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Информация за Едуард Фюдж
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от най-изтъкнатите изследователи на темата за ада. През 1996
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на  хиляди  въпроси  от  хора  от  цял  свят,  свързани  с
християнската вяра,  основавайки се изцяло  и единствено на
Библията.

Едуард Фюдж има бакалавърска и магистърска степен по
библейски  езици  от  Християнския  Университет  в  Абелийн,
завършил е Covenant Theological Seminary и Eden Theological
Seminary  и  е  защитил  докторат  по  право  в  Юридическия
Университет  в  Хюстън.  Работил  е  като  адвокат  в  Хюстън,
Тексас и от 1982 г проповядва в църквата Bering Drive Church
of Christ в същия град. 
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Евангелието на Юда

Както знае всеки умен търговец на книги,  сензацията продава книгите и привлича вниманието на
телевизионните зрители. Поради това програмата “Нешънъл Джеографик” имаше основания да очаква че
много хора ще гледат специалното им предаване на тема “Евангелието на Юда”, което е планирано да за
тази вечер (неделя, 9.04.2006). В рекламата за това предаване се казва: “Това е едно от най-значителните
открития на миналия век – “загубеното евангелие,” което може да промени цялата история за Юда и за
неговото предателство на Исус.” Самата програма беше продължение на предишно предаване, излъчени 3
дни по-рано, което беше посветено на така нареченото “Евангелие на Юда,” сборник (подвързан като книга,
а не навит на руло като свитък), написан върху листи от папирус на коптски език и открит при нелегални
иманяри  близо  до  Ел  Миниа,  Египет  през  1970-те.  Ръкописът,  чиято  възраст  беше  определена  чрез
въглероден анализ, че е от около 300 г. н.е. е наистина “важен” – но преди всичко с това, че допринася за
нашето разбиране за ранното Гностично учение,  една влиятелна ерес,  на която са се противопоставили
редица ранни християнски автори и на чиято по-ранна форма са се противопоставили апостолите Йоан и
Павел в каноническият Нов Завет (Евангелието на Йоан, 1Йоан, 2Йоан; Колосяни) Гностиците (произлиза
от гръцката дума за “познание”) твърдели, че притежават специално знание за тайните на космоса, тайна
мъдрост, която се предавала от поколение на поколение през вековете, но била скрита за обикновените хора.
(Очевидно е, че  не Дан Браун, авторът на книгата “Кодът на Да Винчи” е изобретил сензацията!)

Учението на гностиците твърди, че материалната вселена е зло, което  е било създадено от един губещ
бог. Това учение отрича, че Исус е имал както човешки, така и уникален божествен произход; и (подобно на
философите  от  древния  хиндуизъм  и  будизъм  до  днешните  пропагандатори  на  култа  “Ню  Ейдж”)
съблазняват  последователите  си  с  обещания  за  специално  духовно  осъществяване  и  даже  в  истинско
обожествяване. “Евангелието на Юда” твърди, че разказва за разговори между Юда Искариотски и Исус по
време на Последната Седмица, в които Исус съобщил на Юда “тайни, които никой друг човек никога не е
виждал.” В най-сензационното си “откровение” Исус моли Юда да помогне на духът на Исус за избяга от
смъртното му тяло,  като го предаде,  за да бъде убит (“Ти ще принесеш в жертва човекът,  в който съм
облечен”), въпреки че вследствие на тази заръка Юда ще бъде “проклет от следващите поколения.”

За сега учените считат, че новопреведеното “Евангелие на Юда” е превод на коптски език на друго,
по-ранно, написано на гръцки език “Евангелие на Юда,” за което  през около 180 г.н.е. споменава Ириней от
Лион, ученик на Поликарп, който на свой ред е бил ученик на Апостол Йоан. В своето писание, озаглавено
“Срещу ересите,” Ириней описва “Евангелието на Юда” като измислица, съчинена от една група, познати
като “кайнити,”  които твърдели,  че  са  духовни наследници на  Кайн,  Исав,  Кора  и содомитите.  Според
Ириней, в “Евангелието на Юда” се казва за Юда, че “единствено той, знаейки истината като никой друг (от
апостолите), е постигнал тайната на предателството (31:1).  Ирине  й   отхвърля “Евангелието на Юда” като  
измама  и  казва,  че  неговото  учение  е  антихристиянска  ерес.  Тези,  които  знаят  и  вярват  в  истинското
евангелие, проповядвано от Йоан и от другите апостоли трябва да се чувстват свободни и да реагират по
същия начин и днес.

