след Исус. Бог ще извърши опрощението, а Исус
Христос ще извърши кръщението в Духът. Те заедно ще подарят даровете, които преценят, че подхождат на
всеки човек на Бога. Ние можем постоянно да правим това, което Бог ни е казал да правим, но не е нужно да
се опитваме да вършим работата на Бога.

Дали кръщението е подчинение или е работа?

Една сестра от Атлантическото крайбрежие е съгласна, че ние се спасяваме не поради собствените ни дела,
но  настоява,  че  се  спасяваме,  защото  сме  кръстени  с  водно  кръщение.  Тя  казва,  че  кръщението  не  е
“работа”, а “подчинение”, което е необходимо за спасението.

***
Освен “Обществото на приятелите” (Квакерите) и “Армията на Спасението,” извършващи духовно

кръщение, не познавам други които да отричат, че Исус е заповядал да се извършва водно кръщение, или че
кръщението е акт на подчинение,  или че ние трябва да се подчиним на Христос,  като се кръстим.  Но
смисълът, който се съдържа в зададения въпрос води до големи проблеми.

Дали обрязването е било работа или подчинение (Деян. 17:9-14)? Дали спазването на съботата е било
работа или е било акт на подчинение (Изх. 20:8-11)? Дали спазването на Тора (На заповедите на Моисей) е
било работа или акт на подчинение (Втор.6:6-9)? Когато в Послания до Римляните и до Галатяни Павел е
подчертавал, че ние сме оправдани поради вярата си в Бога в лицето на Христос, а не поради делата си, той
се е противопоставял на някои юдеи, които считали, че просто се подчиняват на Бога и че подчинението е
задължителното условие, за да се спасим (Деян. 15:1). Няма смисъл да се споменава, че юдеите е трябвало
да спазват  Закона на Моисей,  но ние сме длъжни да спазваме Закона на Христос.  Ако грешните хора
можеха да получат спасение чрез собственото си подчинение, Законът на Моисей би могъл да ги направи
праведни (Гал. 3:21). В Римляни и Галатяни “законът” се нарича просто “закон” на гръцки, защото Павел
говори за принцип, а не за конкретен набор от правила.

Да казваме, че ние се спасяваме въз основа на собственото си подчинение, означава да изопачаваме
евангелието (Рим.9:30-10:4).  Ние  не сме  спасени,  защото достатъчно добре се  подчиняваме на  Бога,  а
защото Исус се е подчинил на Бога достатъчно добре на Бога вместо нас и ние сме длъжни да вярваме в
това, което той е направил заради нас. Независимо от това, този, който вярва в Бога, сигурно ще иска да му
се подчинява и то с по-голям успех от онези, които се уповават на собственото си подчинение, за да бъдат
оправдани пред Бога (1 Кор. 15:10).

Ако някой се подчинява на някоя заповед на Бога, като счита, че Бог ни обича и  прощава греховете
ни защото ние му се подчиняваме,  такъв човек превръща подчинението в някакъв вид “изработване на
праведността”, на което Павел се противопоставя(Тит 3:4-7). От друга страна, ако човек вярва в Божията
любов, изявена в Христос и се подчинява на всяка заповед на Бога, мотивиран от любовта и благодарността
си заради Божията милост, този човек не изпада в “изработване на праведността”, което се отхвърля от
Павел.  Същото  може  да  се  каже  за  юдеите  от  първия  век,  които  са  приели  Исус  като  Месия  и  са
продължавали да спазват Тора, съботата и са обрязвали момчетата си - и всичко това е било правено с
правилни мотиви (Гал. 6:15; Рим.14:5-6).
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Не всички юдеи са  практикували юдеизма.  Някои от най-големите познавачи на  всички времена
твърдят, че основават учението си на Новия Завет. Не е достатъчно само да се цитира от Новия Завет и това
да е гаранция, че едно учение е християнско. Най-важният тест за спасението е от чие подчинение зависим
ние - от нашето или от подчинението на Христос.

Дали накрая всеки ще бъде спасен?

Един  читател  ме  попита  дали  съм  прочел  книгата  на  Филип  Гъли  и  Джеймс  Мълхоланд  “Ако
милостта е истина: Защо Бог ще спаси всеки човек”? Отговорих му, че не съм, въпреки че я прелистих в
една книжарница и прочетох както положителни, така и отрицателни коментари за нея в интернет. Казано
накратко, авторите на тази книга твърдят, че Божията любов е толкова силна, че милостта му е толкова
добра и че волята му е толкова решителна, че накрая нито един човек няма да бъде отхвърлен завинаги.

Идеята, че накрая всички хора ще бъдат спасени, е предложена още в древността от Ориген (185-250
г.н.е.), който е бил прочут служител на църквата в Александрия  и твърдял, че адът всъщност ще е само
чистилище. Ориген считал, че след като бъдат очистени от греховете си, попадналите в чистилището щели
да бъдат извадени оттам и ще се присъединят към хората,  които са спасени от Бога.  Ориген спорел с
Тертилиан, създателят на учението, което сега се поддържа от повечето християни, които очакват, че хората,
които ще бъдат отхвърлени от Бога по време на Божия съд,  ще страдат вечно в ада.  Ориген не е  бил
последният християнин, който е считал, че тази представа дотолкова противоречи на този характер на Бога,
който  е  демонстриран  в  Исус  Христос,  че  Ориген  и  последователите  му  забравят  за  праведността  и
светостта на Бога и отиват в другата крайност. 

Въпреки че не искам никой да загине, на мен ми се струва, че Библията остава твърде голяма свобода
за стигането до това ужасно заключение, което изключва възможността някой човек да бъде унищожен.
Моите продължителни и задълбочени изследвания ме отведоха до следната представа за ада, която ми се
струва изцяло в хармония с Библията. Понякога тази представа е наричана “условно безсмъртие”. Според
нея въпреки, че всички хора, които ще са мъртви при второто идване на Исус Христос ще бъдат възкресени,
за да се изправят пред Божия Съд,   само спасените (на които Бог даде дарът на безсмъртието), ще живеят  
вечно  . А онези, които ще умрат повторно, вместо да живеят с Бога, ще получат това, което са искали. Бог ще  
ги изпрати в ада, където ще понесат справедливата Божия присъда. 

Навсякъде в Библията се твърди, че заплатата за греха е смърт – втората смърт, която обхваща душата
и тялото и от която завинаги няма да има връщане назад. На тази тема аз съм написал книгата “Огънят,
който поглъща” – книга с обем 500 страници, която проследява църковната история и показва как се е
появила  традиционната  представа  за  безкрайното  съзнателно  наказание  в  ада,  как  тази  представа  се  е
разраснала и е станала господстваща. По този въпрос има и една друга представа,  предложена от моят
приятел Нил Пунт. Според тази представа накрая всички хора ще бъдат спасени с изключение на онези,
които през живота си съзнателно и преднамерено са отхвърляли Бога и неговата милост, колкото и пъти да
са се срещали с нея. 

Струва ми се, че тази идея съответства на следните неща: 
(1) Желанието на Бога да спасява хората, а не да ги осъжда.
(2) Желанието на Бога е съди хората според светлината, която те притежават.
(3) На абсолютната и уникална изключителност на Исус Христос, чрез чиято саможертва накрая ще

бъдат спасени всички хора, които са всъщност спасени, независимо от това, дали те осъзнават този факт или
не. (Замислете се за вярващите в Бога от времето на Стария Завет, за абортираните бебета и хората, които се
страхуват от Бога, но не поради своя вина не са имали възможност да чуят добрата новина на евангелието.)

 Дали някои грехове са по-лоши от другите

Един читател на електронната поща ми пише: “Предлагам, че нашето седмично изучаване на Библията, в
което сега се занимава с 1Царе, ще потърси доказателства за природата на Бога, за която се говори толкова
много  в  историите  от  Стария  Завет.  Ние  виждаме,  че  когато  Илий не  можел  повече  да  контролира
греховното поведение на синовете си, Бог ги наказал (1Царе 2:22-23; 3:11-14), но когато синовете на Самуил
не последвали Бога (1Царе 8:3), не се споменава те да са били наказани с някакво наказание. Това води до
размисъл дали някои грехове са по-сериозни от другите. Всяка ваша мисъл в това отношение ще бъде високо
оценена.”
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***
Не мисля, че има необходимост да степенуваме различните грехове на синовете на Илий и на Самуил

и да считаме, че някои от греховете са по-сериозни от другите в очите на Бога. Струва ми се, че авторът на
1Царе ни съобщава подробности за синовете от две семейства, доколкото тези подробности са част от по-
общата история. Греховете на синовете на Илий станали причина за тяхната смърт и за последващата смърт
на самият Илий, но това е и част от историята по издигането на Самуил като ръководна фигура на мястото
на Илий. Има приемственост, когато синовете на Самуил също били нечестни, но това засяга друга част от
историята, която се отнася до хората, които са искали да имат цар, тъй като синовете са били неподходящи
да наследят баща си Самуил след смъртта му.

И в двата случая историите илюстрират, че отношението на Бог към хората е в пряка зависимост от
личния му избор, а не в зависимост от техния произход и че за Бога е много по-важен характер  а   на човека  , а
не семейните връзки.  Освен това тези истории показват,  че духовното водачество по природата си има
харизматичен характер,  че е “дар” от Бога,  който трябва да се използува като отговорност по един верен
начин, а не като нещо служебно и отделно от личната връзка със самия Бог.

Ние, хората, неизбежно степенуваме греховете, считайки, че едни от тях са по-лоши от другите и
обикновено това се прави така, че ние самите да изглеждаме по-добри, а другите - по-лоши и по-греховни.
Обаче Бог не ни освобождава толкова леко от отговорностите ни. Исус ни казва, че трябва да обичаме Бога с
цялото си сърце, душа, сила и ум, както и да обичаме ближните като себе си. Нито един от нас не прави
безгрешно това и ние редовно трябва да казваме на Бога, че искрено съжаляваме и смирено се разкайваме.
Павел ни казва, че всички сме грешни и че не заслужаваме да бъдем прославени от Бога (Рим. 3:23).

В края на краищата съществуват два избора - ние или съответствуваме на изискванията на Бога или
не. Но никой от нас не успява да удовлетвори тези изисквания.  Добрата новина е, че Бог обича грешните
хора, че Исус умря за грешните и ако признаем реалността на нашето състояние,  ние можем да обявим, че
вярваме в тези истини.

Дали Павел е срещал Исус преди смъртта му на Голгота?

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали Саул от Тарс (по-късно наречен Павел) се е срещал в Палестина
с Исус по време на земното му служение. 

*    *    *
Ние не можем да знаем, дали Павел някога е срещал лично Исус преди смъртта му на Голгота или не.

Изследователите считат, че Павел (това е Римското му име) или Савел (това е еврейското му име), е роден
приблизително по времето, когато е бил роден и Исус, но далеч от Палестина, в град Тарс (сегашна Турция).
Първият път, когато в Новия Завет се споменава за Павел, че той е описан като “млад мъж” и съучастник в
убийството на Стефан (Деян.7:58).  

Това е станало преди Павел да повярва в Господа, което вероятно е станало през 34 г. от новата ера.
Друго съчинение на гръцки от онова време използва същата фраза “млад мъж” и обяснява, че тя се отнася за
мъж на 18-20 години. В друго подобно съчинение се обяснява, че тази фраза се отнася за мъж на възраст 24-
40 г. Това описание не ни помага много в нашия случай. 

По-късно  Павел  казал,  че  се  е  обучавал  при  Рави  Гамалаил,  което  би  трябвало  да  е  ставало  в
Йерусалим (Деян.22:3). Възможно е сестрата на Павел също да е живяла в Йерусалим (Деян.23:16). Павел
вероятно е започнал да се обучава за да стане равин, когато е бил юноша или около 20-годишен младеж,
което вероятно е съвпадало с периода от живота на Исус малко преди да навърши 30 г. и да започне земното
си служение. 

Ако е така, тогава Павел не би трябвало да е имал причина да познава Исус по това време.  Някои
свидетелства твърдят, че равините са били ръкополагани на 40-годишна възраст. Ако Павел е учил при
Гамалаил докато е бил 35-39-годишен, тогава Исус би трябвало вече да се е възнесъл на небето. Някои хора
вярват, че казаното от Павел в 2Кор.5:16: “ако и да сме познали Христос по плът” означава, че Павел се е
срещал с Исус преди смъртта му на Голгота. 

Но е възможно това твърдение да означава и друго: че мнението, което е имал Павел за Исус преди
срещата им на пътя за Дамаск, след тази среща коренно се е променило. Фактът, че по време на тази среща с
възкръсналият Исус Павел попитал: “Кой си ти, Господи?” (Деян.9:5, 22:8) може да означава, че дотогава
той не е познавал Исус. А е възможно и огреният от славата си Исус да е бил неразпознаваем, даже и преди
това Павел да го е бил виждал, но текстът само казва, че Павел е видял светлина. Съжалявам, че не мога да
отговоря по-определено на въпроса ви, но това просто е въпрос, на който не може да се даде точен отговор.
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Дали САЩ са Божий народ?

Един абонат на моята ел.  поща ме пита дали САЩ са Божий народ в някакъв специален смисъл и дали
американците могат да твърдят, че са Божии хора така, както в Стария Завет е казано, че Израел са
заветният народ на Бога?”

*    *    *
В никакъв специален смисъл  американците    не са   Божии хора  ,  независимо че САЩ са наследили

християнската култура от своите европейски основатели и че днес в САЩ живеят много християни.
Често цитираният стих 2Лет.7:14  не се отнася за нито една съвременна нация,  а за древния народ на
Израел,  с  който  Бог  е  сключил  завет.  Днес  този  стих  се  отнася  за  Божиите  хора  в  Исус  Христос,
независимо от това, дали са нигерийци, американци, иракчани или новозеландци. Но този стих не се
отнася за нито една политически режим, нито за някаква конкретна географска територия. 

Джордж Вашингтон и няколко други от основателите на САЩ са били вярващи християни. Томас
Джеферсън и други от основателите са били деисти и са отричали библейските чудеса и божествената
природа на Христос. През 1776 двадесет процента от населението са били роби и са били лишени от
основните човешки права и свободи. Голяма част от нашата територия е била завладяна чрез лишаването
от собственост и избиването на местното население. През 1776 църквата е била посещавана от по-малък
процент от населението на нашата страна, отколкото сега. 

Представата, че САЩ са “християнска нация,” чиято съдба е ясна, противоречи на историческите
факти. Подобно на  всички  останали държави,  САЩ съществуват  поради върховната  Божия власт  и
оцелява поради Божията промисъл. “Всевишният Бог владее над царството на хората и поставя над него
когото си поиска” (Дан.5:21). Бог, който е направил света и е направил всички човешки народи да живеят
по цялото лице на земята, като им е определил времето и мястото, където да живеят (Деян. 17:24-27).
Божието царство не е на този свят (Йоан 18:36). (Коментар: Началото на идването на Божието царство на този

свят е поставено с възкресението на Исус Христос, а окончателното установяване на Божието царство на земята ще стане
при второто идване на Господа. Да, ние сме граждани на небето, но ще живеем на земята и ще се грижим за нея, така както
ни е било възложено още в Бит.1 и 2. Д.Пр) 

Като християни, нашето гражданство е на небето (Фил. 3:20). Ние чакаме царството, което не може да
бъде поклатено и което ще трае вечно (Евр. 12:26-28). Където и да живеят по света, християните  могат
да обичат и да се молят за страните си. Но ние правим това с убеденото познание, че този свят не нашия
дом и че ние сме само пътешественици, които преминават през него.

Дали САЩ са християнска нация?

Един абонат на моята ел.  поща ме пита: “Дали САЩ са християнска нация? Дали САЩ винаги са били
християнска нация?” 

*    *    *
Основополагащ фундамент при създаването на нашата нация е била вярата във Всевишния Бог и в

библейските принципи на морала. Бащите на нацията ни са дали израз на убежденията си при написването
на Конституцията на САЩ, в речите си и в личните си писма. Някои от тях, като Джордж Вашингтон, са
били  силно  вярващи  християни.  Други,  като  Томас  Джеферсън,  са  били  деисти,  които  са  отричали
божествения  произход  на  Христос  и  библейските  чудеса,  но  са  вярвали  в  един  истински  Бог,  който
упражнява върховната си власт над целия свят. 

През 1776 година делът на онази част от населението, която редовно е ходела на църква е бил по-
малък в сравнение с наши дни. В демографско отношение САЩ все още е населена предимно с хора, които
казват, че са християни. За съжаление, много от тях не свързват това твърдение с ежедневния си начин на
живот и никой от нас не е достигнал най-високото нивото на идеала. Това, че човек е роден в САЩ не го
прави християнин. В моят град Хюстън има много християнски църкви, но има и много еврейски синагоги,
мюсюлмански  джамии,  будистки  храмове  и  хиндуиски  светилища.  Още  повече  са  местата,  където  се
събират  поклонниците  на  по-малко  забележимите,  но  подобни  идоли,  като  боговете на  властта,  на
богатството, на забавленията, на удоволствията и на физическата красота. 

Ние наистина сме религиозни хора. Нашата нация е велика и добра, но нейната история е изпълнена
с прегрешения и белези от рани: жестоки убийства (като се започне от убийствата на местните индиански
племена и се стигне до убийствата на неродените бебета при абортите), отвратителното робство на негрите,
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подкрепата  на  чуждестранни  диктатори,  които  са  преследвали  християни  и  са  лишавали  (и  лишават)
гражданите  на  страните  си  от  основните  им  човешки  права  и  понякога,  изпълнението  на  програми  в
обществото, основаващи се на хладният егоизъм или на откровената липса на морал. 

Вместо да пренаписваме историята с цел да си създадем някакво въображаемо минало, нека да се
стремим  да  работим  за  едно  по-светло  бъдеще.  Нека  всеки,  който  изповядва,  че  е  християнин  да
демонстрира духът и сърцето на Исус Христос във всяка своя ежедневна проява.  Истински вярващият
трябва да се стреми към такъв начин на живот.

Дали той прави достатъчно?

Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Виждам много проблеми в света и съм объркан. Откакто помолих
Исус да влезе в сърцето ми, посоката на живота ми се обърна на 180 градуса. Сега имам повече обич към себе
си и към другите хора.  Мога ли да считам, че правя това,  което Бог очаква от мен,  когато в дълбоко в
сърцето си се чувствам добре?”

*    *    *
Добрите дела са много важен отговор на Божията доброта към нас, въпреки че те не са основанието за

неговото  благоволение  към  нас (Тит  2:14).  Делата  ни  показват  нашето  разкаяние  (Деян.26:20),  те  са
доказателство за вярата ни (1Сол.1:3; Як.2) и демонстрират любовта ни (Евр.6:10). Бог ни е направил част
от своето ново създание,  за  да можем да вършим добрите дела,  които той е  възложил на всеки от нас
(Еф.2:10). 

Вие сте напълно прав, че проблемите на света могат напълно да объркат всеки чувствителен човек. За
щастие Бог не очаква един човек да направи всичко. В същото време той използва нашите скромни усилия и
постижения в процеса на изпълнение на собствения си план за вселената. 

Как можем да научим каква е нашата част от този процес? Помнете, че Бог ще ни държи отговорни
единствено за онези неща, които ни е възложил да вършим, като например какво правим с талантите си и с
шансовете,  които ни се предоставят  да ги използваме (2Кор.8:12;  1Пет.4:11-12).  Библията ни говори за
много добри дела, за които може да ни се отдаде възможност да извършим. 

Ако търсим Божията воля и ежедневно му се подчиняваме, той ще ни побутва чрез Духа си, за да
разпознаваме кои работи са  планирани ние  да ги  извършим.  Християнството означава  да имаме лични
взаимоотношения с небесния Отец.  Ако поддържате тези отношения искрено и открито, ако се оставяте
постоянно на волята на Христос, ако се храните със Словото му, ако се подчинявате вярно на Бога така,
както го разбирате, ако винаги се стремите да запазвате чиста съвестта си, вие можете да бъдете уверен във
всеки момент, че постъпвате правилно (Кол.1:9-12).