Послепис на автора: След като гледах телевизионното предаване и прочетох “Евангелието на Юда”,
аз  мога  да  добавя  следното.  “Нешънъл  Джеографик”  със  сигурност  знае  как  да  възбуди  желания  в
аудиторията, въпреки че нейното гъделичкане понякога е подвеждащо. Говорейки за “Евангелието на Юда,”
което е открито в една египетска пещера в края на 1970-те, беше зададен един особено подвеждащ въпрос:
“Дали ръкописът е “истински” или е “подправен”?”  и после се даваха уверения, че това “Евангелие”
наистина е “истинско  .  ” Много зрители вероятно приеха тези твърдения като доказателство, че “Евангелието
на Юда” е написано от Апостол Юда и че даже гностичното учение, заради чието пропагандиране е било
написано това “Евангелие” е било наистина вярно.  А всъщност “истинността” за  която се говореше се
отнасяше само до радиологичният анализ за установяване на възрастта на ръкописа, според който той е
написан  около 300 г.н.е. (плюс – минус 50 год.)  С други думи, “Евангелието на Юда” не е съвременно
изработена измама. Но това въобще не е толкова важно, след като знаем, че  то е една древна измама, за
която пише Ириней още около 180 г.н.е. Освен ако не съм успял да забележа, но в предаването на “Нешънъл
Джеографик” нито веднъж не се спомена факта, който е знаел и Ириней, че “Евангелието на Юда” е било
използвано от една група, позната под името кайнити, които твърдели, че са духовни наследници на Кайн,
Исав, Кора и на жителите на Содом. На повърхностно ниво изглеждаше, че телевизионното предаване се
фокусира върху потенциалната възможност това апокрифно евангелие за реабилитира репутацията на Юда
като ръководен от Сатаната негодник – една характеристика, която е била наистина погрешно използвана от
някои християни като извинение за антисемитизма, (който никога не може да бъде оправдан). Всъщност,
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даже евангелията от Новия Завет се въздържат от едностранна оценка на Юда, тъй като те ни съобщават, че
той е върнал парите, които са му били дадени за да предаде Исус, на хората, които са му възложили тази
работа и след това се самоубил – две събития, които според някои християни са доказателство за дълбоко
угризение на съвестта и може би даже на истинско разкаяние. Нещо повече, според проповедта на Петър,
която е описана в Деян.2, Юда по недоглеждане е обслужил божественият замисъл, въпреки че самият той е
останал лично виновен за деянията си. Но както и да е, в това новооткрито “евангелие” образът на Юда е
представен  невярно.  Истинската  цел  на  този  ръкопис –  основната  причина,  поради  която  древните
християни са  го  отхвърлили (като  оставим настрани факта,  че  то  е  било фалшиво и  от  там трябва  да
започнем) –  е че то пропагандира гностицизма, една гледна точка към света, която се противопоставя на
библейското разбиране на реалността по отношение на почти всяка фундаментална тема. Но очевидно това
е маловажен детайл за много съвременни учени, за които всички идеи са еднакво верни и всички групи,
които твърдят, че са “християни” са законни говорители на Исус Христос.

Тези от нас, които остават привързани към Библията като притежаваща божествена власт и поради
това се противопоставят на всяко нещо, което противоречи на сърцевината на библейското учение, трябва
да  разберат,  че  ние  все  повече  ще бъдем  в  дисхармония  с  духът  на  нашата  епоха.  Не  е  трудно  да  си
представим, че може да дойде ден, когато даже в Америка – както това се е случило с апостолската църква
през първите 3 века след раждането на Христа – и както се случва сега в много други страни по света –
когато ще трябва да избираме между личното си удобство и безопасност от една страна   и   верността ни към  
Христос от друга страна. А ако това се случи, ще можем ли ние – подобно на Ириней, Поликарп и Йоан – д  а  
заемем твърда позиция, независимо от цената, която ще трябва да платим?

                                                  
Евангелистите и водното кръщение

Един проповедник от деноминацията на Христовите църкви, към която  принадлежа  ме пита: “А какво е
мнението  ви  за  хората,  които  действително  и  преднамерено  дават  лъжливи  указания,  като  например
евангелистите, които отричат, че водното кръщение е от решаващо значение за спасението?”

*    *    *
Ние трябва да внимаваме,  за да не разберем погрешно становището на другите християни по този

въпрос. С изключение на квакерите (Обществото на приятелите), на Армията на спасението и на някои
други, всички останали евангелисти, които познавам, вярват, проповядват и прилагат в живота си Великата
Заповед,  която самият Исус ни е  заповядал.  Те нито преднамерено,  нито действително дават  “лъжливи
указания” и  наистина не говорят, че християните не трябва да бъдат кръщавани с вода. (Знам, че много
християни са кръщавани чрез напръскване с вода или чрез обливане с вода, а не с потапяне във водата.
Самият аз проповядвам и практикувам само кръщение чрез потапяне във водата,  но оставам Бог да съди
другите по този въпрос.)

Трябва да помним какво ни е заповядал Исус за правим в света, да проповядваме евангелието пред
всеки  човек  и  да  кръщаваме  онези,  които  повярват  (Марк  16:15-16).  Исус  не  ни  е  заповядал да
проповядваме, че “кръщаването е от съдбоносно значение.” Когато ние, членовете на Христовите църкви
постепенно научаваме разликите между тези две неща и когато още по-вярно се подчиняваме на онова,
което Исус всъщност е казал, ние ще видим, че все повече и повече хора ще поискат да бъдат кръстени.
Твърде често нашето прекомерно концентриране в кръщаването като “съдбоносно” нещо е давало повод на
законниците и неуките хора да вярват в кръщението си, а не да вярват единствено в Христос – заключение,
което противоречи на Новия Завет.

Трябва  да  се  откажем от  много от  старите  си  разбирания,  да  забравим някои от  подредените  си
доктринални системи, да престанем да доказваме, че ние сме по-добри от другите хора, да паднем на колене
пред разпънатия Господ,  да признаем греховете си и да го помолим за милост.  След това трябва да се
изправим и да разкажем и на най-грешния човек за Бога, който ни обикна толкова много и за Спасителят,
който доброволно умря вместо нас. Чак тогава ще е правилно да произнесем думата “кръщаване.” Ние сме
само  грешни  хора,  които  са  спасени  по  милост  и  не  се  различаваме  от  другите  християни,  които
принадлежат на други християнски деноминации.
                                                                         

Евангелски истини, когато християните се различават

Един  читател  наскоро  ми  зададе  следният  въпрос:  “Загрижен  съм,  че  хората,  които  твърдят  че  са
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християни, в много случаи не разбират Библията по един и същ начин. Ние ли сме прави, а другите са на
погрешно мнение или обратно? Защото, който е на погрешно мнение, не може да бъде спасен.”

***
Може би има друга възможност,  по-точно всички да  сме  прави и  всички да грешим,  само че  по

различни въпроси. Кое ви кара да си мислите, че нашето спасение зависи от правилното ни разбиране? Ако
това беше така, никой никога не би могъл да се спаси.

Писанията  ни  показват,  в  Рим.14,  как  да  прилагаме  библейските  принципи,  когато  има  различия
между християните и те не могат да стигнат до общо разбиране. За нещастие,  ние често пренебрегваме
онова, което се казва там, в резултат от което берем нещастните плодове на спорове, раздори и осъждания
помежду  си.  Някои  хора  предполагат,  че  казаното  в  Рим.14  се  отнася  само  за  случайни  и  маловажни
проблеми. Който поддържа тази теза, няма предвид хората, към които е отправена тази глава или пък той би
трябвало да знае, че засегнатите в тази част проблеми са били изключително важни за всички, които имат
отношение към тях.

Павел използва два примера на вид спорове, които обикновено възникват между вярващите и показва,
облягайки се на три фундаментални истини от евангелието, как трябва да се отнасяме един към друг, когато
има различие при изводите ни, как най-добре трябва да угодим на Бога. Видовете спорове са:

- Проблеми на личната святост (илюстрирани с това, дали трябва да се яде месо).
- Проблеми на църковната практика (илюстрирани с това, дали трябва да се спазва някакъв специален

ден).
Разглеждайки  и  двата  примера,  Павел  припомня  три  фундаментални  евангелски  истини,  в  които

вярват християните от всички църкви:
- че Христос е умрял,
- че е възкръснал,
- че Той ще дойде отново.
От тези три истини Павел показва как вярващите трябва да се свързват с Христос и един с друг, когато

искрено се разминават относно начина, по който най-добре трябва да се подчинят и да зарадват Господа.
Когато в наши дни възникне разногласие между искрени християни,  ние трябва да си припомним

трите главни поуки на Павел от Рим.14:
1. Исус умря заради нас, поради което е наш Спасител. Той може и иска да спаси всички, които вярват

в него, без значение до какви заключения са стигнали по въпросите, по които вярващите в Христос искрено
се разминават помежду си.

2. Исус възкръсна заради нас, следователно той е нашият Господ. Всеки искрено вярващ е длъжен да
се опитва да го зарадва по най-добрия начин по всяко време от живота си.

3. Исус ще дойде отново на земята заради нас, следователно той ще бъде наш съдия. Длъжни сме да
живеем с мисълта, че ще даваме отчет пред него. Длъжни сме да оставим той да съди другите, а не ние да се
опитваме да правим това. “Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада”
(Рим. 14:4).

Добрата  новина  е,  че  Бог  може  да  направи  да  се  изправи  онзи,  който  греши в  религиозните  си
заключения, но който вярва в Исус Христос за своето спасение. Това е единствената надежда за всеки от
нас,  защото никой не може и никога няма да бъде прав по всеки проблем на тази земя. Трябва да бъде
отхвърляно всяко религиозно учение, което проповядва нещо различно и се противопоставя на евангелието
на Исус Христос.
                                                

Евангелско и водно кръщение

Проповедник  от  Христова  църква  пита:  “Какво  можете  да  кажете  за  тези,  които  на  практика  и
преднамерено дават неверни указания, като например евангелистите, които отричат, че кръщението е от
съществена важност?”

***
Трябва да внимаваме да не представяме погрешно други християни по този проблем. С изключение на

Квакерите  и  на  Армията  на  Спасението  всички  евангелисти,  които  познавам  вярват,  проповядват  и
практикуват Великата Заповед (Мат. 28:19) така ни е оставена от самия Исус. Те нито “на практика”, нито
“преднамерено” дават неверни указания, нито пък казват на някой човек, че не трябва да бъде кръщаван.

Трябва  да  направим  тънката  разлика,  че  Исус  ни  заповядва  да  отидем  по  целия  свят  и  да
проповядваме  евангелието  на  всеки  човек.  Той  не  ни  заповядва да  отидем  и  да  проповядваме,  че
кръщението  е  от  най-голяма  важност.  Вярващите  от  християнските  църкви  все  повече  започваме  да
разбираме разликата между тези две съобщения и все по-пълно се подчиняваме на казаното от Исус, поради
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което ще видим че все повече хора се кръщават.
Трябва  да  отхвърлим  много  от  старите  си  спорове,  да  забравим  за  подредените  си  доктринални

системи, да престанем да се опитваме да доказваме, че ние сме по-добри от другите хора, да коленичим
пред  разпънатия  на  кръст  Господ,  да  признаем  греховете  си  и  да  молим за  милост,  а  след  това  де  се
изправим на крака, за да кажем на изгубения свят за Бога, който ни обикна толкова много и за Спасителят,
който с готовност умря вместо нас. Само тогава ще бъде правилно да произнесем думата “кръщение”.

Ние  сме  само  грешници,  които  са  спасени  по  милост,  същите  като  всички  останали  християни ,
събиращи се в църкви с най-различно наименование.

                                                                 
Еволюция и вяра

Един абонат на моята ел. поща пита: “Възможно ли е човек, който вярва в Бога и приема Библията като
негово слово, в същото време да вярва в еволюцията като процес, чрез който Бог е създал многообразието от
животинския свят на земята, включително и хората?”