Дали умрелите са в съзнание в наши дни?

Един  читател  ми  пише:  “Четох  книгата  ви  “Огънят  който  пояжда”  и  вярвам,  че  вашата  позиция  е
библейска когато говорите, че умрелите не чувстват нищо и се намират между смъртта и Възкресението.
Обаче  аз имам няколко въпроса свързани с някои откъса от книгата.”

***
В: “Заспал ли е умрелият Самуил в 1 Царе 28? Какво означава думата “отпаднал”? Какво е имал

предвид Самуил, когато е казал, че Саул и синовете му ще бъдат с него на следващия ден?”
О: Според мене задоволително е обяснението, че този инцидент включва в себе си една демонична

измама и че Самуил всъщност никога не се е връщал обратно. Ако се е връщал, всички тези коментари
биха подхождали на термина “заспа” и на традиционното разбиране по този въпрос. Самуил е “заспал” и е
“отпаднал” или е бил събуден от “заспиването си” и Саул и синовете му биха били с него (въпреки че са
заспали) на следващия ден.

В: “Известния крадец на кръста на Голгота - дали още същия ден той и Исус са отишли в рая (Лука
23:43)? Бил ли е Исус “заспал” за три дни?”

О: “Раят” е дума, означаваща “Градината” (както в Райската градина), заимствано от палестинците и
Исус говори на крадеца висящ на съседния кръст с думи, които той би разбрал. Това едва ли е подходящ
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пример за една теологична лекция.  Аз вярвам, че Исус е “спал”  в тридневния период между неговата
смърт и възкресение.

В: “Какво можете да кажете за появата на Моисей и Илия по време преображението на Исус (Лука
9:30)?”

О: Матей нарича появяването им “видение” (Мат. 17:9). Илия не е умирал, а се е възнесъл на небето с
вихрушка (4 Царе 2:11).  Не виждам проблем да кажа,  че Моисей е бил “заспал” и Бог го е “събудил”
временно за случая.

В: “В Мат. 22:23 Исус казва, че Бог е Бог на живите, а не на мъртвите. Как може това да се съгласува
с казаното от Павел, че умрелите християни са “заспали”?”

О: Ако прочетем предходния стих, ние виждаме, че Исус не казва, че умрелите сега са в съзнание.
Той показва нуждата от възкресение, защото Бог е Бог на живите, а е ясно, че умрелите не са живи! Това е
добър пример за откъс, който поради това, че многократно и продължително време е употребяван погрешно
и обикновено се цитира когато се преподава тъкмо обратното на неговия първоначален смисъл.

Въпреки, че идеята, че умрелите “спят,” а не са “будни,” ми изглежда много повече в съответствие с
останалите библейски текстове, има няколко текста от Новия Завет, които може би предават по-различна
идея за състоянието на умрелите християни. Със сигурност това не оказва влияние върху спасението, нито
е нещо, за което християните трябва да разрешават различията във вижданията им да влияят върху тяхното
приятелство и върху съюза им в Христос.  По много подобни проблеми сме длъжни да оставяме място за
мнението на другите, независимо колко убедителни са нашите аргументи и да допуснем вероятността, че
може да не сме прави.

Дали хомосексуалистите са добре дошли?

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Аз съм посветен и вярващ християнин, който беше принуден да
приеме факта, че съм хомосексуалист. Най-общо казано, отношението на хората към хомосексуалистите не е
добро или те са третирани като второкласни граждани от евангелските и консервативните църкви. Можете
ли да кажете нещо по този въпрос?”

*    *    *
Според Библията,  Бог е определил и възхвалява сексуалната интимност между мъжът и жената в

рамките  на  семейството.  Всички  други  сексуални  отношения,  независимо  дали  са  хетеро  или
хомосексуални, са греховни и са забранени (Евр.13:4; 1Кор.6:9-11). В този пропаднал свят всички ние носим
белезите на сегашното си отчаяно положение – черти на личността ни, които предоставят възможности за
извършването на всевъзможни изкушения по най-различни начини (Як.1:14-15). 

Не вярвам, че самата хомосексуална ориентация е вид грях, въпреки че я разглеждам като провал и
безпорядък  в  Божия  план.  По  същият  начин,  предразположението  на  хомосексуалиста  към  сексуални
партньори, които са различни от законния му партньор все още не е грях, въпреки че това е белег за провал
и би било погрешно за този човек да продължи по този път. Човек може да се надява, че църквите (които
също са съставени от хора, които се борят с греховете си) милостиво ще поканят при себе си всеки човек,
който търси и иска да върви след Бога. Църквите, които вярват в Библията би трябвало да подражават на
Исус Христос, който е носел както милост, така и истина (Йоан 1:17). 

Намиращи  се  в  такава  приятелска  среда,  хетеросексуалните  и  хомосексуалните  хора  трябва  да
получават библейското поучение за Божиите стандарти за морална чистота, както и взаимно окуражение, за
да живеят според тези стандарти. Истинска трагедия е, че много църкви сега карат хомосексуалистите да се
чувстват нежелани в тях,  даже когато те искрено се стремят да живеят свят живот.  Трагично е, когато
църквите си затварят очите за скандалното и греховно поведение от всякакъв друг вид, все едно че въобще
не ги интересува светостта. Не е нужно да принизяваме библейското учение за сексуалността, за да можем
да кажем, че Бог е загрижен и за всички други отличителни черти на нашето поведение и характер. Исус е
казал  много  повече  неща  за  нашето  отношение  към  парите,  отколкото  за  отношението  ни  към  секса.
Заповедите да обичаме с цялото си сърце Бога и ближния си заемат първите две места в списъка на Бога с
най-важните му заповеди (Мат.22:36-40). Планът на Бога е да ни промени чрез своя Дух, за да заприличваме
все повече на неговия Син – един всеобхватен стремеж, в който се включва всичко което можем да си
помислим, да кажем или да направим (Рим.8:29).
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Дали Христовата църква е деноминация?

Един читател пита: “Дали Христовата църква е деноминация и дали тя е единствена?”
***

“Деноминация” означава различни неща в зависимост от контекста, в който се употребява. Например,
историците,  теолозите,  социолозите  и  обикновените  хора  влагат  в  тази  дума  различно  значение.
Предполагам,  всички  християни  ще  се  съгласят,  че  нито  Исус,  нито  неговите  апостоли  са  поставили
началото или са се изказвали положително за каквато и да е деноминация, както и че повечето хора, които
са основали деноминациите през вековете, са полагали най-големи усилия това да не са деноминации.

Що се отнася до въпроса “Дали Христовата църква е  деноминация?”,  всичко зависи от смисъла,
който всеки човек влага в понятието “Христова църква.” Дали човек говори за световното тяло на всички
християни или за някаква местна църковна общност или за нещо, което е по-малко от първото, но е по-
голямо от второто?

Световната “Христова църква” или “Божия църква” е равностойна по обхват с “тялото на Христос” и
включва всеки човек, който познава Исус Христос като Спасител и Господ, поне от денят Петдесятница от
2 Деян. до края на света. Този списък на хора е известен единствено на Бога. Такива хора вероятно ще се
намерят във всички християнски деноминации и неденоминационни християнски групи,  както и някои
самотни хора, които поради някаква необичайна причина не са част от някаква местна или регионална
група.

“Христовата църква” в този смисъл не е деноминация и е по-голяма от всяка деноминация или от
всички деноминации взети заедно. Искам да припомня освен това, че тази “Христова църква” съществува
независимо от наличието на деноминации, а не поради тяхното съществуване и че хората могат да бъдат
участници и даже ръководители на някаква деноминация и въпреки това въобще да не принадлежат към
тялото на Христос. Това е тъжно, но е истина.

Напълно е възможно хората да се обединяват в местни общества, да се наричат “Христова църква”
или “Божия църква” или просто “църква” или с много други библейски деноминационни имена, но въпреки
това да не са както деноминация, така и сектанти. Ключът за такова неденоминационно и несектантско
християнство е тяхното отношение към тях самите и към другите хора. Ако тези хора признават, че те не са
единствените християни, те не са сектанти. Ако те не считат, че са част от някаква определена група, по-
голяма  от  някаква  местна  църква,  но  по-малка  от  световното  тяло  на  Христос,  те  са  наистина
неденоминационни.

Всяка група християни, която е по-голяма от една местна общност на вярващи, но е по-малка от
световното тяло на Христос и която си присвои име, което я отделя от другите християни, които не са част
от нея, според мене представляват деноминация.

Вземайки предвид тези определения,  така наречената “Христова църква” или “Христови църкви”,
които се явяват наследници на възстановеното движение на Стон и Камбел, могат да бъдат или да не бъдат
деноминация,  в  зависимост  от  това  как  те  самите  се  възприемат  и  предпочетат  да  се  наричат.  

Дали “Църквите на Христос” са евангелски?

Един абонат на моята ел.  поща ме пита дали “Църквите  на  Христос” са  евангелски.  Той цитира един
професор от семинария, принадлежаща към “Църквите на Христос,” който казва, че те не са евангелски
църкви, защото евангелистите вярват в “пълната гаранция за спасението, което е следствие не от някаква
човешка дейност или на някакво човешко достойнство или заслуга,  а  единствено на вяра в  завършената
работа на Исус на кръста” и отричат, че спасението зависи от някакво “тайнство” (каквото например е
кръщението).

*    *    *
Според мен някои от членовете на “Църквата на Христос” са евангелски, а други – не. “Църквите на

Христос,” в които не се използват музикални инструменти, като “Христова Църква” (Ученици на Христос)
и “Независимите Християнски Църкви,” както и “Църквите на Христос,” в които се използват музикални
инструменти, произлизат от едно движение през 19 век, което искало да възстанови християнството на
Новия Завет. Тези три групи практикуват кръщаване на повярвалият чрез потапяне във вода, което според
тях  представлява  официална  декларация  на  новоповярвалият  за  вярата  му  в  Исус  Христос  и  като
първоначален акт на подчинението на кръстеният на Господа. Аз споделям тази практика и това разбиране.

107



108

Обаче  “Християнските  Църкви”  и “Църквите  на Христос”  не  обясняват  връзката  между кръщението и
спасението по един и същи начин.

Според гледна точка на едните, кръщението е условие (изискване) за спасението, което е толкова
задължително, че нито един човек не може да бъде спасен, ако не е кръстен. Ясно е, че тази гледна точка не
е в хармония с евангелието и с Библията. “Евангелистите” вярват, че Исус напълно е извършил работата,
която  прави  грешниците  праведни  пред  Бога  и  че  всеки,  който  вярва  в  Исус  като  свой  Спасител,  се
наслаждава на изгодите от  всичко, което Исус е направил. 

Според гледната точка на другите, кръщението е официално демонстриране на вярата в евангелието,
което гарантира на вярващият, че дотогава, докато вярва, ще получава всички благословии на Господа. Тази
гледна точка е в хармония с евангелието, но отрича тайнствата. 

Третата гледна точка (на болшинството от вярващите) е, че ние сме спасени поради милост чрез вяра
и че кръщението нормално (  но предвид Божията суверенна воля и свобода, не винаги  ) е видимото средство,  
чрез което това се случва. Това несъмнено също е евангелска гледна точка, независимо, че тя отразява и
вярата в  съществуването на тайнства.  (Интересното е,  че  почти нито една от тези църкви не използва
терминът “тайнства,”  когато говори за кръщението; в това отношение професорът по теология, който е
цитиран във въпроса на читателя е едно изключение.)

Нарастваща група от вярващи от “Църквите на Христос”, които се придържат към втората и третата
гледна  точка,  описани по-горе,  считат,  че оправдаването поради милост чрез  вяра е  фундаментална
евангелска  истина,  която  е  преподавана  от  Исус  и  от  Апостолите  и  че  ние,  които  принадлежим  към
Възстановителното Движение отчаяно се нуждаем от “възстановяване” на тази истина. Ние гледаме към
ценностите на онези откъси от Новия Завет, които обещават спасение на всеки, който вярва в Исус (Йоан
3:16;  6:37-40;  Деян.10:43;  16:31;  Рим.10:8-11).  Ние  подаваме ръцете  си  на  всички останали християни,
които вярват в завършената работа на Христос, която ги прави праведни пред Бога.  Независимо от това,
дали считаме, че кръщението е ритуал или е тайнство, ние знаем, че Исус ни е заповядал да го правим. А за
хората, които казват, че Исус е Господ, това трябва да е достатъчно, за да го правят.

Дарбата да говорим езици

Един евангелист, който счита, че Бог вече не извършва чудеса, казва, че би желал да притежава дарбата да
говори езици, когато отива в чужбина,  за да не прибягва до услугите на преводач. Какво представлява или
какво е представлявала в миналото дарбата да се говорят езици?”

***
В 1 Кор.13:1 Павел говори както за човешки, така и за ангелски езици. Очевидно е, че някои хора са

били дарявани с възможността да говорят и двата вида езици.
Според мене, човешките езици са тези, за които се говори в Деян.2, след това в Деян.10, а после и в

Деян.19:6. Обаче не намирам случай в Библията, където Бог да е дарил някой човек със свръхестествената
способност да говори на чужд език, за да разпространява евангелието без помощта на преводач (въпреки че
съм чувал за такива неща в наши дни).

Присъствуващите в дома на Корнилий са започнали да говорят езици след като чули евангелието,
което в никакъв случай не е помогнало за по-доброто му възприемане. Тъкмо обратното,  говоренето на
чужди езици е било белег, че тези вярващи са получили Светия Дух, така както се е случило по-рано и с
повярвалите юдеи (Деян.10:45-46; 11:15-17).

На Петдесятница събралите се в Ерусалим посетители от различни народности чули апостолите от
Галилея за говорят на родните им езици и в този случай това е помогнало за предаване на добрата новина
(Деян. 2:5). Но демонстрацията на тази способност е станала преди Петър да проповядва и е послужила за
привличане на вниманието на тълпите, тъй като учениците са демонстрирали чрез езиците “великите Божии
дела” (Деян.  2:11).  Ангелските езици,  като са  наречени от Павел,  изглежда се отнасят до един език за
молене, чието използуване е правилно и подходящо само когато човек се моли насаме, а не при групови
молитви без преводач. В 1 Кор. 14, Павел ни казва, че човек използва тази дарба за:

 споделяне на тайни с Бога (ст.1),
 назидаване на себе си (ст. 4),
 да прави това, което би желал да правят всички вярващи (ст. 5),
 да се моли с духът си, а не с ума си (ст. 14),
 благодари “добре” (ст. 17) и
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 прави нещо, което самият Павел би бил благодарен, ако може да го прави повече от читателите си (ст.
18).

По тези причини,  този дар е предназначен преди всичко за лична употреба, с което се облекчават
личните връзки с Бога и застъпничеството на такъв човек за другите хора, а представлява и средство, чрез
което човек получава духовна подкрепа.

Павел  грижливо  дава  указания  за  употребата  на  тези  “езици”  в  църковното  събрание  (ст.27-28).
Според него, по време на църковни събирания, пророческата дарба трябва да е 2 000 пъти по-предпочитана
пред говоренето на непреводим език (1 Кор. 14:19). Същият дар може да бъде включен в молитвите, за
които се говори в Рим. 8:26-27, Еф. 6:18 и Юда 20.

Навсякъде в писанията си Павел ясно казва, че не всички притежават тази дарба (1 Кор. 12:30), но че
най-накрая, когато Исус се върне,  тази дарба ще изчезне (1 Кор. 13:8). До тогава тя не трябва да бъде
забранявана (1 Кор. 14:39), а подобно на другите дарби на Божията милост, трябва да бъде желана (1 Кор.
14:1) и винаги да бъде упражнявана с любов (1 Кор. 13).

 

Даряването на “десятък” на църквата

Читатели  на  моята  ел.  поща от  няколко  държави  и  от различни  деноминации  ме  питат  какво  ни  учи
Библията за даряването на 10% от дохода си на църквата?

*    *    *
Законът на Моисей изисквал от евреите да дават 10% от земеделската си продукция, за да поддържат

левитите, това свещеническо племе,  което не получило дял от Обещаната земя.  От своя страна левитите
давали 10% от получените дарове, за да поддържат свещениците (Лев.27:30; Чис.18:21-29). Събраните чрез
“десятъка” средства се използвали и за поддържане на чужденците, сираците и вдовиците в Израел, както и
за провеждане на празника в чест на Божията доброта, който се провеждал по време на жътвата (Втор.
14:22-29).  Не  е  ясно,  дали  това  е  представлявало  събиране  на  втори  “десятък”  или  е  представлявало
продължение на първия “десятък.” Освен това, израилтяните да правели специални жертвоприношения с
домашни животни и реколта от полето, когато били принуждавани от съвестта си или поради милостиви
подбуди (Лев.1-6).

Пророците  упреквали  евреите,  когато  преставали  да  даряват  своя  “десятък,”  като  наричали  това
“ограбване  на  Бога”  (Мал.3:7-12).  Исус  одобрил  даването  на  “десятък”  от  евреите,  така  както  е  било
заповядано от Закона на Моисей, въпреки че е упрекнал някои от евреите, че стриктно даряват “десятък,”
даже  от  такива  незначителни  подправки  като  джоджена  и  мерудията,  но  пропускали  да  постъпват
справедливо и да обичат Бога (Лука 11:42). Новият Завет не посочва конкретен процент от доходите, който
християните трябва да даряват на църквата, за да подкрепят работата на Бога или за да помагат на бедните.
Когато веднъж Павел събирал едно голямо дарение в полза на гладуващите християни в Йерусалим, той
призовал даряващите да дават целенасочено и с радост, основавайки се на собственото си благополучие
(1Кор.16:1-3; 2Кор.9:7).

Вместо да изисква да дават “десятък,”  Новият Завет призовава християните да предадат себе си на
Бога заедно с всичко, което имат, признавайки че всичко, на което се наслаждаваме принадлежи на Бога и
то  трябва  да  се  използва  за  негова  прослава (Рим.  12:1;  2Кор.  8:3-6).  Това  не  означава,  че  трябва  да
даряваме целия  си доход на  църквата,  нито пък че  всички дарения,  които правим в живота  си  трябва
задължително да минават чрез църквата.  Лично аз винаги съм дарявал 10% от дохода си на църквата,
защото съм считал, че това е добър еталон за даряването и мога само да предложа и другите да постъпват
така, но без да изисквам това от тях.

Двама представители на хората

Един ерудиран абонат на моята ел. поща ми пише: “Вярно е, че ние сме грешни хора и това е последица от
грехът на Адам – той беше вратата, през която грехът влезе в света. Адам стана наш прародител не само в
телесния, но и в преносния смисъл по отношение на греха. Той прилича на човека, описан като “родоначалник
на  всички,  които свирят на  арфа и  флейта”(Бит.4:21).  Ние  не  наследяваме  греха.  Ние  се  намираме  под
влиянието и сме покварявани от греха, който е влязъл в света чрез Адам.”
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*    *    *
Разбирам това, което казвате, но вярвам, че Павел казва повече от това, че Адам е внесъл греха в света

и че ние сме били покварени от присъствието и влиянието на греха. 
Казвам това поради две причини, които се намират в Рим.5:12-21. 
Първата причина е обяснението на Павел в ст.13-14 относно твърдението,  което той е направил в

ст.12, че “всички съгрешиха.” 
Втората причина е по-големият контраст, описан от Павел в този откъс, между поведението на Адам и

поведението на Исус и противоположните ефекти от поведението на тези двама мъже. Павел започва с
твърдението, че “чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха – смъртта, и по този начин смъртта
обхвана всички хора, понеже всички съгрешиха” (ст.12). 