*    *    *
Позволете ми като начало да кажа,   че въобще не съм съгласен с теорията на еволюцията   и не мога  

да  си  представя,  че  някой  може  да  вярва,  че  живота  на  земята  се  е  появил  и  развил  според  нейните
обяснения. От първи клас до завършване на гимназиалното си образование аз съм посещавал консервативни
религиозни училища, които се противопоставяха на теорията на еволюцията. И до ден днешен аз никога не
съм се обучавал в някакъв клас или курс,  в  който да е  била преподавана теорията на еволюцията.  Но
повечето студенти-християни нямат моят житейски път. Тези, които са били възпитани в фундаменталното
религиозно учение  и  в  същото време изучават  съвременната  биология  често  се  чувстват  принудени да
избират  между  това,  което  те  възприемат  като  вяра и  познанието,  между  догмата и  Дарвин,  между
духовните формулировки и научните факти.

Този конфликт се засилва, когато преподавателите по Библия и преподавателите по науките съобщават
на слушателите си, че между науката и Библията няма нищо общо. Поставени под такова напрежение при
избора  си,  много разумни студенти решават,  че  не  могат  повече  да  продължават  да  вярват  в  Бога  или
обратното, че трябва да изоставят всяка своя убеденост в науката.  Но според д-р Франсис Колинс тази
дилема е трагична и ненужна.  Самият Колинс (ръководител на проект за Човешкия Геном и автор на
книгата “Езикът на Бога: Науката предоставя доказателство за вярата” – изд. 2006 г) е израсъл в агностично
семейство  и  станал атеист  като  студент в  колежа.  Но със  задълбочаване  на  научните  му познания  той
започнал да разсъждава над фактите, които наблюдавал в лабораторията, както и в човешкото съзнание и
това го отвело да решението му да признае съществуването на Бога. Подпомогнат от книгите на К. С. Луис
(Коментар: Превел съм няколко негови книги, които можете да намерите на  http://methodist.bg/resursi/knigi/ Д.Пр.) и на други
автори,  Колинс станал евангелски християнин.  Сега той тъгува заради борбата между вярата и науката,
която според него въобще не би трябвало да съществува. 

Той вярва, че ключът за “удобния синтез” се намира в признаването на ролите и ограниченията както
на науката, така и на вярата. По отношение на произхода на живота той казва, че е ролята на науката е да
отговаря на въпросите “кога” и “как,” а ролята на вярата е да отговаря на въпросите “кой” и “защо.” След
като в продължение на 50 години сериозно съм изучавал Библията, аз с цялото си сърце се съгласявам с
твърденията на Колинс по отношение на това, на кои въпроси е предназначена да отговаря Библията и на
кои въпроси науката е в състояние да отговори. 

Съгласен съм със следното изказване на Колинс: “Бог е авторът на всички истини. Вие можете да ги
откриете както в лабораторията, така и в катедралата. Той е Богът от Библията; той е и Богът от генома. Той
е направил всичко.” 

Но въпреки съгласието ми с Колинс по този въпрос,  аз не мога да се съглася с твърдението му, че
еволюцията осигурява рамката, която успешно прехвърля моста между вярата и науката. Въпреки това  аз
бях  изненадан,  когато  научих,  че  великият  евангелски  поддръжник  Б.  Б.  Уорфийлд,  който  е  създал
съвременното учение за непогрешимостта на Библията, е вярвал в еволюцията. Аз не вярвам в еволюцията,
но съм убеден, че Бог би могъл да направи всички земни същества, включително и нас самите   чрез всякакви  
начини, които пожелае. 

И тъй като не съм учен, аз бих съжалявал безкрайно много, ако погрешно съм употребил Библията по
начин, който ненужно е подронил доверието в нея на някой, който знае много повече за науката, от колкото
аз въобще ще науча.
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Евреите продължават да са избраните хора на Бога
                                                           

Един абонат на моята ел. поща от Източна Европа ме пита: “Дали евреите все още са “избраните хора” на
Бога? Защо те не приемат добрата новина за спасението чрез Исус Христос?”

*    *    *
В Рим.9-11  апостол  Павел  се  е  борил  с  разкъсващата  сърцето  ситуация  на  сегашното  израелско

отхвърляне на Исус. Павел казва три много важни неща.
Първо, даже не всеки наследник на Авраам е сред “избраните хора” на Бога, въпреки че и в Стария

Завет ясно се казва това. Бог е включил в “избраните хора” само наследниците на Исаак, но не и на Исмаил
(Бит.21:12; Рим.9:7). Когато Ребека, жената на Исаак родила двама сина, Бог избрал Яков, а отхвърлил Исав
(Мал.1:2-3; Рим.9:10-13).

Второ,  сега в “избраните” хора на Бога    са включени мъже и жени от всички народи  , така както са
предсказали еврейските пророци (Рим.9:23-28). Неевреите не е нужно да стават евреи, за да бъдат хора на
Бога (Деян.15). Същият Бог, който милостиво избрал верните евреи, милостиво е избрал верни хора и от
всеки друг етнос и географска група, за да бъдат “любими,” “мои хора” и “деца на живия Бог” (Ос.1:10;
2:23; Ис.65:1; Рим.9:25-26).

Трето, сегашната слепота на еврейския свят по отношение на Исус Христос е както частична, така и
временна. За сега “вцепенението” на Израел означава спасение на останалата част от човечеството, която
Бог е призовал. В бъдеще Бог ще използва спасението на неевреите, за да се осъществи месианската вяра на
Израел  (Рим.11:7-11).  Отхвърлянето  на  евангелието  от  евреите  накрая  ще  се  превърне  в  приемане
(Рим.11:15). Когато “влезе пълното число неевреи,” частичното втвърдяване на Израел ще бъде преобърнато
и “целият Израел ще бъде спасен” (Рим.11:25-27; Ис.59:20-21).

Павел  ни  оставя  с  две  твърди  уверености  –  първо,  че  “даровете  и  призванието  от  Бога  са
неотменими” (Рим.11:29) и второ, че Бог “затвори всички в непокорство, за да може да покаже към всички
милост” (Рим.11:32). Накрая, заедно с Павел ние трябва да възкликнем: “Защото всичко е от Него, чрез
Него и за Него. На Него да бъде славата завинаги. Амин.” (Рим.11:36). 

Един Бог в три личности
                                                                            

Един мисионер от Бразилия ми пише следното: “Жена, която е изучавала Библията при “Свидетелите на
Йехова” дойде да учи при мене. Тя беше изненадана, когато прочете в Библията текстове за божествената
същност на Исус. Тя имаше затруднения при възприемането на Бог като три личности. Според нея Отец, Син
и Светия Дух имат равнопоставено положение и са божествени личности, но не могат да представляват
Един Бог. Какво можете да кажете вие за Троицата?”

***
От началото до края на Библията Бог се разкрива като Един и единствено истинен Бог, твърдейки че

освен него няма друг (Втор. 6:5; Ис. 43:10; Як. 2:19). Исус изплашил приятелите си и разгневил враговете
си, като наричал Бога свой Отец (Мат. 27:43). Исус получавал лични указания от Бога, насочвал вниманието
на другите хора към Бога и е бил зависим от Бога във всичките си нужди - включително за възкресителната
си победа над смъртта (Йоан 5:19, 30; 17:3-4; Лука 23:46; Евр. 5:7). Подобно на всички верни евреи родени
след Авраам, Исус стриктно е вярвал само в един Бог.

В същото време Исус е твърдял, че е в уникално единство с Отца (Йоан 14:8-11; 17:3-5, 20-23) - едно
твърдение, което би било твърде богохулно, ако не беше вярно (Мат.  26:63-65).  Преди да се възнесе на
небето, Исус обещал да се върне отново в Духа и казал, че като пребивават в Духа, вярващите могат да се
наслаждават на интимното приятелство с Него и с Отца (Йоан 14:16-23). Светия Дух е духът на Отца и
духът на възкресения Господ Исус (Рим. 8:9). По-късно Павел писал, че “Господ е Духът” (2Кор. 3:17).

През четвъртия и петия век от новата ера църковните събори се опитвали да обяснят тайнствата на
божествеността, като използували термини от гръцката философия. Според църковните отци, независимо,
че Бог е един, той се състои от три “личности.” Когато чуем думата “личност”, ние веднага си представяме
определени и ясно различими личности, които са отделени една от друга. За англоезичните хора е трудно да
говорят за Бога като за нещо, състоящо се от три “личности,” без да си представят три отделни стола в една
редица - нещо което гръцките теолоз  и  -философи никога не са имали предвид  . 

По-късно църковните отци използували латинската  дума “Trinitas,”  за  да изобразят Бога като три
личности в едно цяло и от там е произлязла думата “Троица.” Прави са онези хора, които твърдят, че думата
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“Троица” не се среща в Библията.  Но те грешат, ако стигнат до заключението, че тя не е в съответствие с
Библията,  защото  изразяваната  чрез  нея  истина  идва  от  Евангелията,  от  Посланията  и  от  Книгата
“Откровение”.

Вместо да се задълбочаваме във философските концепции и в мъртвите езици, на първо място е по-
добре да се замислим над опита на Църквата, който е станал причината отците да обсъждат този проблем.
По време на действието на Стария Завет юдеите са знаели, че има един Бог, който понякога им се разкривал
като Отец.  Когато дошъл Исус,  освен всичко друго,  неговите  последователи видели в  него  милостта  и
славата на Бога и признали, че по един неописуем начин Бог   e   дошъл да живее между хората като човека  
Исус от Назарет.  След Петдесятница вярващите заживели в Божието присъствие по един друг начин.  По
един неразгадаем начин,  чрез  Духа,  Бог  живее  вътре  във  всеки християнин,  мъж или жена,  както и  в
църковната общност като цяло.

Как се отнася човек към такъв Бог? Като към Отец, Син и Свети Дух - както в Новия Завет, така и в
цялата история на църквата до наши дни (Мат. 28:19; 2Кор. 13:14; Еф. 4:4-6; Откр. 1:4-5). Това просто е
истината от съществуването на църквата, независимо дали човек използува думата “Троица” или не. 

Дали тези три личности са божествени и равни помежду си? Абсолютно! Дали са обединени помежду
си? Отново, да  и това е толкова удобно! Какво представлява Бога? Вижте Исус и ще разберете. А какво
представлява Светия Дух? Това е духът на Възкресения Исус, който самият разкрива Бога Отец. Знаейки
това, ние можем да бъдем спокойни, защото истината е разкрита в сърцата ни,  даже когато умовете ни
признават и се удивляват над тайнството на всичко това.