Какво  иска  да  каже  Павел  с  израза  “всички  съгрешиха”?  Дали  иска  да  каже,  че  всички  ние  сме
съгрешили в Адам като наш представител? Павел не ни оставя в недоумение, а веднага в ст. 13-14 обяснява
какво иска да ни каже, започвайки с въвеждащата дума “защото.” Грехът е присъствал в света през периода
от Адам до Моисей, но Бог не обвинява хората за грехове, (Коментар: Хората, които са живели преди Моисей, не са
имали Моисеевия закон  и  поради това  няма да  е  справедливо,  ако  бъдат обвинявани за   нарушението на  закон,  който не  е
съществувал. А Бог е съвършен и в справедливостта. А Божият закон е законът, който Бог е записал в съвестта на всеки човек,
независимо кога е живял. Така че всеки човек се оказва, че е грешен, даже когато е нямало закон, защото самият човек е съдил
другите хора според собствените си представи за справедливост. Такъв човек ще бъде съден според този закон.  Затова    в
Библията Господ казва: „Не осъждайте другите. С каквато мярка мериш и на теб ще ти бъде отмерено със същата мярка, ако
не си в Христос, който е платил за греховете ни. Д.Пр.) освен ако те не нарушават неговия закон (ст.13). Въпреки
това, “смъртта е царувала” през периода от Адам до Моисей, въпреки че хората, които са живели тогава, не
са притежавали Божия Закон и не са  нарушавали конкретната заповед на Бога  както е  направил Адам
(ст.14). Според Павел изглежда, че единственото обяснение за това е, че всички ние сме сгрешили в Адам
като наш представител.

Втората  причина,  поради  която  вярвам,  че  Павел  казва,  че  ние  сме  сгрешили  в  Адам  като  наш
представител е, че навсякъде в този откъс Павел противопоставя онова, което ни се е случило поради Адам
и неговото поведение и това, което ни се случва поради Христос и това, което той е направил. Ние виждаме
такива сравнения във всеки стих от 15 до 21 (освен ст. 20). Така както ние сме сгрешили в Адам, така сме
направени праведни в Христос.  Грехът на Адам ни прави грешници (което доказваме,  като самите ние
започваме  да  вършим  грехове  от  мигът,  в  който  се  научим  как),  а  покорността  на  Христос  ни  прави
праведни пред Бога. 

Исус Христос е вторият или последният Адам – представителят и вождът на новото човечество. И
заради това ние можем от цялото си сърце да хвалим Бога!

Дванадесетте пълни кошници с хляб

Един абонат на моята ел. поща ми пише:”Нашата дъщеря изучава Библията и по-конкретно, Евангелието на
Йоан. Тя пита защо Исус е накарал учениците си да съберат остатъците от хляба след като нахранил 5000
човека. Аз предположих, че в Йоан 6:12 Исус е обяснил защо е направил това: “за да не се похаби нищо.” Но тя
счита, че има и друга причина. Аз й казах, че вие сигурно ще можете да ни помогнете.”

*    *    *
Вашата увереност в мен е смиряваща, но е погрешно насочена. Има много неща, които аз не знам. В

този случай вие вече споменахте всичко, което знаем със сигурност. След като Исус нахранил до насита
5000 човека и техните семейства, той наредил на учениците си да съберат неизядените парчета хляб и риба,
за да не се похаби добрата храна. И в четирите евангелия е описана тази възхитителна история за чудодейно
умножаване на храната (Мат.14, Марк 6, Лука 9 и Йоан 6), но само Йоан е записал обяснението на Исус по
време на събирането на остатъците от храната.

В евангелието на Матей се казва, че Исус наредил на учениците си да съберат остатъците от храната,
за да увеличи вярата им в силата на Бога. Очевидно те са имали възможността да се впечатлят – 12 ученици
и 12 кошници означава, че всеки ученик е напълнил кошницата си. Това не е първият описан в Библията
случай на чудодейно осигуряване на храна. Освен манната в пустинята (Изх.16), учениците са си спомнили
за  умножаването  на  маслото  и  брашното  на  вдовицата  от  Илия  (3Ц.17:7-16)  и  друго  подобно  чудо,
извършено от Елисей (4Ц.4:1-7).

Освен това, веднъж Елисей нахранил 100 човека с 20 ечемичени питки и житни класове (4Ц.4:42-44).
В друг случай Елисей имал “някаква” останала храна. Исус нахранил 50 пъти повече хора (плюс жените и
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децата им) с 4 пъти по-малко първоначален хляб и след това събрали 12 пълни кошници с остатъци, които
били годни за друго ядене. За нещастие, учениците все още не успели да схванат този урок (Марк 6:51-52).

Единствено Йоан продължава този разказ с описанието, което Исус дава за себе си, наричайки се
“хлябът на живота” – “манната”, която наистина е изпратена от небето. За Йоан това, че Исус е нахранил
5000 човека не е само чудо (проява на сила), а е и нещо изумително, което ни кара да се удивляваме. Това е
белег, разкриващ самоличността на самият Исус и мисията му като Син на Бога, който дава и поддържа
живота – живот, който е вечен както по отношение на своето качество, така и по своята продължителност .
Хората, които духовно са се “хранили” с Исус не се нуждаят от остатъци, защото те никога вече няма да
гладуват и да жадуват (Йоан 6:34-35).

Две истории за обръщане на хора към Бога

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Изглежда че вие казвате, че хората са поканени да отидат в
църквата по два различни начини – единият, описан в Деян.2 е пример за обръщане на евреите към Исус, а
вторият е описан в Деян.10 и е пример за обръщане на неевреи към Исус.”

*    *    *
Съжалявам, ако съм създал такова представа.  Аз не твърдя, че има отделен начин за обръщане на

евреите към Бога и друг начин – за обръщане на неевреите. Нито пък твърдя, че въобще има някакъв начин
в смисъл като някаква формула, започваща със задължения на човека, които той трябва да изпълни, за да се
спаси.  В  Деян.2  се  описва  една  история  за  първото обръщане на  евреи към Господа  като  възкресен и
възнесен  на  небето  Месия.  В  Деян.10  е  описана  друга  история  да  първото  обръщане  на  неевреи  към
Господа. В първата история се говори за разкаяние и кръщение (за опрощаване на греховете (Деян.2:38).
Във втората история се обещава, че който повярва в Исус “има опрощение на греховете” си (Деян.10:43).
Бог спасява всички вярващи и Исус е заповядал всички вярващи да бъдат кръстени.

Сегашното  объркване  относно  кръщението  и  спасението  често  пъти  е  последица  от
несъответстващите на Библията формулировки за “Божията част” и за “нашата част” и поради разсъждения,
съдържащи небиблейски изрази, като например, че кръщението е “важно” и “нужно” за спасението – или че
други неща са “несъществени” и “незадължителни.” Ние противоречим на Божието Слово, ако се отнасяме
към кръщението като към нещо, което имаме право да избираме да го правим или да не го правим ,  или
когато не успяваме да кръстим вярващите, когато те с вяра отговорят на евангелието. Подобно немарливо
отношение  пренебрегва  заповедта  на  самият  Исус  Христос,  дава  пример  за  небрежно  отношение  към
подчинението и отразява липсата на оценка за важната роля, която Новия Завет дава на водното кръщение в
светлината на евангелието. Ние противоречим на Божието Слово и ако отричаме, че Бог прощава на всички,
които истински вярват в него, основавайки се на завършената работа на Исус Христос за грешните хора.

Когато проповядваме за кръщението, може да се окаже,  че убеждаваме да влязат във водата хора,
които нямат никаква представа за вярата единствено в Исус Христос, за да бъдат праведни пред Бога. Но ако
се фокусираме в проповядването на Исус, хората, чиито сърца са докоснати от Светия Дух, те няма да се
поколебаят да бъдат кръстени. 

Двете истории за обръщането в Деян.2 и Деян.10 са напълно съвместими помежду си. Когато бъдат
прочетени  внимателно  и  изцяло  се  вижда,  че  и  двете  поставят  ударението  върху  отношението  на
кръщаващият  се  с  Бога,  а  не  на  самия  ритуал.  И двете  истории показват,  че  християнското  обръщане
включва  в  себе  си  цялостно  и  чистосърдечно  подчиняване  на  Исус  като  наш  единствен,  но  напълно
достатъчен Спасител, който прави хората праведни пред Бога.

Две обективни реалности

В Рим.4 апостол Павел обяснява природата на спасителната вяра, като за всички вярващи от всички
поколения използва като модел Авраам, човекът, чиято вяра била “счетена за праведност” (Бит.15:6). Павел
завършва тази вълнуваща проповед със ст.25, където казва две знаменити истини за Исус Христос: “Който
беше предаден поради прегрешенията ни и беше възкресен заради нашето оправдание” (Рим.4:25).

Тези истини са толкова изумителни и съкрушителни за нашето его, че в повечето преводи на Библията
този стих не е преведен буквално и е използвана по-слабата и неизразителна форма на предлога “за”, а не
оригиналният предлог “поради” и “заради.” 
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Но въпреки това са двете истини за спасителната работа на Исус. Връзката между претърпяното от
Христос и нашето състояние във всеки конкретен случай е една и съща. Истина е, че Исус е умрял на кръста
и е истина, че ние сме грешни хора. Истина е, че Исус е възкръснал от смъртта и е истина, че Бог ни е
обявил за безгрешни и ни е причислил към неговите хора. 

Тези истини са валидни за всеки човек, който вярва в Исус. Несъмнено е истина, че ние трябва да
вярваме  в  посланието  на  евангелието  и  да  се  наслаждаваме  на  изгодите  му  тук  и  сега.  Това  е
субективната реалност на оправданието, но тя не е първата, а втората истина. 

Субективната  реалност  се  основава на  обективната  реалност,  която  Бог  е  създал  чрез  живота  и
смъртта на нашия представител Исус Христос. Евангелието ни съобщава за събитие, което се е случило
много векове преди ние за пръв път да сме чули за него: че Исус е умрял поради нашите грехове и е бил
възкресен отново заради нашето оправдание. Ние можем да живеем с увереността, че Бог ни е направил
праведни в своя Син (Ав. 2:4; Рим.1:17; Гал.3:11; Евр.10:38).

 Двете лица на Бога

Читател  на  gracEmail  от югозападната част на САЩ пита защо “личността”  на  Бога, като  че  ли  се
променя в различните части на Библията, от милост и любезност до  суровост и осъдителност. Този брат
отбелязва, че Бог е извел Израел от Египет, а след това е оставил народа му да умре в пустинята. Той се чуди,
защо Стария Завет обрисува Бога като взискателен и отмъстителен, докато Новия Завет го показва като
обичащ и опрощаващ?

***
Пазете се от лесноразбираемите стереотипи, включително от широко разпространеното разбиране, че

има голяма разлика между образите на Бога, обрисувани от Стария и Новия Завет. Един внимателен читател
няма да пропусне както нежната милост на Бога от Стария Завет, така и строгата му присъда, описана в
Новия Завет.

Истина е, че Бог е наказвал жестоко евреите в пустинята, но това е станало след като ги е избавил без
странична помощ от робството в Египет, след като ги превел безопасно през Червено море, след като по
един чуден начин ги снабдявал с храна и пиене, след като запазил дрехите и обувките им от износване и
след като ги водил като огнена колона през нощта и като облак от прах през деня . Отговорът на евреите на
всичко това е било мърморенето и недоволството им, защото им липсвали сочните египетски краставици,
оплаквали се, че Бог ги бил извел, за да умрат в пустинята, извършили жертвоприношения на един златен
телец, възхвалявайки го като техен освободител, а по-късно решили, че Бог не би могъл да им стори нищо
добро, казвайки че ще им даде Обещаната земя, защото те самите изглеждали като скакалци в сравнение с
“гигантите”,  които съгледвачите им видели да обитават тази земя.  Струва ми се,  че Бог е бил много
търпелив!

В Новия Завет също има присъди. Началото поставя Йоан Кръстител, когато казва, че Божият огън
скоро ще изгори пустинята, разпръсквайки във всички посоки лицемерните “змии”. Всичко ще свърши с
нови небеса и нова земя, но и с Огнено Езеро, което означава вечна смърт за злото и за всички онези, които
вместо светлината и присъствието на Бога, предпочитат тъмнината на греха. Между тези две описания ние
можем  да  прочетем  за  умъртвяването  на  Ананий  и  Сапфира,  един  противник  на  християнството  бил
ослепен и се отправя предупреждение да се страхуваме от Бога, който е в състояние да унищожи в ада както
тялото, така и душата. В сърцевината на съобщението на евангелието е Кръста на Христос - окончателната
присъда на Бога срещу греха, която доброволно е била понесена от Божия Син вместо от всички грешни
хора, които най-накрая ще бъдат спасени.

Може би последната дума е тази, която може да се прочете в Рим. 11:22: “Виж, прочее, благостта и
строгостта Божия.” Бог е добър към тези, които го приемат. Защото за онези, които отхвърлят безплатно
предлаганата  доброта  на  Бога  остава  само  осъждането,  което  независимо  от  жертвоприношението  на
Христос ще изискват Божията праведност и святост.

Девицата в Ис.7

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Разговарям с един реформиран евреин за отказа на евреите да
признаят, че Исус е Месията. Можете ли да ми помогнете да разбера защо християните тълкуват Ис.7:14
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като  отнасящ  се  за  “девица,”  а  евреите  –  не?  Освен  това  съм  чувал,  че  в  еврейската  Библия  има
определителен член пред въпросната дума. Вярно ли е това?

*    *    *
В началото на Ис.7 се казва, че царете на Израел и на Сирия обединили войските си, за да завладеят

Йерусалим. Тогава Бог изпратил Исая и неговият син Сеар-Ясув да кажат на Юдейския цар Ахаз да вярва в
Бога. Бог даже предложил на Ахаз да поиска знамение от небето, за да бъде сигурен, че това е истина. Ахаз
отказал да поиска знамение, но Бог въпреки това обещал, че ще изпрати такова знамение. Млада жена щяла
да зачене и да роди сън. Още преди момчето да порасне достатъчно голямо, за да може да направи разлика
между добро и зло,  Сирия и Израел щели да бъдат завладени от асирийците.  Юда също щяла да бъде
обезлюдена.  Вследствие  на  това,  момчето,  което  скоро  щяло  да  се  роди  (както  и  други  хора,  които
асирийците ще оставят да живеят на територията на Юда), щели да ядат извара (млечен деликатес, който
щял да стане изобилно достъпен поради малкия брой на населението, в сравнение с наличните крави) и мед
(произвеждан от дивите пчели). Когато всичко това се случи, това ще бъде “знак” за Ахаз, че той трябва да
вярва в Бога (Ис.7:13-25), който винаги остава “с” хората си (Емануил) в добри и в лоши времена. 

В Еврейската Библия няма нищо необичайно относно схващането за младата жена.  Тя е  almah -
“девойка,” която е девствена. Векове по-късно, когато Еврейската Библия била преведена на гръцки (превод,
който е познат с името “Сиптоагинт”), преводачите заменили оригиналната дума almah в този стих с гръцка
дума, означаваща “девица” (parthenos). Доколкото знаем, даже тогава обаче, евреите, които  живели преди
раждането на Исус  не са  чели Ис.7 като предсказание за  раждането на Месията,  нито пък са очаквали
някаква девица да забременее по свръхестествен начин. 

Чак след раждането на Исус от девица, Матей си спомнил за думата parthenos в Сиптуагинта и Светия
Дух запалил “червената лампа” в главата му: “Това е още един начин да се покаже, че Исус е “изпълнил”
Еврейската Библия!” За нас думата “изпълнение” обикновено означава, че някакво конкретно пророческо
предсказание се е случило точно така, както е било предсказано. Но Матей и ранната църква са влагали в
“изпълнението” много по-широк смисъл – като включвали и нещата, които съответствали, подхождали или
били подобни на предсказаното. 

Когато свързва Ис.7:14 с божественото зачеване на Мария, Матей не предоставя нещо на читателите
си,  а обяснява Библията в светлината на Исус. Еврейският текст на Ис.7:14 наистина има определителен
член пред думата almah, но това не е от значение. Навсякъде в Еврейската Библия думата almah винаги се
отнася за “девица,” но обичайното значение на тази дума не е такова. Гръцката дума означаваща “девица”
(parthenos) се среща 65 пъти в С  и  птуагинта  , но само   2   пъти е превод на еврейската дума   almah   (Ис.7:14 и
Бит.24:43). Нито пък в Сиптуагинта винаги думата almah е преведена с гръцката дума parthenos. Всъщност,
християните трябва да се надяват, че в Стария Завет смисълът на думата almah в Ис.7:14 не е “девствена
майка.”  Защото както се вижда от текста на Ис.7,  синът на въпросната майка се  е родил векове преди
раждането на Исус. Ако тази   almah   беше заченала,   оставайки девствена  , тогава зачеването на Мария щеше  
да е второто такова зачеване.

Демонстрации на свръхестественото

Един читател, който е член на Христова църква, описва една серия от църковни събирания, по време на които
според думите му, Божието присъствие било ярко демонстрирано чрез “плачове, силно разтърсване, силно
пъшкане  и  стенене  като  при  родилни  мъки  в  Светия  Дух,  пламенни  молитви  и  викове  за  спасяване  на
изгубените,  треперене,  говорене на езици,  предсказване,  видения и славата на Бога,  която се  появявала в
стаята като синкава светлина с оттенъци на цветовете на дъгата.”Читателят ме питаше, дали мога да
коментирам това?

*    *    *
Много християни,  които членуват  в  Христови църкви ще се  изненадат когато  научат,  че  тяхното

собствено  “движение  за  възстановяване”  е  произлязло  от  великото  възстановително  движение  “Кен
Ридж” в Кентъки от 1801, което се отличавало с много от описаните по-горе свръхестествени прояви.
Отрицателното  отношение  на  ръководителите  на  Презвитерианската  църква  принудило
основоположника на това движение Бартън Стон да напусне тази деноминация и да обедини движението
си с движението на Александър Камбел. 

Само  за  няколко  години  здравият  разум  на  Камбел  и  отрицателното  му  отношение  към
свръхестествените прояви до голяма степен заглушило идеите на Стоп за свръхестественото и силната
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му  вяра,  че  Бог  продължава  да  работи  и  сега  извън  Библията.  В  началото  на  20  век  духовните
наследници  на  движението  на  Стон  –  Камбел  почти  изцяло  отхвърляли  всяка  възможност  на  тези
свръхестествени демонстрации. Относно настъпването на ерата на “безгрешността” и на спирането на
проявите на духовните дарове Стон е написал: “Това време не е настъпило и няма да настъпи. Не можем
за очакваме, че то ще настъпи в сегашното смъртно състояние на сътворението.” 

Самият аз вярвам, че Брат Стон говори за нещо важно, а здравият разум на Брат Камбел пренебрегва
първите две трети от Библията и загасява огъня в другата една трета.  Лично аз се  радвам на всяко
съобщение за проява на Божията работа. Нашият свят и нашият народ, нашите градове и нашите църкви
наистина се нуждаят от могъща демонстрация на Бога, за да бъдем отново настроени правилно и да ни
въведе в бъдещето на Бога. Бих се радвал извънредно много, ако Бог реши да някоя неделна сутрин
“посети” моята собствена и удобна църква, намираща се в голям град, чрез забележителни демонстрации
и  сила,  като  излее  видимо  Светия  си  Дух.  Всички  ние  ще  спечелим  от  такива  прояви  на
свръхестествените  възможности  на  Бога.  Колко  голяма  е  нуждата  на  всички  християни  от  такова
посещение на Бога! 

Но тук трябва да кажа едно предупреждение.  Физическите демонстрации,  даже извършването на
чудеса, не са надеждно или задължително доказателство за присъствието на Светия Дух     и даже може да  
са средство за измама (Мат. 24:24; 2Сол. 2:8-9; Откр. 13:1-4).  Винаги трябва да се уверяваме, че тези
свръхестествени прояви са извършвани с цел проповядването и възвишаването на Исус  (1Кор.12:1-3)!
Трябва  винаги  да  се  стремим  към  плода  на  реформирането  на  морала,  към  дълбоко  покаяние  за
извършения от нас грях и към промяна на стила на живот на хората, които упорстват в светостта и в
праведния начин на живот (Деян. 19:18-20; 1Сол. 1:5-10). 

Спържън е казал: “Погледнах към Исус и гълъбът на мира влетя в сърцето ми. Погледнах към гълъба
на мира и той отлетя.” Ако гледаме само в Исус, той ще излива духът си в нас, защото това му харесва.
Ние можем да се радваме на всяка проява на свръхестественото, но никога не трябва да се стремим към
тези прояви заради самите тях, или към Духът  ,   ако тези свръхестествени прояви са   отделени   от Исус  ,  
защото това  отваря вратата пред тъмните и измамни сили.  С всички сили трябва да се  стремим да
избягваме  изкушението  да  осъждаме  другите  християни,  които  не  са  виждали  или  лично  не  са
изживявали такива свръхестествени прояви, за които съобщава този читател на моята ел. поща. 

Такива изживявания нито са задължителни, нито са гаранция, че човека се намира в близост до Бога .
Нашето послание винаги трябва да е  фокусирано в евангелието.  Добрата  новина е,  че  Божията
милост се  намира в безгрешната  и  завършена работа,  в  смъртта  и възкресението на  Исус  Христос.
Нашата задача е да чуваме евангелието с вяра, а задължение на Бога е да снабди хората си с Дух и да
извършва чудеса сред тях тогава, когато пожелае (Гал.3:5). Наша задължение е да чакаме търпеливо и с
желание окончателното появяване на Исус Христос; работа на Бога е да следи на нас да не ни липсва
нито един от харизматичните дарове, за които ни е казал, че притежава (1Кор. 1:7). Правилно е искрено
да искаме да имаме духовни дарове, но евангелието, а не даровете са първото и най-важно нещо (1кор.
14:1; 15:3-6).

Демонстриране на необикновени съживления

Един  приятел  съобщава  за  съживление  в  един  голям  град,  което  започнало  с  няколкочасово  молитвено
събрание,  след  което Божието присъствие  било  демонстрирано чрез  плачът на хората,  които силно се
тресели, пъшкали и се напрягали, трескаво се молели и проливали сълзи за изгубените, треперели, говорели на
непознати езици, предсказвали и имали видения. Как трябва да гледаме на подобни прояви?”

***
Въпреки,  че  много  членове  на  Христовите  църкви,  на  Независимите  християнски  църкви  и

Последователи  на  Христос  не  знаят  това,  нашето  движение  за  възстановяване  произлиза  от  Великото
възстановително движение от Кентъки (1801 г),  което се  отличавало с  подобни прояви.  Отрицателното
отношение на ръководството на Презвитерианските църкви към подобни демонстрации принудило лидера
на движението Бартън Стон да напусне тяхната църква и най-накрая да присъедини движението си към
движението на Александър Кампбел.

Рационализмът и отрицателното отношение към свръхестественото на Кампбел скоро се наложило
над становището на Стон, че Бог все още работи в нашия свят извън написаното в Библията. В началото на
нашия век духовните наследници на възстановителното движение на Стон и Кампбел отхвърлили почти
всички предположения за съществуването на същия божествен феномен, който частично станал причина за
зараждането на движението.
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Аз вярвам, че Стон е настоявал за нещо важно, а рационалния подход на Кампбел много резултатно
приглуши първите две-трети от Библията и угаси една-трета от Божието ръководство. Лично аз се радвам на
всяко съобщение за работа на Бога. Нашият свят, нашият народ, нашите градове и църкви със сигурност
имат нужда от могъщо движение на Бога, за да ни изправи отново и да ни насочи по Божия път. Бих се
зарадвал много, ако Бог реши да “посети” моята собствена църква някоя неделна сутрин със забележителни
демонстрации и мощно, видимо изливане на Светия Дух. Ние всички по всяка вероятност имаме полза от
една небесна намеса от време на време.

Но  да  направя  едно  предупреждение.  Физическите  демонстрации,  даже  чудесата,  не  са  както
надежден, така и неопровержим белег за присъствието на Всевишния и може даже по измамен начин да му
се противопоставят (Мат. 24:24; 2 Сол. 278-9; Откр. 13:1-3). Винаги трябва да сме сигурни, че чрез тях се
проповядва и възвисява Исус (1 Кор. 12:1-3) и сме длъжни да очакваме и да търсим плодовете на моралната
промяна,  на дълбоко разкаяние заради извършените грехове и промяна в живота,  характеризираща се с
упорито желание да се живее праведно и свято (Деян. 19:18-20; 1 Сол. 1:5-10).

Спържън казва: “Погледнах към Исус и гълъбът на мира влетя в сърцето ми. Погледнах към гълъба на
мира и той отлетя.” Скъпи братя и сестри, дръжте очите си вперени в Исус и той ще излее Духът си, когато
е доволен от вас. Радвайте се на изливането на Духа,  но никога не търсете чудесата заради самите чудеса
или Светия Дух без Исус (което винаги отваря вратите, за да влязат фалшиви духове). Не се поддавайте на
изключително голямото изкушение да съдите възбудата, проявите и връзките на другите хора с Господ Исус
Христос, които не вярват в чудесата, за които свидетелствате.

Накрая, нека никога да не забравяме,  че нашето съобщение е и трябва да си остане Евангелието,
думата за Божията милост в безгрешния и задоволил изискванията на Божията праведност живот, смърт и
възкресение на Исус Христос, а не търсенето или появата на забележителни физически демонстрации. Нека
Бог да бъде с вас и с всички, които искрено обичат нашия Господ Исус Христос.

Депресираност и вяра

Един абонат на моята ел.  поща от Тексас ми пише: “Дали съм спасен, ако вярвам в Исус, независимо че
понякога  съм  депресиран  и  се  съмнявам?  Моята  депресия  е  на  психическа  основа.  Аз  не  знам,  дали  съм
обхващан от депресията, защото ми липсва вяра или ми липсва вяра, защото съм обхващан от депресия?”

*    *    *
Изглежда че вие си справяте доста добре с тази материя.  Често пъти депресията е причинявана от

психиката, поради липса на хормонален баланс или поради недостиг на някои химически вещества, или
поради  изтощение  на  организма,  или  поради  умора.  Ние,  хората,  сме  психосоматични  същества,  което
означава, че нашите чувства, емоции, духовното и физическото ни състояние са взаимно свързани. Самата
депресия не е нещо “лошо” или неморално, въпреки че тя е нещо, с което дяволът обича да ни натоварва, за
да ни прави нещастни и да ограбва радостта ни (Йоан10:9-10). Добре е да помним, че “Бог е по-голям от
сърцето ни” или от емоциите ни и че той “знае всичко” – включително истината за нашето отношение към
него (1Йоан 3:19-20). Божията любов е обективна реалност. Тя се основава на собствената му природа и той
я е демонстрирал пред нас в Исус Христос (Йоан 3:16), но тя не е зависима от нашите субективни чувства.

Вярата  не  означава,  че  винаги  ще  имаме  оптимистично  настроение  или  че  ще  се  чувстваме,  че
“хвърчим.”  Вярата  ни  позволява  да  казваме  на  Бога  точно  как  се  чувстваме  и  какво  мислим,  да  му
обясняваме  всяка  ситуация  така  както  я  виждаме  и  да  регистрираме  своите  оплаквания,  молби  и
разсъждения.  Но освен това, вярата означава, че след като сме направили всички тези неща, накрая ние
казваме на Бога: “Оставям себе си и обстоятелствата в които се намирам в ръцете ти. Ти си моят Създател и
Спасител.  Решен  съм  да  те  следвам  с  благодарност  и  с  непоклатимата  увереност,  че  ти  си  тук  и  ще
направиш това, което е правилно“ (Евр.11:6).

Китайският  евангелист  Уотчман  Ний  илюстрира  това  със  следната  притча.  Фактът,  Вярата  и
Чувството вървели заедно по горния ръб на една висока каменна стена. Докато Вярата гледала към Факта,
Чувството вървяло след Вярата и всичко вървяло добре. Но в един момент Вярата отклонила погледа си от
Факта,  за  да  погледне  към Чувството  и  паднала  от  стената.  Божията  истина  в  Христос,  евангелското
съобщение  и  реалностите,  разкрити  от  Библията  са  “Фактът.”  Нашето  практическо  упование  на  тези
реалности е “Вярата.” Когато сме здрави, обикновено “чувствата” ни вървят след “вярата.”  Фокусирайте
погледа си в Исус и в Бога, който ни разкрива в Исус, че той е “на наша страна” и че винаги е верен
(Рим.8:31-39; 15:13).
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Десет характерни черти на християнските лидери

Един абонат на моята ел. поща ми пише:”Искам да служа на Бога като проповедник или пастор в местна
църква. Можете ли да ми предложите някои съвети, които да бъдат мои лични и професионални цели?” 

*    *    *
Изпращам  ви  10  характерни  черти  на  успешните  християнски  лидери.  “Успехът”  не   винаги  се

измерва  с  мерките  на  света.  Аз  използвах  този  списък  преди  няколко  години,  когато  ние  търсехме
проповедник за църквата, към която принадлежа. Според Библията “успешният” християнски лидер трябва
да притежава следните качества:

1. Ясно видима лична топлота и вяра в Исус Христос като жив Спасител и Господ.
2. Желание да върви след Светия Дух, подчинявайки се на Библията като авторитетно учение и чрез

молитва да търси указания от Светия Дух, както заедно с другите ръководители на църквата, така и с цялата
църква.

3. Силно да се стреми към лично израстване и да е възприемчив към мнението на другите хора.
4. (Ако е проповедник или учител:) Постоянно да проповядва първокачествени проповеди или уроци,

които свързват библейската истина с конкретната житейска действителност.
5. Стреми се към изграждането на здрави семейства и да дава личен пример за здраво семейство (ако

е женен.)
6. Вдъхновява и мотивира другите към ежедневно и активно вървене след Христос и за споделяне на

вярата с невярващите хора.
7. Демонстрира състрадание и чувствителност към нуждите на хората и ги съветва как да решават

ежедневните си проблеми.
8. (Ако е проповедник или учител:) Отнася се уважително към обучението и познанието, но винаги

помни, че крайната цел на обучението не е теорията, а промяната в живота ни.
9. Счита себе си и църквата си като част от световната християнска църква, като същевременно отдава

дължимото  уважение  към  наследството  и  традициите  на  своята  деноминация,  но  само  като  част  от
световната християнска църква.

10.  Притежава  силни  административни  умения  и  способности  да  работи  в  екип  с  другите
ръководители на църквата, с другия персонал и с доброволно участващите в дейността на църквата.

Десетте Заповеди

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали Десетте Заповеди са задължителни за християните? Какво
можете да кажете за Четвъртата заповед (за спазването на Съботата)?”

*    *    *
Стриктно казано, Десетте Заповеди са били дадени само на израилтяните като част от завета им с

Бога, тъй като те са били избраните хора в Палестинската земя (Из.19:1-20:17; Втор.5:1-22). Същевременно
Десетте Заповеди изразяват духът на морала, основаващ се на характера на Бога. Това е същият морал,
който Бог е записал в сърцата на езичниците (Рим.2:13-16), който е бил демонстриран от Исус Христос
(Мат.5:17-18;  Евр.10:5-10),  който е внушаван от Светия Дух (Рим.8:3-4)  и е  бил мотивиран от любовта
(Мат.22:37-40; Рим.13:8-10; Гал.5:14). 

Съботата не е била ден за преклонение пред Бога, а е ден за почивка и Бог никога не е налагал на
езичниците да спазват изискванията за  Съботата.  Повечето вярващи-езичници още от древността са  се
срещали в неделя за поклонение пред Бога, не като християните-“съботяни,” а като вярващи, които спазват
“Денят на Господа” – възпоменание за възкресението на Исус през първия ден от седмицата (виж Йоан 20:1;
Откр.1:10;  Деян.20:7).  Най-ранните  юдеи-християни  продължили  да  спазват  Съботата  и  останалите
изисквания на Закона на Моисей (Деян.21:20-26). 

Днес няколко групи християни също се покланят пред Бога в събота, но не за да получат спасение, а
за да отдадат почит на “почивката”, която Исус дава на всички, които вярват в завършената му работа на
изкуплението. Исус поканва уморените и изтощените да отидат при него за да си починат (Мат.11:28-30).
Тези, които вярват в Исус сега влизат в духовна “почивка” (Евр.4:3). 

А вечната “съботна почивка” все още очаква хората на Бога (Евр.4:9-11). А дотогава аз обичам да се
радвам на почивния ден на съботата и след това в неделя да се покланям заедно с другите –  не защото
Четвъртата заповед е задължителна за мен,  а за да спазвам нейния дух.  Даже  езичниците не трябва да
работят през всички дни от седмицата.
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Деца на Бога чрез вяра

Гал. 3:26-27 казва, че всички, които с вяра идват при Христос стават едно с Христос, когато се кръстят в
Христовото име. Не означава ли това, че само онези, които са правилно кръстени са деца на Бога?

***
Не можем ли да разберем, че в Гал. 3:26-27 се говори за една вътрешна реалност и за нейното външно

проявление? Ние ставаме деца на Бога чрез вяра (вътрешна реалност) в Исус Христос. Символично ние се
”обличаме” в Христос и изразяваме това,  когато се кръстим (външно проявление). Тъкмо тази метафора
лежи в основата на практиката на кръщаването, която била възприета в първите векове след Христос, при
което някои хора се събличали, преди да влязат във водата за да се кръстят, а на излизане от нея били
загръщани в бяла наметка.

Както отбелязва британския учен Бесли-Мъри в книгата си “Кръщението в Новия Завет,” авторите от
Новия  Завет  въобще  не  са  си  представяли,  че  човек  може  да  повярва  и  да  не  се  кръсти.  Дотолкова,
доколкото може да  се  каже това,  хората  не  задават  въпроса “кога,”  когато  става  въпрос  за  “вяра” или
“кръщение.” Поради човешката неустойчивост и греховност през последните 2000 години, в наше време
хората не считат, че всички вярващи незабавно трябва  да се кръстят като демонстрация на вярата им и
започват често да задават въпроси, започващи с “кога.”

Най-доброто дълготрайно решение е новозаветното обвързване на вътрешната вяра с външната й
демонстрация на кръщението. Онези, които спорят, че кръщението е задължително условие за спасението
често допринасят за задълбочаване на проблема, тъй като отделят вярата  от кръщението и по този начин ги
противопоставят,  докато всъщност те са двете страни на една и съща монета. (Например, това се случва
при учението, съгласно което има поне две “стъпала към спасението” между вярата и кръщението - учение
което  обърква  спасителната  вяра  с  простото  познание  и  пропуска  да  отбележи  разликата  между
безпогрешната  работа  на  Бога  в  лицето  на  Христос  и  собствените  ни  незадоволителни  усилия  да  се
подчиняваме на Бога.)

Междувременно, аз съм убеден, че верността ни към Библията изисква от нас да потвърдим две ясни
предпоставки, които са в безпогрешна хармония помежду си:

1. Ние сме оправдани чрез вяра в Бога в лицето на Христос и по никакъв друг начин, включително
даже и ако сме кръстени.

2. На онези, които казват, че вярват че Христос е техен Спасител и Господ, е   заповядано да се кръстят  
и по този начин да дадат външен израз на вярата си.

Децата са Божия благословия

Една читателка на моята ел. поща ми пише: “В Пс.127 и на много други места в Библията Бог казва, че
децата са благословия. Тогава защо ние не искаме да имаме деца? Или защо се задоволяваме само с едно или
две деца? Сегашните бебета не са ли част от Божия план?”

*    *    *
Истина е, че децата са ни поверени като дар от Бога. Но ние не трябва да забравяме, че хората от

епохата  на  Стария  Завет  са  живеели  в  големи  семейства  в  общество,  чиито  основни  източници  на
препитание  са  били земеделието и животновъдството.  Липсата  на  деца  е  било социално нежелателно,
защото  децата  (и  по-точно  момчетата)  не  само  са  били  нужните  работници,  но  са  се  грижели  и  за
остарелите си родители. 

Не знам причина, поради която трябва да считаме, че тогавашните хора не са познавали семейното
планиране и контрола над раждаемостта чрез “природни” методи или пък да си представяме, че Бог не
одобрява такава предвидливост.

Исус е казал, че човек не трябва да обявява война или да планира да строи нещо, без да е пресметнал
разходите, независимо от това, че както победата във войната, така и строителството на къща зависи от
Божието благоразположение и благословия. 

Трябва  ли  да  считаме,  че  е  неблагоразумно  да  се  съобразяват  финансовите  възможности  за
отглеждането, възпитанието и образованието на децата с планирането на броя на децата в семейството?
Разбира се изводите, до което ще стигнат съпругът и съпругата, са си единствено тяхна работа и на Бога и
никой друг отстрани не трябва да ги упреква, защото само семейството носи отговорност за това, колко
деца иска да има.

Ако поверим семействата си на Бога по отношение на планирането на броя на децата, на тяхното
отглеждане и обучение, той несъмнено ще ни води и ще ни обезпечава и в тази област на живота ни, както
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и във всяка друга област. Като родители, ние научаваме много за Божията любов,  когато се грижим за
децата си, а децата ни научават много за бащинството на Бога чрез примера на вярващите си родители.
Дано домът ви да е пълен с Божието присъствие и с неговия преизобилен мир.

Деяния 10:43 и Деяния 2:38

Един брат от Христова Църква счита,  че тълкувам написаното в Деян. 10:43 подобно на Калвинистите,
докато в тяхната църква те вярвали, че вярата води до опрощение на греховете, а кръщението идва след
това.

***
Ще отговоря като попитам: Братко, не тълкувате ли този стих подобно на Камбелистите, според които

Деян.  2:38  доказвал,  че  разкаянието  +  кръщението  =  опрощение  на  греховете?  Някой  даже  вярват,  че
кръщението е необходимо и трябва да се извърши преди спасението.

Бих могъл да кажа, че това е така, но няма да го направя. Защо? Защото Деян. 2:38 казва това, което
казва. И Деян. 10:43 казва каквото казва. Вдъхновяван от Светия Дух, Апостол Петър говори и в двата
случая. Въобще не ме интересува какво казват Калвинистите или Камбелитите или който и да е друг човек
или как ме наричат. Интересувам се единствено и най-задълбочено от онова, което се казва в Библията. (В
някои отношения Калвинистите разбират Библията по-добре, а в други - Камбелистите са по-добри.)

Сравнете двата стиха  и неизбежно ще стигнете до заключението,  че Бог не зависи от порядъка на
събитията. И двата варианта съдържат едни и същи елементи. Ако приемем неограниченото върховенство
на Бога и разнообразието на начините, които използува в отношението си към хората, целият този глупав
спор относно това кога точно един човек бива спасен би трябвало да бъде прекратен и цялото ни внимание
би трябвало да се насочи към това, - колко много се нуждаем от спасение и какъв славен Спасител ни е
изпратил Бог. Библията никога не описва Бог да седи на небето с шпионски бинокъл в едната ръка и с
хронометър в другата. Преди 2000 години Той е завършил спасителната си работа. Нищо от това, което
правим не представлява част от тази работа и всичко, което въобще бихме могли да направим, в най-добрия
случай ще бъде само отговор на това спасение.

Всички Евангелски Християнски Църкви цитират заповедта на Исус да се обичаме (Йоан 13:34-35) и
почти  всички  й  се  подчиняват.  Проблемът  възниква,  когато  започнем  да  се  съдим един  друг,  което  за
съжаление понякога правим. Това е погрешно и ние трябва да се разкаем и да престанем да го правим.