Един гигант на вярата
                                                                   

Джеймс Хардинг, на чието име е назован Университета Хардинг, е бил евангелски проповедник и
преподавател, който е живял в края на 19 и началото на 20 век. Животът му се отличавал с неотклонна
лична вяра в Бога и то на ежедневно и най-практично ниво. Ние съзираме тази вяра в следните откъси от
статията  от 1922,  от  неговия студент Робърт Хенри Бол,  посветена  на него  в  списанието му “Слово и
Дейност”: 

“Други ще разкажат изчерпателно историята на живота и дейността на този велик и обичан от всички
човек, който ни напусна в неделя, 28 Май. Ще има сигурно и други, които ще напишат неговата пълна биография. Аз
ще говоря за него само за периода, през който го познавах и за свързаните с него неща, които в съответния момент
развълнуваха сърцето ми.  Беше студен дъждовен ден в края на есента през 1895, когато застанах пред входа на
брат Хардинг  в Библейското училище в стария Нешвил, Тенеси – без дом, без приятели, без пари, но без да бях
загубил надеждата да се уча в това училище. Когато му споделих своята цел и молбата си, брат Хардинг съжали
много, защото нямаше възможност да предложи каквато и да е работа,  чрез която бих могъл да си изкарвам
прехраната, а такива като мен бяха много, поради което той ми каза: “Вероятно следващата година ние ще можем
да намерим някоя подходяща възможност за теб.” Аз се  обърнах бавно и си  тръгнах.  Може би съм изглеждал
оклюмал и унил. Той се спря, погледна към мен и ми каза: “Изглежда си мокър до кости.” “Да”- отговорих аз. “Как
успя да се намокриш” “Дойдох през полето в дъжда” “Дилижансът нямаше ли покрив?” Аз му отговорих: “Не
дойдох с дилижанс, аз вървях пеша.” Какво разстояние измина?” “Около 40 км.” “Искаш да кажеш, че си вървял
пеша 40 км. в дъжда, за да дойдеш тук до училището?” 

Той отново ме огледа и ми каза: “Вярвам, че ти искаш да се учиш в училището. Върни се обратно до спалното
помещение и кажи на брат Дод да ти даде място за спане. По някакъв начин все ще се справим.” Убеден съм, че в
този момент той не разбираше как “ще се справим.” Но той не искаше да разбира. Неговото сърце беше по-голямо
от чековата му книжка и той чувстваше, че може да си позволи да поеме един или два риска, защото вярваше в
обещанието на Бога. 

Такава беше неговата ВЯРА, за която искам да ви разкажа още няколко неща. Вярата му се основаваше на
няколко основни правила: 

(1) Никога да не споделя за нуждите си пред който и да е човек.
(2) Никога да не моли който и да е човек за нещо.
(3) Никога да не взема пари на заем или да дължи пари на някого.
(4)  Да  харчи  и  да  се  раздава за  Божието дело  и  да  вярва,  че  Бог  ще  намери  изход  и  ще  задоволи всяка

ежедневна нужда.
Ако той не вярваше по този начин, аз мога да свидетелствам, че поне едно бедно момче нямаше да има шанса

да се образова. И това бедно момче е едно от многото момчета, които биха могли да дадат същото свидетелство.
Даже  да  приемехме,  че  аз  успеех  да  му  върна  всички  пари,  които  той  плати  за  обучението  ми,  аз  щях  да
продължавам да му дължа всички тези години,  които не могат да бъдат заплатени нито със злато,  нито със
сребро. А има и един дълг, който не може да бъде изплатен, а и самият аз не бих искал да изплатя: това е дългът на
безкрайната признателност и любов към човека, който за мен олицетворяваше Божията загриженост към мен. 
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И тъкмо заради тази любов и благодарност сега пиша тези редове в памет на този велик и добър слуга на
Бога. Отново ще повторя, че ще оставя на друг човек, който и да е той, да напише биографията на Джеймс Хардинг
и да разкаже за неговата сила като проповедник, да извади на показ способностите му като преподавател да пълни
сърцата  на  студентите  си  с  ентусиазъм и  в  най-мрачните дни  от  живота  им;  или  да  опише  обичта,  която
излъчваше като човек; или за обаятелното му влияние върху учениците му, чрез което успяваше да ги накара да
постигат най-добрите резултати в обучението си; или за абсолютното му безстрашие и пристрастеността му към
правдата и принципите. Друг ще трябва да опише всички тези неща. 

Но съм длъжен да разкажа за уроците, който са се запечатали в сърцето ми и в сърцата на повечето, ако не
и на всички ученици, които се намираха под неговото влияние. 

Първият от тях, за който вече споменах, беше урокът за вярата: безрезервна, детинска, проста вяра, че Бог
ще направи това, което е казал – че Господ ще се погрижи и ще достави онова, което е нужно; че  на тези, които
преди всичко друго се стремят към Божието царство и съм Неговата праведност, всички останали неща, които Бог
е преценил, ще им бъдат добавени. Практическите резултати от тази вяра се виждаха в молитвите му (колко
свободно, колко нежно, с какво доверие, по детински искрения начин, с който  брат Хардинг се молеше! Все още
думите на молитвите му към Бога звучат в ушите ми, как той съобщаваше на Бога молбите си,  излизащи от
препълненото му сърце) – свободно, самопожертвователно, независимо от хората, както и искрената му дейност и
подчинение. Колко могъщ е този принцип и по какъв мощен начин ни го преподаваше -  не само на думи,  а и чрез
примера на ежедневния си живот. Защото той изживяваше вярата си и всички виждахме това. 

При него имаше съвпадение между думите и делата му. Например, него въобще не го интересуваше каква
заплата ще получава за дадена работа. Единственото, което искаше да знае беше: “Господи, искаш ли от мен да
направя това?” Доколкото ми е известно той никога не се отклони от този свой принцип. И какъв беше резултатът
от това? Придържайки се към този принцип, беше ли той в състояние да се грижи за семейството си и за 7-те си
деца? Истината е, че те не бяха богати (Брат Хардинг изпитваше наслада от факта, че през целия му живот
общата стойност на притежаваните от него неща не беше надвишавала 300 долара). 