Проповядвайте и разпространявайте Словото. В него е казано всичко. Както стиховете, в които се
говори за вярата, така и стиховете, в които се говори за кръщението. Всички те идват от Бога. Всеки от тях
има своето място подходящо място. Не е необходимо да ги обясняваме, въпреки че сме длъжни внимателно
и грижливо да ги изучаваме в контекста, за който се отнасят, нещо което често не правим с откъсите, които
най-много обичаме да цитираме. Нека Бог да ни дари с дух на мъдрост и откровение, за да Го опознаваме и
да направи в нас онова, което Му харесва. На Него да бъде цялата слава, сега и завинаги.

Длъжни ли са съпругите да се подчиняват на съпрузите си?

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита:  “Вие  направихте  някои  коментари,  от  които  изглежда,  че
възприемате сегашната политически правилната линия. Забравили ли сте библейската истина, че жените
трябва да се подчиняват на съпрузите си?”

*    *    *
Уверявам ви, че ако някога изказването ми е изглеждало съобразено с политическата линия, това е

било някаква случайност.  Като християни ние маршируваме под такта на друг барабанист,  чийто такт се
различава от такта, по който марширува съвременния свят. А що се отнася до въпроса дали съпругите
трябва да се подчиняват на мъжете си, защо и едните и другите трябва да са изключение от онова, което е
казано  ясно  от  общата  християнска  заповед,  която  е  валидна  за  всеки  вярващ –  независимо  от  пола,
възрастта и мястото им в света? Тази заповед е следната:  “Подчинявайте се един на друг в страх от
Христос”  (Еф.5:21).  В  следващите  стихове  Павел  ни  показва,  как  изглежда  този  дух  на  покорство  в
ежедневния ни живот, когато говори за съпругите-християнки (ст.5:22-24), за съпругите-християни (ст.5:25-
33,  където казва три пъти повече неща към съпрузите, отколкото към съпругите), за децата (ст.6:1-3), за
бащите (ст.6:4), за робите (ст.6:5-8) и за господарите (ст.6:9).
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Това са били ролите  на хората в семейството през първия век в на Римската империя, което се е
състояло от господар и роби, като господарят освен това е бил съпруг (на съпругата си) и баща (на децата
си). По времето на Павел е било обичайно пътуващи философи и учители (каквито са били стоиците, чиито
книги са достигнали до наши дни) да залагат примките на своите философии, като създавали правила за
слушателите си, съобразно ролята им в семейството. Учението на Павел се различава в две важни неща от
учението  на  стоиците.  Първо,  всеки  вярващ,  независимо  от  светският  му  престиж  или  мястото  му  в
обществото или в семейството, трябва да се отнася към другите с дух на покорство, така както самият Исус
Христос е постъпвал (Фил.2:5-12). Второ, поведението на всеки човек се ръководи от личната му връзка с
Исус Христос.

Това е извънредно освобождаващо, защото то ни освобождава да обичаме и да служим на другите,
независимо от това, дали те заслужават това или не и независимо от отговора, който те дават на това, което
казваме или правим. Ние служим на Господ Христос, а не на човешките същества. Ако правим това, което е
правилно, просто защото така трябва да се прави, ние винаги ще получим наградата си или тук на земята,
или на  небето.  И ние  знаем,  че  когато вървим след Исус,  който е  взел  кърпата и е  измил краката на
учениците си, той ще види и ще запомни всеки акт на служение, който е направен в неговото име и заради
негова прослава. Вярващите се покоряват доброволно на Христос и един на друг в Духът на Христос.

Длъжни ли сме да плащаме данъците си?

Един абонат на моята ел.  поща ме  пита:  “Като имам предвид  как  правителството прахосва  парите и
финансира някои проекти,  които считам,  че  да  неморални,  може ли християнинът да протестира,  като
отказва да плаща данъците си?”

*    *    *
Най-мъдрите данъкоплатци вероятно от време на време споделят вашето недоволство, но библейската

заповед е твърде ясна, за да бъде заобиколена. Апостол Павел пише: “Отдавайте на всички дължимото: на
комуто се дължи данък – данъка” (Рим.13:7). Освен това, Апостол Петър инструктира читателите си да
изпълняват задълженията си като граждани (1Пет.2:13-17). 

Правителството  на  Римската  империя,  което  е  управлявало  по  тяхното  време,  съвсем  не  се  е
съобразявало с Бога. Доказателство за това е, че само за период от няколко години, както Петър, така и
Павел били екзекутирано като мъченици за вярата си в Исус. Давайки тези указания, тези верни ученици на
Исус са онагледили учението и примера на нашия Господ. 

Противниците  на Исус  веднъж се  опитали да  го  хванат  в  капан,  като му задали коварен въпрос,
свързан с плащането на данъка на Рим. Те го попитали: “Законно ли е да плащаме данък на Цез  а  р  я   или не?  ”
(Мат.22:15-17) Вместо да им отговори директно, Исус им казал: “Покажете ми данъчната монета” (ст.19).
Когато му я  показали той попитал:  “Чий е  този образ и този надпис?” (ст.20)  Те му отговорили:  “На
Цезаря” (ст.21). Тогава Исус веднага им казал: “Тогава давайте на цезаровото на Цезаря, а Божието – на
Бога” (ст.21). Даже крайните еврейски националисти не могли да оборят логиката на Исус. Но в последната
фраза на Исус се съдържа най-важното нещо: “давайте на Бога тези неща, които принадлежат на Бога.”
А кои неща принадлежат на Бога? Това са нещата, които носят образа и името на Бога, така както монетата
на Цезаря е носела неговия образ и неговото име. Бог е направил хората по своя образ (Бит.1:27). А неговите
заветни хора са били наричани Божии хора. Не е чудно, че само няколко стиха след това Исус казва, че най-
важната заповед е следната заповед: “Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и
с  всичкия  си  ум”  (Мат.22:36-38).  Плащайте  данъците  си.  Давайте  на  “Цезаря”  това,  което  по закон му
принадлежи.  Но през цялото време помнете и давайте на Бога онова, което наистина му принадлежи –
давайте му себе си, цялото си сърце, цялата си душа и целият си ум.

Днешният ден и Пс. 90

Според моят житейски часовник, на днешният ден аз навършвам 66 години и започвам 67-та си година и все
още си  спомням думите на  любимият ми учител  Брат Джак Ролингс  от Библейското училище в  Атина,
Алабама,  когато  цитираше  Пс.  90:12.  Този  стих  е  молитва:  “Научи  ни  така  да  броим дните  си,  че  да
придобием мъдро сърце.” Аз не винаги съм постъпвал така, както би трябвало да постъпвам, но никога не
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забравих тази молитва. Ще споделя с вас някои мои лутания през пустинята с Моисей, докато разсъждавам
над Пс.90.

***
“Годините на нашия живот са седемдесет или даже, когато имаме сили – осемдесет; но всички те

са изпълнени с труд и тревога; те бързо свършват и ние отлитаме” (Пс. 90:10-11 – мой превод). В най-
добрият случай този живот е толкова кратък, а аз  все още имам да пиша книги, да отглеждам внуци и да
завършвам проекти. Моля се Бог да ми даде повече години, отколкото този древен статистик е изчислил.
(Коментар: Авторът е само 13 дни по-стар от мен и почина през 2019 на 75 год. възраст. Д.Пр.) 

Но даже ако Бог наистина ми даде повече години живот, това мое смъртно тяло много пъти на ден ми
напомня, че финалната линия не е много далеч пред мен. “Господи, ти си бил наше обиталище през всички
поколения.  Преди планините да са  били родени и  преди ти  даже да си  оформил земята и  света,  от
вечността до вечността ти си Бог” (Пс. 90:1-2 – мой превод). В края на краищата, дали живота ми ще е
дълъг или кратък не е от значение. Нашият Бог е вечен и даже смъртта не може да ни раздели от неговата
любов и грижа. “Задоволявай ни сутрин с непоклатимата си любов, за да можем да се радваме и да сме
доволни през всичките си дни...Нека благоволението на Господа, нашият Бог да е върху нас и утвърждавай
за нас делото на ръцете ни; Да, утвърждавай делото на ръцете ни!” (Пс. 90:14, 17 – мой превод). 

Като смъртни същества, които са направени по Божия образ, ние имаме привилегията да мечтаем, да
планираме и да работим упорито и дълго. Но ние трябва да помним, че нашето планиране, умения и усилия
са безполезни без Божията благословия. Бог дава всички истински успехи и те идват единствено от него.
Докато  имаме  това,  животът  трябва  да  се  живее!  А  когато  това  свърши,  ни  очаква  възкресението  и
безсмъртието.

Дните на Създанието

Един абонат на моята ел. поща е възмутен, тъй като професори от един християнски колеж твърдели, че
“дните” на Създанието в Бит.1 е възможно да не са били с продължителността на нашите 24 часови дни.
Той настоял колежа да направи нещо относно тези професори, които освен това вярвали, че Бог е създал
вселената и че неговият Дух е вдъхновил написването на Стария и Новия Завети.

*    *    *
Трябва  да се научим да четем Библията, за да чуем нейното послание към нас, а не да й задаваме

въпроси, на които онези, които са я писали никога не са искали да отговорят. Това е особено валидно когато
четем Битие и Откровение, в които се обсъждат границите между времето и вечността. 

В сравнение с другите древни близкоизточни описания на произхода на вселената (на египтяните,
шумерите,  акадиенците,  хитите  и  угаритите),  Бит.1-3  по  уникален  начин  съобщава  фундаменталните
библейски истини: 

 че Бог съществува отделно и преди своето създание; 
 че Бог е направил всичко, което съществува; 
 че Бог е създал хората по свой образ, за да се грижат като добри  негови служители за останалата

част от създанието му; 
 че хората трябва да живеят в съзидателна зависимост от Бога; 
 че когато хората изоставят правилната си връзка с Бога, страда цялото създание. 

Споровете от последните 150 години относно, начинът, чрез който Бог е създал и е направил всичко
да съществува са абсолютно непонятни на мисленето на автора на Битие. 

Най-общо казано,  конфликтите между науката и религията възникват,  когато учените се опитват да
внедрят научните си теории в теологията и когато вярващите хора е опитват да превърнат Библията от
теология (т.е. от познание за Бога) в научна теория. 

Това не означава, че Библията не е точна, когато се произнася по научни проблеми. Това означава, че
Библията много рядко се произнася по проблеми на науката, включително онова, което казва в началните
глави на Битие. 

“Какво,” “Кой” и “Защо” са теологични въпроси, на които Битие отговаря. 
“Кога” и “Как” са научни въпроси, на които Библията не дава отговор. 
Понякога еврейската дума, превеждана като “ден” означава ден с продължителност 24 часа, а в други

случаи – период с друга продължителност. Бит.2:4 говори за “денят, в който Господ Бог създаде земята и
небето” и след това обобщава събитията, които са се случили през няколкото “дни” в Бит.1. 
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Има известна възможност за  основателен въпрос и тълкувание относно смисъла на думата “ден,”
който е вложен в Бит.1. Но има основание, което трябва да бъде казано, когато хората, които вярват в Бога,
които  вървят след Исус Христос и които гледат на Библията като на авторитетен закон,  неоснователно
нападат други хора, които споделят същите вярвания, просто защото те са стигнали до различни заключения
по отношение на такива неясни неща като тези, за които питате.

До моят търсещ приятел

Един уважаван приятел, който все още не е познал Христос или Библията, наскоро ме попита какво все още
му липсва. Това е моят отговор до него.

*    *    *
Изпитвам смирена почит от тази привилегия и ви поздравявам заради молбата ви. Тя е свързана с най-

важното в живота ни и се отнася до фундамента за преизобилния живот сега и за вечния живот. Моля се на
Бога да ми помогне ясно да отговоря на въпросите ви. 

Ние живеем в съсипан свят:  влошени взаимоотношения, вътрешна обърканост, виновна съвест, борби
в обществото и в семейството, войни, глад, природни катастрофи, наводнения, урагани и суша.  Това не е
светът, който Бог е създал в на началото. Това е обобщеният резултат от хилядолетията, през които хората са
вземали  погрешни  решения.  Фундаментално  грешното  решение,  вземано  от  нашите  прародители  и  от
всички поколения след тях до наши дни,  е решението да живеем живота си независимо от Бога, нашия
Създател, който копнее да се радва на интимна връзка с нас през всеки миг от живота ни. Това решение за
независимост и даже за противопоставяне на Бога е “грях,” който се проявява по всякакви начини: гордост,
лакомия, завист, похот и коравосърдечно отношение към другите хора. Това са видовете поведение и делата,
които превърнаха първоначалния Рай в съсипаният свят, който сега обитаваме. 

Но Бог е непреклонен и ще възстанови вселената до перфектното състояние в която първоначално я е
създал, (всъщност той ще създаде “ново небе и нова земя”), където ще живее в личен контакт в всички хора,
които е откупил. Ние, които живеем вечно с Бога, също ще бъдем изцяло откупени, ще ни бъдат простени
всички грехове и всяка вина, ще бъдат унищожени всички зли желания, ще получим ново тяло, което ще е
подходящо за Идващата Епоха – тяло, което никога няма да боледува, да изпитва болка и да умира. Ние ще
живеем вечно в този възстановен Рай. 

Преди 2000 години Бог решително извършил тази изкупителна работа чрез заместващия живот, смърт
и възкресение на нашия представител Исус Христос. Исус е бил физическият син на една юдейска девица,
наречена  Мария,  която  го  заченала  без  участието  на  човешки  баща,  а  чрез  силата  на  самия  Бог.  По
чудотворен начин Бог бил “в” Исус по уникален начин, който никога няма да се повтори с някой друг. Исус
бил наречен “Емануил,”  което означава  “Бог с  нас.”  В него живее “пълнотата” на Бога.  Той е  вечното
“Слово” на Бога в  човешка форма.  Исус  живял в пълна вярност към своя Отец,  Създател и единствен
истински Бог. Исус вършели добри дела, изцелявал болните, прощавал на грешниците, правел куците да
прохождат, възстановявал парализираните крайници на хората, прогонвал зли духове от измъчените хора и
възкресявал мъртвите.  Той усмирявал бурите,  нахранил хиляди хора с  обяда  на  едно малко момче и с
доброта и сила извършил много чудеса. Най-близката група негови последователи, апостолите, по-късно
дали живота си като мъченици заради това, че свидетелствали за тези неща пред хората. Те били готови да
приемат  лишенията,  мъченията  и  даже  смъртта,  но  не  и  да  се  отрекат  от  това,  което  казвали  и  от
истинността на събитията, за които свидетелствали.  Исус съчетавал своите дела на сила и състрадание с
учението си за Божието царство. В своите притчи той казвал, че това е царство, което се разширява тихо,
променяйки сърцето на всеки човек, но накрая то ще обхване целия свят. 

Това  е  царство,  в  което  най-големите  реалности  сега  са  видими  само  за  вярващите,  а  не  за
невярващите, но един ден те ще станат видими за всички хора. То е царство на мир, на грижовност и на
служение на другите, а не на стремеж другите да се грижат за нас. То е царство на прошката – от Бога, а
след това и от хората, на които Бог е простил. То е царство, което е напълно различно от онова, което светът
цени и то никога няма да бъде разбрано от невярващите хора. Но то става разбираемо за онези, които имат
смирено сърце, които искат да подчинят мисленето и живота си на Бога и Създателя, за да бъдат научени и
оформени от него. Мотивиран от завистта към нарастващата популярност на Исус, корумпираният юдейски
елит заговорничил с римските окупатори, с цел да го убият. Религиозният елит обвинил Исус в богохулство,
тъй като той казал, че е Син на Бога. Политическите власти го обвинили в измяна, тъй като той проповядвал
идването на царство,  което било различно от  царството на Цезар и те  не  го  разбирали.  Исус  бил бит,
бичуван и коронован с  трънен венец,  бил оплют,  осмян и  накрая  бил разпънат  на  кръст  между двама
разбойници. 
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Един от учениците му го предал (Юда), а друг три пъти се отрекъл от него (Петър). Останалите се
разбягали. Йоан е върнал обратно при Кръста, но единствено за него от апостолите се знае, че е направил
това. Имало земетресение и слънчево затъмнение. Самият Бог извърнал лицето си от своя Син на Кръста.
Незабелязано от юдеите, от римляните и даже от апостолите, всичко това било използвано от Бога, за да
откупи света и да прости и трансформира нас, грешните хора. Исус е живял като представител на всички,
които накрая ще бъдем спасени и неговата вярност и подчинение се считат като извършени от нас. Той е
умрял като представител на всички, които накрая ще бъдат спасени. Бог го натовари с нашето непокорство,
с нашите прегрешения и с нашите грехове. Исус умрял като бунтовник срещу Бога, но беше единственият
човек, който е живял напълно верен на Бога. Той беше и е Светлината на света, но слънцето изчезна, когато
той умря. Той беше измъчван и изтезаван до смърт, но той победи Смъртта и отвори вратата през вечния
живот. 

Рано сутринта в неделя, около 3 дни след това, Бог възкреси Исус от смъртта. В продължение на 40
дни Исус се появявал многократно пред различен брой от учениците си, на различни места, по различно
време и в различни обстоятелства. Той ял заедно с тях и разговарял с много от тях. Те се убедили, че същият
Исус, когото опознали отблизо в продължение на 3 години, сега отново е с тях – в същото тяло като преди,
но въпреки това променен по някакъв начин. После апостолите наблюдавали когато Исус се възнесъл на
небето и се върнал при Бога, откъдето дошъл. 

Десет дни по-късно, на юдейският празник Пасха върху учениците на Исус дошъл “Светия Дух,” за да
бъде с и във всеки,  който вечно вярва в Исус.  (“Светият Дух” е личното и мощно присъствие на Бога
Създател и на самият Исус.) Същите апостоли, които преди това се криели уплашени след разпъването на
кръста на техния лидер Исус, сега започнали смело да проповядват за неговото възкресение в същия град,
който наблюдавал смъртта му 7 седмици по-рано. Накрая те разпространили евангелието (добрата новина)
по цялата Римска империя. Те направили това, въпреки че били затваряни, пропъждани и даже убивани.
Така както двама от тях казали още в самото начало: “Ние не можем да не говорим това, което лично сме
видели и чули” (Деян.4:20). 

Чрез книгите от Новият Завет, които са написани в периода 35-65 години след смъртта на Исус и
неговото възкресение, както и чрез дейността на църквата, евангелието продължило да се разпространява
по света и през вековете както чрез литературата, така и чрез устните проповеди и истории, за да стигне
сега и до нас.  Исус е обещал, че един ден той лично ще дойде отново, с власт и сила заедно с милиони
ангели. Всички мъртви ще бъдат възкресени и всеки човек ще се яви пред Божия съд. На тези, които сега
чрез спасяваща вяра познават Бога ще бъдат дадени нови тела, които са безсмъртни и подходящи за вечната
Идваща Епоха. Онези,  които сега отхвърлят предложението на Бога за обич и приятелско общуване ще
бъдат изпратени в място за пълно и безвъзвратно унищожение, което образно е наречено “ад” или “геена” –
което е името на градското сметище извън древния Йерусалим. 

Исус кани всеки човек да отиде при него, да повярва в него и да се наслаждава на вечния живот.
Вечният живот е живот в компанията на Живия Бог. Този живот започва даже сега, когато повярваме в Исус.
Но той продължава след сегашната ни смърт в Идваща Епоха за цялата вечност. Този живот е вечен по
своето качество, както и по своята продължителност. Накратко казано, това е живот в съзнателно общуване
с Бога Създател, с Бащата на Исус Христос, с единственият жив Бог, които иска да е милостив и богат на
добри дела и благословии към грешните хора.  Исус е казал:  “Ако някой иска да е мой ученик,  нека да
нарами кръста си и да ме следва.” 

Това  не  е  евтина  милост.  Исус  ни  призовава  да  се  “покаем”  (т.е.  да  направим  обратен  завой  в
мисленето, в начина си на живот и в поведението си, да се подчиним на Бога и да вървим натам, накъдето
той ни води.)  Той ни призовава да “вярваме” (т.е.  да приемем Исус като Син на Бога и да вярваме,  че
неговата  жертва  на Кръста  е  достатъчна,  за  да ни направи праведни пред Бога).  Може би най-доброто
обобщение на евангелието е следното: “Бог толкова обикна света, че даде своя единствен Син, за да не
загине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16). 

Това  е  началото на променения живот.  По принцип това  не се  извършва с  правила и закони,  а  с
радостно вървене след Онзи, който умря и възкръсна от смъртта, за да бъде наш вечен Спасител и приятел.
Това не е въпрос на деноминация, а на общуване с другите вярващи за взаимно окуражение. Ние не можем
да купим нашия път, да се пазарим за него или да го променяме. Единственото, което можем да направим, е
да  приемем  това,  което  Исус  е  направил  за  нас  и  да  се  осланяме  на  него.  Бог  вече  е  демонстрирал
одобрението си заради жертвата на Исус, като го възкреси от смъртта и го прие обратно на небето. Вие
можете  да  се  обръщате  по  този  въпрос  лично  към  Бога.  Кажете  му  от  къде  идвате.  Разкажете  му  за
страховете си, за съмненията си и за резервите си. (Той така или иначе вече ги знае.) Помолете го да ви
разкрие дали тези неща са верни или не. 
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Ако искате  да  повярвате,  помолете  Бога  да  ви  даде  вяра.  Окуражавам ви да  четете  Евангелието.
Можете да започнете с Евангелието на Йоан. Нито една земна радост – независимо дали сме стигнали до
нея чрез имота и богатствата си или чрез чувствата,  или чрез силата и властта – може да се  сравни с
радостта да познаваме Исус Христос и Бога, неговия Отец. Нищо друго не придава такава цел и смисъл на
живота, какъвто придава служението на Създателя, който е създал вселената и ни е поставил в нея. Щастлив
съм да споделя с вас и още неща, ако и когато ще съм готов да го направя. Нямам нищо с което сам да се
похваля.  Нямам лични изисквания,  аз съм само един грешен човек, който е спасен чрез чудната Божия
милост и зависи от него във всеки миг от живота си,  и ежедневно е благодарен получател на неговата
доброта. Пожелавам и на вас нищо повече и нищо по-малко от това! 

Добра дума за адвентистите

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Разбрах, че сте старейшина и проповедник в Църквите на Христос,
но няколко пъти споменавате за Адвентните църкви. Аз не знам нищо за тях. Можете ли да ни кажете нещо
за тях?”

*    *    *
За пръв път се срещнах с адвентните християни след като през 1982 публикуваха книгата ми “Огънят,

който унищожава,” която беше плод на продължително и изтощително изследване на библейското учение за
окончателното наказание. В нея стигнах до заключението, че телата и душите на порочните и невярващи
хора ще бъдат унищожени във Втората Смърт (ада). Оказа се, че заключението ми потвърждава това, което
адвентистите са поучавали в продължение на повече от 125 години и те много бързо обявиха, че моята
книга  е  “външен”  източник,  който  подкрепя  тяхната  отдавнашна  и  често  оклеветявана  позиция.
Адвентистите се събират всяка неделя и произлизат от обновителното движение “Второто пришествие” на
Уилям Милър от средата на 19 век, от което са произлезли и “Адвентистите от 7-я ден“. Почти всички
адвентисти, които съм срещал, са хора с горещи сърца, придържат се към Библията и Христос е във фокуса
на вярата им, но срещнах и няколко адвентисти, които ми напомняха на собствените ми Църкви на Христос
по отношение на тяхното сектантство. (Малко хора са запознати с факта, че обновителното движение Уилям
Милър  от  средата  на  19  век  е  възникнало в  отговор  на  събуждането на  американските  и  британските
християни от всички деноминации относно   реалността, че Исус може да се върне във всеки момент  . Преди
Милър да  започне  да  проповядва  било общоприето схващането,  че  Исус    няма  да  се  върне  до  края  на  
хилядолетието, началото  на  което  например  според  Александър  Кампбел  щяло  бъде  оповестено  чрез
обръщането на всички хора по света към Христос.) 

Основите на учението на адвентните християни са твърдо в евангелието. Те подчертават (а аз вярвам,
че и Библията го подчертава, но за нещастие не и повечето от евангелистите) естествената смъртна природа
на хората и “живот единствено в Христос,” както и вечното унищожение на изгубените. Те проповядват, че
цялата вселена ще се промени и ще има Нови Небеса и Нова Земя и  че не хората поединично “ще отиват на
небето,” (което те правилно твърдят, че не съответства на Библията). 

Сред  адвентистите  има  големи  различия  в  мисленето  по  отношение  на  класическите  теми
(реформирани, харизматици, нехаризматици и т.н), но те са доста толерантни един към друг по отношение
на тези различия. Стилът на техните църкви е доста разнообразен – има класически фундаментални, но има
и църкви, които търсят новото и подражават на бързо растящите църкви. В организационно отношение имат
регионални настойници (няколко от тях познавам лично), които са духовни епископи с пасторски сърца, но
притежават само морална власт  и църквите имат много по-голяма свобода в сравнение с църквите, които
принадлежат към някои деноминации. 

Адвентистите кръщават повярвалите чрез потапяне във водата, имат подчертано уважение към живота
и  в  ежедневния  си  живот  се  опитват  да  бъдат  християни  и  да  спечелват  нови  хора  да  Христос.  Като
християнин,  който  е  отрасъл  в  църква,  където  традиционно  се  пее  “а  капела,”  аз  наистина  съм  се
наслаждавал по време на техните богослужения, където всички посетители в църквата пеят с музикален
акомпанимент. През последните 25 години имах привилегията да проповядвам в много адвентни църкви, по
време на техни регионални и национални конференции по цялата територия на САЩ и сега имам много
чудесни и скъпи приятели-християни сред тези любезни и смирени хора. Изглежда, че техният брой бързо
се увеличава навсякъде в  нашата страна,  но те  не се  познават много помежду си.  Ако ви се случи да
срещнете адвентен пастор или да попаднете в адвентна църква, аз ви окуражавам да се опознаете с тях.
Възможно е да се насладите на някое добро християнско общуване. 
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Добра дума за англиканското християнство

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Как можете да бъдете любезен към Епископалните християни? Не
знаете ли, че Англиканската църква се е появила, когато крал Хенри VIII искал нова съпруга, а римският Папа
не бил съгласен, поради което крал Хенри VIII основал своята Църква на Англия?”

*    *    *
Въпреки че съм роден и израсъл в Църквите на Христос, където сега Бог ме е поставил да служа, аз

много  харесвам  англиканското  християнство.  Не  заради  популярната  карикатура,  за  която  говорите  в
писмото си, а въпреки нея. Вярно е, че Хенри е “прогонил” Папата, но кралете на Англия са се опитвали да
направят това в продължение на 500 години преди него. Моите корени са вкопани дълбоко в английската
земя,  където  родословното дърво на  моето семейство  Фюдж може да  се  проследи  до  12  век,  а  името
Фюлчърс на техните предшественици е вписано в “Книгата Д  о  умсдей” на Уилям Завоевателя (Историческа  
книга, в която са били вписани всички владения на Англия, съставена през 1086 г).  (Коментар:“Доумсдей“ е
най-старият запазен имотен регистър в света. За повече подробности – четете книгата „Победа на Разума,“ която съм превел.
Тя се намира на сайта на Обединената методистка църква в България. Д.Пр.)

 Мисълта, че англиканското християнство е било просто “църквата” в Англия още от 400 г н. е. ме
примамва и подхожда на моите антисектантски стремежи и вълнува нещо, което се намира дълбоко вътре в
мен. Бях особено развълнуван, когато при посещението си в Кентърбърийската катедрала видях написани
древни  указания  за  провеждане  на  богослужението,  озаглавени  “Катедрална  Църква  на  Христос,
Кентърбъри”, а при посещението си в друга църква, в където Томас Грей е написал “Елегия, написана в
двора на една провинциална църква” установих, че името на църквата е “Църква на Христос в Сток Подж.”

Англиканците не твърдят, че те са единствената истинска църква, но казват, че не са нищо повече от
църква, която е основана на Британските острови от християнски  мисионери през най-ранните векове и че
от тогава до сега църквата е била там – в добри и в лоши времена. Успехът на англиканците да обединят в
едно  най-добрите  черти  от  католицизма  и  протестантството  отговаря  на  собственият  ми  стремеж  към
християнско обединение, както и на личната ми амбиция (според думите на Александър Кампбел) да украся
шапката си с пера от птици с най-различни цветове.  Повечето Протестантски църкви биха могли да се
обогатят чрез здравословна доза англиканска литургия придружаваща участието в Господната Трапеза.

Малцина протестанти са съумявали да напишат по-добре принципите на Реформацията в сравнение с
начина, по който тези принципи са описани в Троицата - Девет Статии  и в Катехизиса, включен в “Книгата
за  ежедневна  молитва.”  Не  познавам  друга  църква,  в  която  неделя  след  неделя  да  се  чете  редовно  от
Библията  повече  от  англикано-епископалната  църква.  Тъй  като  англиканизма  има  толкова  здрава
историческа, литургийна и верска основа (която разбира се не е безгрешна и подлежи на критика), той
спокойно  може  да  отвори  прозорците  за  духовно  обновление,  без  да  се  страхува,  че  къщата  ще  бъде
отнесена от  вятъра.  И тъй като  Господната  Трапеза  е  централна  част  на  богослужението –  включващо
мъдрият език с който е написана “Книгата за ежедневна молитва,” човек може да очаква в тази църква
ежеседмично  да  се  провежда  богослужение,  напоено  с  текстове  от  Библията  и  фокусирано  в  Бога,
независимо от качеството и даже от вярата на проповедника. 

Добра причина да бъдем кръщавани

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Ако сме спасявани заради това, че вярваме в Господа, каква е
ползата ни от това, че се кръщаваме?”

*    *    *
Ние не сме спасявани заради това, че вярваме.  Ние сме спасявани поради Божията милост и можем

единствено да вярваме в това (Еф.3:24). Ние не заслужаваме нито една от добрините на Бога. Заслугата за
спасението ни не се поделя 50/50 между нас и Бога, все едно че половината от спасението ни се дължи на
нашите заслуги, а другата половина е дар – това съотношение даже не е 1/99. 

Божието благоволение и  прошка са  изцяло незаслужени и неспечелени от  нас.  Ние не  можем да
разчитаме,  че даже една най-малка частичка от способностите ни е в  състояние да задоволи Бога чрез
нашето представяне,  нашето подчинение,  нашите  усилия,  нашите  познания  и  даже чрез  нашите  добри
намерения. 

Ние можем единствено да вярваме,  че Бог ще ни обяви за праведни заради извършеното от Исус
Христос. Нашите добри дела имат своето важно място. Те показват нашата вяра, придават й видим израз, те
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довеждат вярата ни по пълен разцвет и в този смисъл я правят перфектна (Еф.2:10; Евр.11:8; Як.2:22-26). Но
делата ни и подчинението ни на Бога не допринасят с нищо към това, което Исус вече е направил. Ние не
вярваме в Бога до някакво ниво, а подсилваме вярата си чрез добрите си дела. 

Ние не сме спасяване чрез вяра плюс добри дела или чрез вяра без дела,  а чрез вяра, която действа
(Гал.5:6). Ако се фокусираме да вярваме в Бога в Исус, тогава подчинението и добрите ни дела се появяват
по естествен начин.  В  Библията  се  казва,  че  “който повярва в  Него  има  опрощение  на  греховете”  си
(Деян.10:43) и че “който призове Господното име ще бъде спасен” (Рим.10:13). 

Библията заповядва вярващите да бъдат кръщавани (Мат.28:19; Деян.2:38; 10:48) и обещава, че който
повярва и се кръсти ще бъде спасен (Марк 16:16). Няма противоречие в тези неща.  Когато вярващият е
кръстен, той дава видим израз на вярата си в това, което Исус е направил, за да спаси грешниците. 

Ако човек вярва в кръщението, а не в изкупителната жертва на Исус за да го спаси, това означава, че
този човек все още не е разбрал основното послание на евангелието.

Добрата новина

Има един Бог, който е създал всичко,  което съществува. Той е  Яхве от Стария Завет – Бащата на
нашият  Господ  Исус  Христос.  Още  от  самото  начало  Бог  е  създал  хората  за  да  бъдат  в  постоянно  и
изпълнено с обич общуване с него самият. 

Но първият човек,  Адам (освен име на човек,  на иврит тази  дума означава “човечество”)  избрал
независимостта, а не да е зависим от Бога и демонстрирал избора си, като не се подчинил. 

Този акт  на  човешки бунт донесъл в  света  греха,  смъртта  и  разрушението  и  нашето желание  да
вършим грехове ги е посрещнало с гостоприемна радост. Нашите грехове стоят между нас и Създателят и
ние не можем да ги премахнем чрез собствените си постижения, чрез делата си или чрез усилията си. 

Но същият Бог, който ни е създал, се е намесил, за да ни върне към интимното ни приятелство с него.
Той  изпратил  своя  единствен  Син  като  човешко  същество,  за  да  бъде  наш представител,  заместник  и
пълномощник. Носейки нашите имена, Исус направил за нас това, което ние не можем да направим за себе
си. Той изживял човешки живот във вярно и изпълнено с обич общуване с Отца. 

Чрез своята смърт на кръста Исус предложил на Отца този безгрешен човешки живот като този дар,
който Бог винаги искал от хората, но никога преди това не получил. 

Дарът и предложението на Исус извършило изкупление за греха, задоволило завинаги Бога и създало
ново отношение между Отца и нас като негови любими деца, на които сега е простено и са изцяло приети.

Работата, която ни прави праведни пред Бога, е завършена и завинаги е запечатана на небето. Ние не
можем да прибавим нещо към нея и не трябва да се осмеляваме да се отказваме от нея, с цел да разчитаме,
даже отчасти, на собствения си дефектен списък на добрите  ни дела. 

Евангелието казва на всички нас: 
“Възприемайте себе си така, както Бог възприема вас, че сте напълно приемливи за него и че сте

приети от него,  заради постиженията и  изкуплението на Исус  като наш представител.  Искрено  се
разкайте за греховете си. Гледайте с вяра към Исус, оставете се изцяло в ръцете му, вярвайте, че той е
вашият безгрешен Заместник и Спасител! Отговорете с радостно подчинение и почтен живот на това
спасение,  което вече е постигнато на земята.  Публично обявете,  че  сте последовател на Исус,  като
получите  водно  кръщение  в  неговото  име.  Постоянно  разчитайте  само  на  него,  както сега  за  всяка
благословия на  спасението,  така и за Божието одобрение  и  за  радостното ви посрещате от него  в
Последния Ден.” 

Библията обобщава всичко това по следния начин: “В Христос Бог ни примири със себе си...като не
вменява на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението...Умоляваме ви от
името на Христос, примирете се с Бога. Заради нас той направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за
да станем ние в него праведни пред Бога. Работейки заедно с Бога, ние ви умоляваме да не приемате
напразно Божията милост” (2Кор.5:18-6:1 – мой превод).

Добрата теология

Дадох на моите студенти по теология следното правило: “Добрата теология ви мотивира да искате да
хвалите Бога, а лошата теология ви мотивира да искате да скочите от моста.” 

Добрата теология започва с вяра, действа с любов, продължава с надежда и завършва с хваление. 
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Добрата теология говори уверено за Бога въз основата на думите на Бога за себе си. Не е чудно, че
добрата теология е наричана “радостно усилие”! 

Карл Бърт уцелва точно в “десятката” със следното си мнение: “Теолог,  който не се радва,  докато
върши работата си изобщо не е теолог. Намръщените лица, мрачните мисли и отегчителното говорене са
недопустими в тази наука.”

Добрите дела и Божията милост

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Ако сме спасени единствено благодарение на Божията милост, а не
поради никаква наша заслуга, защо Павел казва, че добрите ни дела ще изиграят роля по време на Божия Съд?
(Рим.2:5-6; 2Кор.10:5)”

*    *    *
Когато светът стигне до своя край и Бог произнесе окончателната си присъда, която ще трае вечно,

нито един човек няма да е в състояние да каже, че той  е бил измамен от Създателя или че присъдата на Бога
е била несправедлива. Това твърди Павел в Рим.2:6, където цитирайки Пс.62:12 той казва, че Бог ще въздаде
на всеки човек според делата му. 

В по-широк контекст това означава, че Бог ще оценява всеки човек по светлината, която този човек
притежава, като отново подчертава, че Божията присъда е абсолютно справедлива (Рим.2:12-16). 

2Кор.5:10 напомня на вярващите, че ние също ще “трябва да се явим пред Христос, за да ни съди и
всеки ще получи според това, което е правил, дали добро или лошо.” Божията милост не отменя изискването
хората да дават отчет пред Бога. Накрая ние ще отговаряме пред нашия Създател. 

Даже  тези,  които  са  спасени,  в  присъствието  на  всички  хора  ще  бъдат  подложени  на  Божието
оценяване заради поведението и делата си. Когато не реагираме на мотиви, които са по-възвишени и по-
благородни, тази мисъл (страхът от Бога) е могъщ стимул. 

Но ако сме искрени пред себе си,  ние ще признаем, че имаме нужда от нещо, което е повече от
справедливостта. Божията милост означава, че той не ни дава това, което наистина заслужаваме. Неговата
милост означава, че той ни дава онова, което ние НЕ заслужаваме. Когато е цитирал Пс.62:12, Павел прочел
целия псалм. Подобно на псалмиста, Апостолът би могъл да каже: “Но ти, душо моя, тихо уповавай само
на Бога, защото от него очаквам помощ. Само той е моя канара и избавление мое” (Пс.62:5-6). 

Подобно  на  псалмиста,  Павел  е  знаел,  че  Божията  справедливост  е  всепобеждаваща  чрез
непоклатимата му обич (Пс.62:12). Единствено Божията милост ще ни срещне в Съдния Ден. 

От друга страна, Божията милост, изявена в Исус – плюс нищо друго – ни е напълно достатъчна.

Доказване верността на Библията

Един  абонат на  моята ел.  поща ме  пита:  “Откъде  знаем,  че  написването на  Библията е  станало  чрез
вдъхновението на Светия Дух? Авторите на книгите от Библията твърдят това, но как ние разбираме, че
това е вярно? Как мога да убедя човек, който не е християнин да повярва на това?

*    *    *
Апостол Павел казва, че “цялото Писание е вдъхновено от Бога” и поради това е “полезно” и по

подходящ начин снабдява християнина за изпълнение на всяка поставена му задача (2Тим.3:16-17). Думата
“вдъхновено” буквално означава “вдъхнато от Бога,” което ни напомня за описанието на начина, чрез който
Бог създавал Адам от земна пръст и след това е вдъхнал живот в него, за да стане той жив човек (Бит.2:7).

Тук става въпрос за вяра и аз не знам някакъв начин, с помощта на който тя би могла да се докаже с
математическа  сигурност.  Първите  ученици на  Исус  не  са  започнали с  изучаването на  Библията  и със
сигурност – не и с изучаването на 27 книги от Новия Завет, тъй като те не са били написани, когато е била
създадена първата църква.  Първите ученици са имали удивителният живот,  смъртта и възкресението на
Исус Христос, чрез които те са препрочитали Юдейската Библия, която ние наричаме Стария Завет.

Подобно на написаните по-късно книги от Новия Завет,  книгите от Стария Завет давали спасение и
мъдрост, отвеждайки читателя до вярата в Исус Христос като Спасител (2Тим.3:15). 