Но в същото време семейството му никога не беше незадоволено. Според собствените му думи, само веднъж
нямали какво да ядат на обяд освен картофи, но нямало да им стане нищо лошо, ако въобще не бяха обядвали през
този ден.” 

                                     
Един Господ, една вяра, едно кръщение

                                                          
Една сестра от Калифорния ме пита какво има предвид Павел в Еф.4:5, когато казва, че има “един Господ,
една вяра, едно кръщение.”

*    *    *
“Един Господ  ”  е  общият  за  всички християни  Исус  Христос,  Божият  Син,  нашият  заместник  на  

кръста и нашият Спасител. Спасителната работа на Исус включва както неговия живот на безпогрешно
човешко подчинение, който е заел нашето място, така и изкупителната му смърт заради нашите грехове.
Ние сме спасени чрез  живота  на Исус  (Рим.5:10).  Исус е  живял изцяло според Божията воля в  своето
човешко тяло, а след това е пожертвал това тяло на кръста, за да направи хората си свети и безгрешни
(Евр.10:10, 14). Един от начините да се опише работата на Исус като представител на грешниците е да
говорим за неговата вяра или за верността му към Отца – вярност която ние би трябвало да демонстрираме,
но не я притежаваме, вярност която се зачита за всички, които вярват в Исус, за да станат праведни пред
Бога. Павел буквално казва, че ние сме “оправдавани чрез вяра в Христос”, а не чрез нашето неперфектно
подчинение  на  Божиите  заповеди (Гал.2:16).  Ние  вярваме  в  Божието  обещание,  че  той  ни  е  направил
праведни пред себе си чрез верността на нашият представител Исус Христос.  Чрез жертвата на своето
плътско тяло, Исус дарил Бог със своя перфектен живот на човешко подчинение (Евр.10:4-14). Кръвта на
Исус е изкупителната жертва заради нашите грехове (Евр.1:3; 9:11-14). Няма друга жертва  ,   заради греха и  
няма друго жертвоприношение, което може да направи грешниците да са праведни пред Бога  (Евр.10:26).
Всичко, което Исус е постигнал за  грешниците чрез своите безгрешни дела и чрез безгрешната си смърт,  е
направено от него поради милостта му и защото Бог е добър към грешниците и то е изцяло незаслужено от
нас. Поради това спасението ни е “по милост,” защото ние не го заслужаваме, не сме го спечелили, нито сме
допринесли с нещо за него.

“Една вяра”, това е общата за всички християни спасяващо “упование – зависимост – надежда” в
онова,  което Бог е  направил за нас чрез представителният живот,  смърт и възкресение на Господ Исус
Христос. Работата, която ни прави праведни пред Бога – перфектните дела на Исус и перфектната му смърт
като наш представител –  всичко това е било извършено изцяло без нашето участие,  но за нас. Това се е
случило преди още да сме били чули за тава спасение (2Кор.5:18-21). Това е имал предвид Исус, когато е
извикал “Извърши се!” (Йоан 19:30) Поради това ние можем да пеем стария химн в който се казва: “Вярвай,
подчинявай се, РАБОТАТА Е СВЪРШЕНА!” Всичко, което ние правим, след като чуем добрата новина, е в
отговор на онова, което Бог вече е направил за нас в личността на нашият представител Исус. (Когато в
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Новия  Завет  се  казва,  че  Исус  е  нашият  “първосвещеник”  и  е  вторият  или  последният  “Адам,”  това
подчертава ролята на Исус като представител на хората си). Тъй като спасяващата работа е била извършена
без нашето участие в личността на Исус Христос, нищо от това, което ние правим не допринася към тази
спасителна работа, нито я прави по-ефикасна отколкото вече е.  Тъй като Божието благоразположение към
грешниците е незаслужено о  т   нас  ,  ние не можем да правим замени или да се пазарим за него,  а можем
единствено да вярваме в Божието обещание, че той ни обича и ни прощава заради Исус  (2Кор.5:20-6:2;
Рим.4:16).  Същата вяра е и вратата към стаята на Божията милост (Рим.5:2).  Спасението е “по милост
(благодат)  чрез  вяра”  (Еф.2:8).  Спасението  е  “чрез  вяра,  за  да  бъде  в  съгласие  с  благодатта  и  с  цел
обещанието да е сигурно” (Рим.4:16). Спасението ни не се уповава на онова, което ние сме направили, а на
това, което Исус е направил. Ние трябва да вярваме в това, което Бог е направил за нас в Исус, но не можем
да уповаваме в каквото и да е друго нещо. Бог с готовност приема всеки човек, който вярва в обещанията му
свързани с Исус Христос. Поради това Петър може да обещае в Деян.10:43, че “който повярва в него (в
Исус) има опрощение на греховете си.” Това не отменя нашия отговор на подчинение, възхвала и служение
на Бога (Деян.10:48), а просто означава, че вярваме само на това, което е направил Исус за да ни спаси. Ние
не се надяваме, че нещо, което правим ние може да ни помогне да станем праведни пред Бога.

“Едно кръщение”, което е общоприето от всички християни  е кръщението в Светия Дух, което се
извършва  вътре в нас и  обикновено е придружено от видимо евангелско кръщение във вода (1Кор.12:13;
Евр.10:22;  Тит 3:5-6). Човекът кръщава с вода,  а Исус кръщава с Духът (Мат.3:11;  Деян.1:5).  Исус не е
изобретил водното кръщение – това вече е  била рутинна еврейска практика за  покаяние (Марк 1:4)   и
ученичество (Йоан 4:1).  Но той избрал кръщението като видим отговор на евангелието и заповядал на
апостолите си да кръщават новоповярвалите като част от процеса на обръщането им към Бога (Мат.28:19;
Марк 16:15-16). 