През изминалите 2000 години много християни не са притежавали Библии, а много от тях даже не са
били грамотни и не биха могли да  ги четат, ако имаха Библия. Но всички те са имали спасяващата вяра в
Исус Христос, към когото като Спасител на човечеството сочат всички книги в Библията. 
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Като вярващи, нашата първа задача не е да убеждаваме хората, че те трябва да изпълняват написаното
в  Библията.  Първата  ни  задача  като  християни  е  да  запознаем  хората  с  личността  на  Исус  Христос.
Библията е свидетелство на Божиите хора, чрез които Бог работи с помощта на Светия Дух, за да дава вяра
на хората. 

Но крайната цел   не е   да се докаже нещо за Библията  . Крайната цел е, използвайки Библията (и много
други неща, като случките от живота на други християни и случаите на проява на Божията любов), за да
насочим хората към Исус. 

Ние не се покланяме пред Библията, а пред Бога. Библията ни насочва към Исус, а Исус ни насочва
към Бога. Светият Дух прави всичко това да се случи и  ние започваме да вярваме,  че Бог работи в нас,
когато ние му се   подчиняваме  .

Домашно общество

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише,  че  е  част  от  група  християни  от  различни  деноминации  и
неденоминации,  които  искат  да  създадат  домашно  общество  за  изучаване  на  Библията,  за  молитва,  за
поклонение пред Бога и за различни други дейности. Той ми обяснява: “Намерението ни е не да създаваме
някакъв заместител на съществуващите църкви, а да оставим нуждите на групата да оформят посоката на
развитието. Може ли да ни дадете някои идеи или предупреждения?”

*    *    *
През 1975 двамата с жена ми Сара Фей се оказахме в подобна ситуация в  град Атина, щата Алабама,

когато организирахме в четвъртък вечерта в нашия дом ежеседмични срещи за изучаване на Библията и
за взаимно насърчаване за всички, които се стремяха към по-задълбочен духовен живот. Скоро се събра
група от 20-тина християни от различни деноминации. През следващата година ние формирахме една
малка неденоминационна домашна църква, чрез която Бог благослови много хора и пося семена, които
20 години по-късно дадоха плод. Аз разказвам тази чудесна история по-подробно в The Sound of His
Voice (виж www.edwardfudge.com/written/beyond.html ).

Структурата и подробностите на такова общество зависят от хората, които участват в него. Бъдете
упорити и искрени в молитвите си и се доверете на Светия Дух, който ще ви покаже как трябва да се
развие групата ви. Ако в най-ранната църква хората са мислели “еднакво” за нещата,  същата глава на
църквата може да ръководи хората на Господа и сега по пътя на единството и обединението. Най-доброто
нещо,  което  можем  да  направим  е  да  се  храним  от  Божието  Слово,  като  вероятно  започнем  от
Евангелията. Нашата група от 1970-те имаше голяма полза от четенето на някое от късите послания от
началото до край, без да коментираме, докато не свършим четенето. 

Обикновено в църквата ние нямаме време да четем толкова дълги откъси от Библията.  Избягвайте
духът на разделението,  на превъзходството на един хора над други хора или на изключителността на
някои хора. Когато членовете на групата са членове на някоя съществуваща църква, аз ви съветвам да
уведомите ръководството на църквата за вашите намерения и да ги поканите и те да участват.  По този
начин те поне ще знаят, че нямате нищо за криене.

Бог да ви благослови, брате мой. Духът на Бога се носи над водите и поставя началото на невероятно
добри неща.  Ако се фокусираме изцяло и постоянно в Исус, краката ни ще стоят на фундамента на
Словото, ръцете ни ще са разперени един към друг, сърцата ни ще са отворени за Светия Дух и ние ще
можем да очакваме с увереност славното бъдеще – накъдето и да ни поведе Бог!

Думи, думи, думи

Един абонат на моята ел. поща ме пита как в Рим.10:9-10 Павел може да обещае, че онзи, който изповяда, че
Исус е Господ и повярва, че Бог го е възкресил от смъртта ще бъде спасен, след като самият Исус в Мат.7:21-
23 казва, че  някои хора, които са казвали, че той е Господ, ще бъдат прогонени от Божието царство?”

*    *    *
Павел и Исус говорят за два различни вида хора. Единственото общо нещо, което и двата вида хора

притежават е онова, което казват – и едните и другите казват, че Исус е Господ, но с това свършват
приликите помежду им.  Единият вид хора се придържа към това, което казва Исус и начинът им на
живот потвърждава това. Другият вид хора просто произнасят думи, думи, думи.

В Рим.10:9-10 Павел обещава спасение на онези, които наистина вярват в Исус до дъното на душата
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си, без никакви изключения. Те вярват, че Бог е възкресил Исус от смъртта, което означава, че те го
възприемат като Син на Бога, като Месията, който ги призовава те да му бъдат верни и предани.  Те
изповядат, че Исус е техен господар с устата си, но това не са просто празни думи, чието предназначение
е да заблуждават,  а думи, в които вярват със сърцето си и изразяват тяхното най-дълбоко и искрено
убеждение. Този вид хора лично познават Исус, въпреки че никога не са го виждали в плът. Те имат
връзка с него чрез вярата. Не може да има съмнение, че този вид вяра ги мотивира да му се подчиняват, а
тяхното подчинение е доказателство за тяхното спасение, но не е основанието за това спасение.

В  Мат.7:21-23  Исус  говори  за  напълно различен вид хора,  които говорят,  но  в  живота  си    не  се  
придържат към това, което говорят. Със заслепяващата си религиозност те могат да заблудят хората,
които ги наблюдават,  но не могат да излъжат Бога, според когото те “вършат беззаконие.” Тук Исус
цитира  тази  фраза  от  Пс.6:8,  където,  както и  на  други места  в  Псалмите,  се  описват  религиозните
лицемери, които се преструват, че служат на Бога, но в сърцата си са далече от него. 

Те произнасят добре звучащите думи “Господи, Господи”, но думите им са празни и не са искрени. Те
не  считат  наистина,  че  Христос  е  техният  “господар”,  тъй  като  не  се  подчиняват  на  учението  му.
Въпреки, че твърдят, че са приятели с Исус, те всъщност никога не са го познавали.

  Духовни ученици

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “На мен ми е трудно да спазвам дисциплина и ежедневно да чета
Библията си и да се моля. Боря се с това и винаги се провалям. Това ме кара да мисля, че никога няма да бъда
спасен. Понякога си мисля, че ако просто още веднъж се кръстя, аз ще стана по-добър, но не знам, дали това
ще помогне. Какво можете да ми препоръчате да направя? 

*    *    *
Вие описвате положението, в което се оказва почти всеки от нас в един или друг период от вървенето

ни с Христос, когато разбираме, че светите ни желания надхвърлят това, което правим. Даже апостол
Павел  се  е  оказвал  в  същата  ситуация,  когато  се  е  опитвал  да  прави  това,  което  е  правилно  със
собствената си сила (Рим.7:18-24).

Не  позволявайте  на  Сатаната  да  открадва  увереността  ви  в  спасението  заради  собствената  ви
природна  слабост.  Аз  разбирам,  че  вие  се  борите  с  апатията,  защото  искрено  искате  да  изградите
интимна връзка с Бога, а това е доказателство, че вие сте човек, който е роден отново от Бога (Рим.8:5).
Не е нужно да се съмнявате в положението ви в Христос, ако сте се поставили в пълна зависимост от
неговата завършена работа, която ви прави праведен пред Бога. Продължавайте да вярвате в обещанието
на Божието евангелие,  че Исус е умрял и е възкръснал лично за вас.  Ако сърцето ви изповяда тази
истина, тя е наистина вярна за вас. Ние живеем чрез вяра, а не чрез виждане (2Кор.5:7). Спасението ни
зависи от Божията вярност, която никога не се променя,   а не от нашите чувства, които всички знаем, че  
са непостоянни (1Йоан 3:20).

Окуражавам ви с откровена и честна молитва да отнесете този проблем при Бога. Кажете му онова,
което искате да направите (което знаем, че трябва ад е според неговата воля) и го помолете ежедневно да
ви дава сили чрез Светия си Дух, за да имате желание да четете Библията и да се молите – и после да
правите тези неща. Ежедневно предавайте тялото си на Бога, за да бъде инструмент за негова употреба.
Бог ще работи във вас чрез своя Дух, за да отговори на тези молитви, когато вие са оставите той да ви
излекува (Фил.2:13; Рим.6:13). Молете го да ви изпълва със своя Дух и да ви дава дух да “желаете”
(Пс.51:10). Убедете се, че във вас не е останал някой неизповядан грях в живота ви, които винаги издига
преграда между нас и Бога в сърцето ни и не ни позволява наистина да търсим лицето му (Пс.32:5-7).

Имате ли превод на Библията на съвременен английски? Ако нямате, окуражавам ви да си купите,
защото  той  е  лесен  за  четене  с  разбиране.  Намирайте  време  да  четете,  когато  не  сте  притеснен  и
обезпокояван. Някои хора се молят  преди другите хора в дома им да са се събудили сутрин, други се
молят вечер късно, трети се молят докато шофират за работа или връщайки се от работа. Никога не се
предавайте.  Всяка  дисциплина,  включително  и  духовната,  изисква  да  имате  решимост  и  упоритост.
Помнете, че след 21 дни ежедневно повторение обикновено се създава нов навик, а във този случай – два
съзидателни навици.

Не мислете, че повторното ви кръщаване ще реши този проблем. Кръщаването е начинът, чрез който
Исус иска новоповярвалите да дадат публичен израз на вярата си и да “застанат редом до него” срещу
невярващия свят (Мат.28:18-20),  но това не води веднага до духовна зрялост. Ако не сте се доверили
изцяло на Исус като ваш Спасител и Господ, когато сте били кръстени преди, може би сте оставили тази
работа незавършена и повторното ви кръщаване може би ще е правилно.
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Вашата цел е да имате вечна връзка с Бога и с Исус Христос. За създаването на личностни отношения
се изисква време. Нужно е приятелство и общуване. Когато ежедневно искрено и открито вървите с
Христос, вие постепенно ща започнете да опознавате неговото присъствие в живота си (Йоан 14:23;
Як.4:8; Откр.3:20).

Духовно водачество

В наши дни огромен брой църкви страдат поради липсата на духовно лидерство.  Тази диагноза е
вярна за църквите от всички деноминации. Тя е валидна както за църквите в градовете, така и за църквите в
селата.  Валидна  е  както за  бедните,  така  и  за  богатите,  за  хората  от  всички  раси,  от  всички държави.
Истината е, че ние можем да извлечем полза от един свеж поглед към библейското учение за духовното
лидерство. 

Има три фундаментални истини за духовното лидерство:
Първата истина е, че духовният лидер трябва да има скромно положение, а не да е високопоставен и

да  разполага  със  законна  власт.  Тази  истина  отправя  едно  предупреждение:  Не  бъркайте  духовното
лидерство с политическия пост. Както ще видим, Исус ни учи на това с ясен език. Петър прилага този
принцип в писмата си до църквите. Павел описва проявленията на този принцип в различни ситуации и
обстоятелства, като поучава и напътства своите ученици и помощници Тимоти и Тит. Апостолът показва как
трябва да постъпва духовният лидер, когато поправя човек, който постъпва зле или когато срещне човек,
който обича да спори, или човек,  който причинява разделение в църквата.  Ние ще разгледаме неговите
указания по-подробно за всяка от тези ситуации.

Втората истина е, че духовните лидери работят с дарове, които са им дадени от Бога, а не със земни
качества. Тази истина също отправя едно предупреждение: Когато търсите да изберете духовен лидер, не се
фокусирайте  върху  земните  постижения.  Твърде  често,  когато  търсят  духовни   лидери,  църквите  се
фокусират върху образователния ценз, професионалният опит или финансовия успех. Но нито един от тези
елементи има някаква задължителна връзка с духовната зрялост, с почтеност която да служи като пример за
подражание, с приликата на лидера с Христос, със способността му да поучава, да бъде за пример и да
вдъхновява другите в стремеж към Бога и към зрялост в Христос. Когато използват неправилни стандарти
при  търсенето  на  духовни  лидери,  църквите  със  сигурност  вървят  по  пътя  на  упадъка  (въпреки,  че
институционално църквата може да процъфтява).

Третата истина е, че Библията посочва качествата на надарените хора, а не формалните им качества.
Тази истина отправя едно предупреждение: Не бъркайте техническите квалификации с духовния характер.
Библията не ни предоставя нито един списък с “качествата” на духовните лидери. В 1Тим. и в Тит има два
текста, които хората се опитват понякога да превърнат в такива списъци на качествата на духовните лидери.
Но по-задълбоченото изучаване на тези текстове разкрива, че описанията в тези два откъса се различават
помежду си, както се различават и имената и обстоятелствата, в които се описва ролята на духовния лидер и
служител.  Описанията в  тези  две писма често пъти са в  негативна форма,  почти винаги са свързани с
качеството и не се поддават на точно измерване – задача, която Библията никога не прави за нас, нито пък
намеква, че ние трябва да се опитаме да направим това за себе си. 

Първата духовна истина, която ще разгледаме е истината, че духовният лидер трябва да има скромно
положение и да не разполага със законна власт. Тази истина отправя едно предупреждение: Не бъркайте
духовното лидерство с политическия пост. В това отношение Исус не оставя никакво място за съмнение
(Марк  10:42-45).  Земните  управници  “господстват”  над  подчинените  си  и  “властват”  над  тях.  А  Исус
продължава: “Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, нека ви бъде служител; и
който иска да бъде пръв между вас, ще бъде роб на всички.”  Това е стандарт, въведен от самия Исус,
Човешкият Син, който “не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си откуп за мнозина.” Петър
прилага същата истина, когато инструктира духовните лидери сред църквите, на които пише (1Пет.5:1-5).
Той поучава старшите лидери (старейшините сред вас) да пасат “Божието стадо, което е между вас.” Те
ще трябва да надзирават, но ако се подчиняват на указанията на апостола, това надзираване  трябва да стана
не чрез принуждаване на хората,  които са от стадото,  а  като им дават пример.  Духовното лидерство е
морално по природата си и се осъществява основно чрез даване на пример и чрез поучение.  (Коментар:
Образно казано, в древността пастирът е вървял пред стадото и овцете са го следвали. Това е Библейският начин на водене на
стадото. А при земният и плътски начин на водене на стадото, пастирът върви зад стадото и го направлява с помощта на
викове и заплахи с тоягата. Но така той се превръща в говедар и се отнася с хората не като с овце, а като с говеда. Д.Пр.)
Напълно възможно е тези “старейшини” въобще да не са част от формалното ръководство на църквата, а да
са  по-възрастни  християни,  които  са  високо  уважавани  заради  техният  живот  с  вяра  и  служение.
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Продължавайки  със  своите  окуражения  в  писмото  си,  Петър  използва  думата  “старейшини”  (или
“презвитери”),  която показва  тяхната възраст  и житейски опит.  А вие “по-младите,  покорявайте се на
старейшините.” На вярващите от всички възрасти е казано: “Облечете се със смирение един към друг,
защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.”

Как изглежда духовното лидерство, когато лидерът разбере, че ще бъде нископоставен и няма да има
законна власт? Павел описва поведението на духовния лидер в три ситуации: когато поправя човек, който е
направил нещо лошо; когато се среща с човек, който обича да спори; и когато трябва да се справи с човек,
който предизвиква разцепление в църквата. Ако е нужно да бъде поправен някой брат-християнин, който
постъпва зле, човекът който счита, че притежава законна сила, обикновено ще бъде груб, властен, рязък и
вероятно ще е убеден в правотата си. Но вместо това, Павел казва на Тимоти: “Стар човек не порицавай, а
го увещавай като баща, по-младите – като братя, старите жени – като майки,  по-младите – като
сестри, със съвършена чистота” (1Тим.5:1-2).  

Споровете често пъти изваждат на показ най-лошото от хората, особено от тези, които имат високо
самочувствие, пораждано от авторитета или властта, която притежават. Поради това Павел пише: “Избягвай
глупавите и невежи спорове, като знаеш, че те пораждат скарвания. А слугата на Господа не трябва да
се заяжда, а да е любезен с всеки човек...търпеливо да понася злото и кротко да поправя опонента си”
(2Тим.2:23-25 – мой превод). Както казва Павел, даже когато Божият лидер е кротък, търпелив и любезен,
понякога обичащите да спорят са  груби,  нервни и жестоки във всяко отношение.  Когато срещне такъв
човек,  който предизвиква разцепление в църквата,  духовният лидер,  чиято роля е  да служи, а не да се
стреми към власт или да предявява претенции за високопоставеност, трябва да избягва контактите си с този
човек доколкото е възможно и да не попада в неговото присъствие. Съветът на Павел за такъв случай е
следният: “А що се отнася до човек, който причинява разделение, след като го предупредиш един-два пъти,
не се занимавай повече с него, знаейки, че такъв човек е извратен и греховен и сам осъжда себе си” (Тит
3:10-11 – мой превод).

Задачата, която е възложена на духовния лидер е да променя хората на Бога, за да заприличват все
повече на Исус Христос (Еф.4:7-16). Тази задача не означава да се строят сгради, да се създават програми,
да  се  привличат  тълпи  или  да  се  изгражда  някаква  институция.  Но  трансформирането  на  хората  е
свръхестествен  резултат,  който  не  може  да  бъде  постигнат  само  с  човешкото  планиране  или  сила.  За
постигането  на  този резултат  са  нужни свръхестествени средства,  изразяващи се  в  дарове  на  Божията
милост, дарявани на всеки член от Христовото тяло (1Кор.12:27-31). Методът на духовното лидерство е
скромно служение, извършвано с кротост в Христос, в силата на Бога и за негова прослава (Марк 10:42-45;
1Пет.4:10-11).

Поради всички тези причини ние не се осмеляваме да се фокусираме в нито един показател за земен
успех,  независимо дали  е  в  областта  на  академичната  наука  и  образование,  в  бизнеса,  финансите  или
професионализма,  когато  става  въпрос  за  подбиране  на  лидери  в  църквата  на  Бога.  Тези  плътски
способности не допринасят с нещо за духовното лидерство. Обратното, те могат да се окажат пречка, тъй
като могат  да  изкушат лидерите  и  християните  да  изпуснат  от  фокуса  си  задачата,  която Господ им е
възложил,  както и  средствата  и метода,  чрез  които се  осъществява  духовното водачество,  така  както е
разкрито в Библията.

Не създавайте духовни лидери чрез подбирането на хора и като им възлагате ролята да бъдат лидери.
Вместо това търсете сред хората на Бога и разпознавайте личностите, на които Бог е дал дарбата да вършат
тази работа. Такива хора имат сърце, стремящо се да изпълнява мисията за облекчаване на промяната в
живота на хората. Те вече се облягат на средствата, които Бог е обезпечил за изпълнението на тази задача –
дарбите на Божията милост, които трябва да бъдат използвани в неговата сила и за негова прослава. Тези
хора вярват в метода на Бога за духовното лидерство, който е смирено служение в подножието на кръста на
Исус. Хората,  които Бог е надарил да бъдат духовни лидери са лесно разпознаваеми – не чрез земните
измерители на успеха, а чрез отличителните черти, които ги обрисуват като хора, които са в интимна връзка
със Спасителя, изпълнени са с неговия Дух, посветили са се да му служат и да живеят за негова прослава.

Никъде  в  Библията  няма списък на  качествата,  които трябва  да  притежават  духовните  лидери.  В
Новия Завет има два откъса, написани от Павел до неговите помощници Тимоти (1Тим.3:1-7) и Тит (Тит
1:5-9), които хората често считат, че са свързани с качествата на духовните лидери. Но когато прочетем тези
откъси по-задълбочено, ние ще открием, че те се различават по няколко основни признаци. Павел дава на
Тимоти описание на надарения човек, който може да служи като “надзорник” или “епископ”, чиято работа е
да наблюдава и надзирава другите вярващи. Павел изпраща на Тит описание на човека, който е надарен да
служи като “презвитер” (старейшина). Християнските учени се различават по отношение на оценката си,
дали през първия век от нашата ера един и същ човек е можел да бъде едновременно старейшина и епископ.

Тези два откъса се различават и по отношение на описанията си. От общо 30-35 отличителни черти,
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споменати  в  двата  списъка,  само  5  от  тях  се  повтарят  и  в  двата  списъка.  Ако  Павел  беше  направил
официален списък на качествата, ние би трябвало да очакваме двата списъка да съвпадат. Освен това, в
описанията си Павел често пъти посочва качествата в отрицателна форма (не избирай такъв вид човек).
Описаните отличителни черти почти винаги са оценени качествено, а не количествено (не е даден точен
минимален праг в цифрово изражение). Не е направен опит да се даде определение на нито едно от тези
понякога  доста  неясни  отличителни  черти.  Със  сигурност  Павел  не  е  направил  формален  списък  с
качествата на кандидатите да заемат някакъв ръководен пост, а дава само неформално описание на хората,
които са надарени от Бога  да служат като духовни лидери.

Духовно обрязване

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Кога биваме “обрязвани” духовно, за което се споменава в Кол.2:11-
12? Дали това става едновременно с водното ни кръщение?”

*    *    *
Павел казва, че истинското отстраняване на плътското ни тяло се случва, когато “В Него бяхте и

обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос” (Кол.2:11). Нашият
представител Исус е бил обрязан физически (това е бил заветен знак за всяко еврейско момче) и Бог е
гледал на това буквално обрязване като на духовно обрязване на хората, чийто представител е Исус.

Понеже  Исус  вярно  се  подчинявал  на  Бога  и  предоставил  себе  си  като  изкупително
жертвоприношение  на  кръста,  Бог  се  отнася  към  хората,  които Исус  спасява,  като  че  ли  те  самите  са
направили това, което техният представител Исус е направил заради тях. В наши дни плътското обрязване е
неуместно от духовна гледна точка. Онова, което е важно е, че Исус е живял изцяло неподвластен на греха,
което е било целта и е било символизирано от телесното обрязване в древността.  Обрязването на Исус го
задължило да спази целия закон на Бога, което той направил заради всички свои хора (Гал.5:3).

Библията никога не ни окуражава да си представяме, че Бог седи на небето с хронометър в ръка и чака
да го натисне тогава, когато ние направим правилното нещо, за да бъдем спасени. Преди повече от 2000
години Исус е направил “правилното нещо” за да ни спаси.  Нищо от това, което правим или някога ще
направим по време на земния си живот,  може да ни направи праведни пред Бога.  Единственото,  което
можем да направим е да повярваме в казаното в евангелието за онова, което нашия представител Исус е
направил заради нас и да отговорим с вяра на този добра новина. 

Тази  вяра  произвежда  възхвала,  подчинение  и  вършенето  на  добри  дела.  Получавайки  водното
кръщение, което самият Исус е заповядал да правим, вярващият видимо изразява спасяващата си вяра пред
Бога и пред хората (Кол.2:12). Този въведен от Бога порядък ни насочва и фокусира към спасяващата работа
на Бога в Исус Христос, на която нашата собствена вяра и дела са подходящ отговор.

Духът и разбирането на Библията

Един  читател  пита:  “Можем  ли  да  разберем  Библията  благодарение  на  собствените  си  умствени
способности и усилия или Светия Дух трябва да направи нещо за нас? Ако има намеса на Светия Дух, каква е
ролята ме в този процес?”

***
Точно така, както е имало намеса на Светия Дух при написването на Писанията (2 Пет.1:20-21), ние

сме зависими от личното и мощно присъствие на Бога в Духа, за да ни помага да го разбираме и прилагаме
в ежедневието си.  Невярващия човек не може да разбере Божиите мисли, даже онези, които са открити,
само от Светия Дух зависи те да станат разбираеми (1Кор. 2:11-16). Хората от Новия Завет са учени от Бога
(Йоан 6:44; Йер. 31:34). Никой не може да познае Отца, това става само, ако Синът на Бога “би благоволил
да Го открие” (Мат. 11:27). Исус кани всички, които са изморени и обременени да отидат и да се научат от
Него (Мат. 11:29).

Лука илюстрира това чрез историята на възкръсналият Исус, който се появява на двама от учениците
си на пътя за Емаус и очи им се отворили, когато им обяснил Писанията докато се хранели (Лука 24:30-32).
Друг пример за това е Лидия, чието сърце е било отворено от Бога (Деян. 16:14). Всяко обръщане към Исус
Христос е резултат от огряването на сърцето на този човек от Божията светлина, от победата над силата на
тъмнината и над бога на този свят, който се опитва да заслепява хората за тази истина (2 Кор. 4:3-6). Не ние
убеждаваме  хората  да  приемат  евангелието  чрез  способността  си  да  убеждаваме  или  благодарение  на
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нашата  логика,  обратно,  това  идва  “със  сила,  със  Светия  Дух  и  с  голяма  увереност”  (1Сол.1:5).
Религиозните  учения,  които  зависят  от  човешката  логика  са  човешки  системи,  независимо от  броя  на
цитатите от Библията, които използуват.

Осветяването на сърцето с Божията светлина не спира с неговото обръщане към Исус, а продължава
през целия му християнски живот. Нека да молим Бог да ни дарява с дух на мъдрост и да ни се разкрива, за
да се осветяват очите на сърцата ни (Еф.1:16-19; Кол.1:9-11). Ако го помолим, Бог ще ни посочи грешките,
които допускаме в мислите си (Фил. 3:15). Ако внимателно и грижливо обмисляме Божието Слово, Бог ще
ни позволява да го разбираме (2 Тим. 2:7). Пребиваващите в Христос “са помазани от Светия Дух” и знаят
всичко (1 Йоан 2:20,27).

Да благодарим на Бога за неговата милост към грешниците, заради неговия Син, който ни разкрива
това и за Писанията, които свидетелствуват за Синът и за спасението, постигнато от него. Нека да бъдем
напълно уверени, че тези Писания са създадени под влияние на Светия Дух, но и че същия Дух на Бога
съществува и сега и работи по един мощен начин всеки път, когато четем Библията с вяра, за да ни посочи
Исус и волята на Бога за нашия живот и за всичко включено в него.

 

 Духът ни дава разбирането

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Можем ли да разберем Библията чрез собственото си мислене и
усилия или Светия Дух трябва да ни помогне да я разберем? Ако Светия Дух участва в разбирането, каква е
неговата роля в този процес?

*    *    *
 Природните ни способности са недостатъчни, за да сграбчим духовната истина, която Бог ни дава

(1Кор.2:11-16). Така както Светия Дух е бил намесен в писането на Библията, така и ние зависим от личното
и мощно присъствие на Бога в Духа, за да ни помогне да разберем Библията и да я прилагаме в собствените
си житейски ситуации. 

Ние виждаме това в случката, когато Възкръсналият Исус се появил пред двама ученици на пътя за
Емаус. Очите им се отворили, когато Исус им обяснил Писанията, докато се хранели заедно (Лука 24:30-32).
Всяко обръщане към Исус Христос се случва, защото Бог огрява със светлината си сърцето на човека и
побеждава намиращата се там сила на тъмнината (2Кор.4:3-6). Евангелието идва “със сила и със Святия Дух
и с пълна убеденост” (1Сол.1:4-5). Ние виждаме това и в историята за Лидия, чието сърце било отворено от
Господа (Деян.16:14). Божието осветяване, извършвано чрез Духа не спира с обръщането към Господа, а
продължава през целия живот на християнина. Ние можем да молим Бог да ни даде дух на мъдрост и на
откровение, за да го опознаваме и така очите на сърцата ни да бъдат осветлени (Еф.1:16-19; Кол.1:9-11). 

Ако го помолим, Бог ще ни покаже грешките в мисленето ни (Фил.3:15). Ако изследваме внимателно
Божието  Слово,  Бог  ще  ни  дава  разбиране  (2Тим.2:7).  Тези,  които  пребивават  в  Христос  имат  едно
помазание,  Светия Дух, който ги учи на всички неща (1Йоан 2:20,  27).  Нека да благодарим на Бога за
неговата  милост  към  грешниците,  заради  неговия  Син,  който  извърши нашето  спасение  и  ни  направи
праведни пред Бога. 

Нека  да Благодарим на Бога и заради Библията, която свидетелства за Синът и за спасението, което
той е постигнал. Нека  да сме благодарни и за това, че Божият Дух присъства и е мощен всеки път, когато
ние четем Библията или слушаме с вяра Божието Слово (Евр.4:2, 12). Можем да бъдем уверени, че Божият
Дух ще ни покаже Исус и цялата воля на Бога за живота ни заедно като общност и на всеки един от нас
поотделно, когато ние вървим ежедневно след Исус.

Дългосрочно планиране

Наскоро един познат бил помолен да ръководи комитет, чиято задача беше да състави 5-годишен план
неговата лютеранска църква.  Той потърсил в Новия Завет, но не можал да открие нищо за дългосрочното
планиране. Аз също потърсих и не можах да намеря нищо. Навсякъде в евангелията се разказва, че Исус
просто се стараел да върши волята на своя Отец. Чудесата и притчите на Исус, срещите и поученията му са
се случвали случайно. (Коментар: На нас ни се струва, че е случайно, но може и да е режисирано от Бога, за който няма

случайности. Бог никога не се изненадва. Той знае всичко. Д.Пр. В евангелията се казва: “Докато той вървеше, една
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жена отиде при Исус” – и следващото нещо, което научаваме е, че нещо се е случило, за което все още се
чете и говори 2000 год. по-късно.

Същото се разказва и в Деянията на апостолите.  Лука не е записал нито един случай на планиране,
свързано с евангелизацията. Първите ученици са се молели и са очаквали да дойде Петдесятница. Петър и
Йоан вървели към храма за редовната си молитва, когато срещнали и излекували един сакат мъж. После
били подложени на разпит и разказали на разпитващите ги за Исус. Преследванията разпръснали вярващите
и някои от тях отишли в Самария. Филип проповядвал там докато Духът не го изпратил в пустинята, където
срещнал етиопянинът. Петър се молел, когато Светият Дух го изпратил в дома на Корнилий. Лидерите на
църквата  в  Антиохия  се  молели,  когато  Светият  Дух  им  казал  “до  отделят  Варнава  и  Павел”  за
изпълнението на една специална задача, която сега наричаме Първото мисионерско пътешествие. Историята
продължава по същият начин.

Вероятно в църквата има място за човешката мъдрост и за дългосрочното планиране, например за
бюджета,  за  бизнес-срещите  или за  събиранията  за  обсъждане  на  стратегията.  Но  Божията  работа  със
сигурност не зависи от хората. Твърде често собствените ни идеи влизат в противоречие с плана на Бога и
нашите планове и предложения просто ни заслепяват, поради което не можем да видим по-високите цели на
небето. Може би вместо да съставяме дългосрочни планове е по-добре да прекарваме времето си в търсене
на Божията воля, в очакване на неговото указание, в молитва да ни подкрепи, да се оставяме той да ни води,
да изпълняваме неговите указания и да живеем със Светия Дух. 

Ние се молим с думите: “Защото твое е царството и силата, и славата.” Ето това е Божието нещо.
Той е направил това да се случи и  той получава цялата вяра.

Дяволът, звярът и фалшивият пророк

Няколко читатели ме питат за стих Откр. 20:10, в който Йоан вижда как дявола, звяра и фалшивия пророк са
хвърлени в огненото езеро,  където тримата “ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.” Няколко
стиха след това се казва “някой,  който не се намери записан в книгата на живота,  той биде хвърлен в
огненото езеро” (Откр. 20:15). Ако огненото езеро не изгаря фалшивия пророк, защо би трябвало да мислим,
че то изгаря всичко останало?”

***
Според мене “Звярът”, това са злите държавни правителства, които преследват вярващите в Бога (така

както  е  било  в  Римската  империя  по  времето  на  Йоан),  а  “фалшивият  пророк”  е  безбожната  религия
(подобно на обожествяването и преклонението пред императора по времето на Йоан), което е в хармония с
действията  на  държавната  власт  по  отношение  преследването  на  християните. И  двете  личности  са
достатъчно реални във видението на Йоан, но и двете символизират по-големи исторически сили,  а не
конкретни  исторически  личности.  Краят  на  това,  което  представляват  тези  два  символа  е  пълно
унищожение. Когато Бог свърши с тях, те повече никога няма да съществуват.

Във видението на Йоан дяволът се присъединява към тези две същества и трите ще бъдат измъчвани
във вечността  и  това  вероятно се  случва,  защото той  ще има  същата  съдба  като  Звярът и  “фалшивия
пророк.”  Неговото  окончателно  унищожение  е  в  пълна  хармония  с  триумфа  на  Бога  накрая  и  със
съществуването на Новото Небе и Новата Земя, където ще живеят праведните. Това е единственият стих в
Библията, в който се говори за вечно мъчение, но това не се отнася за хора.

Интересно е да се отбележи, че Йоан на два пъти споменава за наличието на хора в огненото езеро, но
и в двата случая той грижливо добавя фразата “което представлява втората смърт” (Откр. 20:15; 21:8).
Той очевидно изменя на стилът си, за да ни увери и да не направим грешка в това отношение.  Огненото
езеро (Дан. 7:10-11) унищожава и е втората смърт.

Това е изпълнение на предупреждението на Исус относно способността на Бога, “който  може и
душата  и  тялото  да  погуби  в  пъкъла”  (Мат.  10:28)  и  на  предупреждението,  изречено  от  Павел,  че
“заплатата за греха е смърт” (Рим. 6:23), както и че изгубените “ще приемат за наказание вечна погибел”
(2 Сол. 1:9). Това е тъмната страна на контраста между “вечния живот” и “погиване” (Йоан 3:16). Това е
тъкмо това “вечно наказание”, за което говори Исус в Мат. 25:46 и то е “вечно” по две причини.  Първ  о  ,  
защото то продължава в Идващата Ера, а не се ограничава само до Настоящата.  И второ, защото онези,
които бъдат унищожени никога няма да могат да бъдат видени отново.

Би било огромна грешка да се позволи на един текст от Откровение,  изпълнен с толкова много
символи да затъмни ясното учение на останалата част от Библията относно окончателното унищожение
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на  злите  хора. (Коментар:  Даже  в  строгостта  си  Бог  проявява  милост,  защото  е  по-добре  бърз  край,  отколкото

безнадежден ужас безкрай. Д.Пр.)

Евангелие и учение

Едно религиозно списание твърди, че евангелието и доктрината (учението) са едно и също нещо и че човек не
може да бъде спасен, ако няма правилно разбиране за някое от ученията на Новия Завет. Но дали Библията
прави разлика между учение и евангелие? 

*    *    *
Библията не отделя учението от евангелието, но със сигурност прави разлика между едното и другото

(1Тим.1:10-11). Евангелието е добрата новина за онова, което Бог е направил в Христос за нас, а учението е
божествено  указание    за  начина,  по  който  ние  трябва  да  живеем   в  отговор  на  евангелието  .  Думата
“доктрина”  означава  “учение.”  (В  миналите  векове  в  английския  език  думата  “доктор”  е  означавала
“учител.”)  Даже  днес  научната  степен  “доктор”  се  дава  на  хора,  които  са  получили  високо  ниво  на
професионална квалификация в различните обрасти на науката. 

В преводът на Библията, познат като “King James” изразът “здрава доктрина” означава “здравословно
учение” –  указание,  което  произвежда духовно здраве  и  почтеност,  за  разлика  от  други учения,  които
произвеждат духовна болест, слабост и препъване. 

Доброто учение винаги е  в  хармония с  евангелието.  Всяко учение,  което влиза  в  противоречие с
методите  и  поведението,  които виждаме в  Исус е  нездраво,  независимо от  това,  колко много  текстове
неговите защитници могат да изфабрикуват! 

Здравословното учение произвежда чиста любов, чиста съвест и искрена вяра (1Тим.1:5). Обратното,
нездравото учение  произвежда самонадеяност  и  болестен стремеж към спорове  и препирни за  думите.
Резултатите от това учение са завист, съперничество, обиден език, зли подозрения и постоянно разцепление
(1Тим.6:3-5). 

Човекът,  който е  въоръжен със здраво учение може да си позволи да е  кротък и  уважителен.  За
нещастие,  много  от  нещата,  които  са  считани  за  “здраво  учение”  сред  свадливите  и  склонни  към
разцепление набожни хора нито са здраво учение, нито са част от добрата новина. Истинското евангелие ни
освобождава от властта на такива учения и ни кани да се учим от Исус, който е пътят, истината и живота.
Евангелието е добрата новина за нашето спасение. Божието учение е указание за праведен живот на онези
хора, които са спасени.

Евангелието на Божието царство

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Исус дошъл за да съобщи на хората, че наближава идването на
Божието царство, което очевидно е различавало от силата на Цезаря и на Рим. Как бихте отговорили на
твърдението,  че  посланието  на  Исус  е  било  политическо  и  че  той  е  призовавал  хората  да  живеят,
подчинявайки се на Божията власт, а не на традиционното християнско послание да избегнат пребиваването
си във вечния ад, като вярват сега в Христос?”

*    *    *
Евангелието  на  Марк  обобщава  проповедите  на  Исус  по  следния  начин:  “Времето се  изпълни  и

Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието (в евангелието)” (Марк 1:15). Днес
много влиятелни християнски учители правилно показват политическите внушения на това твърдение – не
само  на  очевидното  (царството),  но  и  на  по-прикритото  (през  първия  век  думата,  преведена  като
“евангелие” обикновено се е употребявала в съобщения,  свързани с императора). Ние пропускаме пълният
смисъл на Исус, ако чуваме думите му единствено като част от някакъв религиозен процес, който ни дава
възможност индивидуално да избегнем ада след като свърши този живот. 

Исус е очаквал учението му да направи промяна в хората тук и сега (Лука 4:14-21). Той призовал
хората  да  се  разкаят  (да  променят  целият  си  начин  на  мислене  и  поведението  си)  и  “да  повярват  н
евангелието” (да повярват в реалността на обявеното от Исус и да започнат да живеят в съответствие с тази
реалност). Когато бъде възприет сериозно, този радикален отговор оформя целия ни живот като хора и като
членове  на  обществото.  Това  променя  начинът  ни  на  мислене  и  отношението  ни  към  парите,  към
гражданското общество (правителството),  към ближните  ни (както близки,  така и  далечни (политиката,
войната и международните отношения) и даже към околната среда (екологията). 

134



135

Твърде често хората, които наричат себе си християни, вместо да гледат на Исус като на Господар над
целия им живот са го складирали някъде настрани в кутия, с етикет “Религия.”  Но Исус е гледал отвъд
сегашната земна история (Мат. 25:31-46).  Неговото послание е за живота ни    сега и оттук нататък  . Този
живот и сегашният ред няма последната дума.  Все още остава да чуем Последната присъда и земните
последици от пребиваването ни тук на земята (Мат.25:31-46). 

Несъмнено в евангелието има социални внушения,  но “социалното евангелие,” което не вижда по-
далече от гроба, е твърде късогледо. Въпреки че царуването на Бога е започнало и въпреки, че Исус ни е
призовал да работим и да се молим за идването на Божието царство в цялата му пълнота, единствено Бог
може да се погрижи това да се случи. Нека да не повтаряме високомерието на древните хора, които са
считали, че могат да изградят кула, висока до небето в Сенар (Вавилонската кула) (Бит.11:1-9).  Нека да
постъпваме по точно обратния начин и да изживяваме живота си като Авраам, вярвайки че Бога ще изпълни
обещанията си и ще ни даде прославено име (Бит.12:1-3).
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