Съществува “огледална” връзка между кръщението на самият Исус във водата и нашето кръщение.
Когато бил кръстен Исус, той се оприличил с нас, грешните хора, чийто грях скоро щял да отнесе на кръста
като Агнето на Бога (Йоан 1:31-36). Когато се кръщаваме, ние се оприличаваме с Исус и с изкуплението,
което  той  е  постигнал  за  грешните  хора  (Рим.6:3-5).  Новоповярвалият,  който  извършва  християнското
кръщение, прави това “чрез вяра в работата на Бога” (Кол.2:12).

Тъй като водното кръщение е израз на вярата в работата на Христос, която е подписана с неговата
кръв, “изкуплението на греховете” което е постигнало проливането на Исусовата кръв (Мат.26:28), което
Бог дарява на всеки, който вярва (Деян.10:43) е свързано с водно кръщение (Деян.2:38). Ако кръщението не
е израз на вяра в жертвата на Исус, то щеше да е безполезно. Но тъй като то е израз на вярата в това, което
Исус е постигнал, авторите на Новия Завет свързват кръщението с всички духовни благословии, които Исус
е  спечелил  за  хората  си  и  ние  вярваме,  че  той  ще  ни  дари  с  тях  като  чист  акт  на  своята  милост  и
благоволение.                                                  

Един живот, смърт и присъда 1

Аз израснах през 1950-те в Дълбокия Юг на САЩ и се наслаждавах на идилично детство, което сега
изглежда като живяно в някакъв друг свят. През лятото играехме футбол, скитахме се в гората и плувахме в
рекичката.  През  един  специално  определен  период  от  две  седмици  всяка  вечер  посещавахме  така
нареченото “Евангелско събрание,” което се провеждаше в една огромна палатка, чийто под беше покрит с
дървени стърготини. Там пеехме църковни песни и прогонвахме горещината с помощта на книжни ветрила,
на които беше отпечатана рекламата на местната погребална агенция. 

На тези събрания небето се пресичаше със земята, когато пътуващите евангелистки проповедници ни
предупреждаваха  за  неизбежната  смърт  и  предстоящата  присъда.  Проповедта  винаги  завършваше  с
“покана”  –  един  страстен  призив  да  оправим  отношенията  си  с  Бога,  докато  все  още  име  време  и
възможност  –  последвана  от  “приканваща  песен,”  която  често  предизвикваше  смразяващи  тръпки  по
гърбовете  на  момчетата  и  момичетата  с  възприемчиви  умове  и  с  незагрубяла  съвест.  Често  пъти
проповедникът подчертаваше нуждата от спешно вземане на решение, като цитираше Евр.9:27: “Участта
на човека е да умре веднъж и след това се изправя пред съд.” Посланието е ясно: “Животът е кратък.
Смъртта е сигурна. Присъдата е неизбежна.” 

Благодаря  на  Бога  за  детството  което  имах,  за  тези  духовни  преживявания  и  са  постоянното им
влияние върху живота ми. Благодарен съм на Бога, че по-късно той ми разкри далеч по-богатия смисъл на
Евр.9:27, съчетан със следващия стих, който доизяснява цялото твърдение. Защото смисълът на този откъс
от Библията съвсем не е   само предупреждение   за неизбежния съд  , а е гаранция и евангелска новина, която
е пълна с успокоение, уверение и надежда. Неизвестният автор на Евреи ни казва, че така както на хората е
определено веднъж да живеят, веднъж да умрат и веднъж да бъдат съдени, така и Исус Христос също е
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живял веднъж, умрял е веднъж и веднъж се е срещнал с Божията присъда. Но тъй като Исус е живял и е
умрял като представител на всички свои хора, неговият живот и смърт се считат за живот и смърт на хората,
които вярват в него. Следователно резултатът от нашето съдене е сигурен, защото Исус вече седи в слава от
дясната страна на Бога   и той е нашият представител  !                                             

Един живот, смърт и присъда 2
                                                    

“Участта на човека е да умре веднъж и след това да се изправи пред съд. Така и Христос принесе себе си в
жертва веднъж, за да премахне греховете на много хора, и ще се яви втори път: не за да изкупва грехове, а за
да спаси онези, които го очакват с нетърпение” (Евр.9:27-28).

*    *    *
Колко познат ни е този текст, но колко често най-важното в посланието му остава незабелязано от нас

точно поради това,  че ни е толкова познат! Човек живее веднъж, умира веднъж и веднъж се явява пред
Божия Съд. Това се казва в първото твърдение на автора и то е много важно.  Но не това е най-важното
послание на този откъс. А ако това е така, тогава всеизвестният факт, че човек живее, умира и е съден от
Бога загубва своето реално значение според този текст. 

Но нека да започнем от началото и след това да преминем към кулминацията на този откъс.  “ Така и
Христос...” Забелязахте ли тези думи в текста? “Участта на човека е да умре веднъж и след това да се
изправи пред съд. Така и Христос...” Не пропускайте израза “така и”! За греховният човек е определено
веднъж да умре и да бъде съден - това е закон. Както за човека, така и за Христос – това е евангелие.

Първото  изречение  е  лошата  новина за  грешните  хора.  Второто  изречение  е  добрата  новина за
грешните хора. Първото изречение  просто ни предупреждава, а второто  ни дава надежда и потвърждава
спасението. Първото изречение принадлежи на планината Синай. 

Второто изречение принадлежи на планината Сион. Поради това се вглеждайте внимателно в тези
думи.  И както всички Негови братя и сестри в плътта, Исус от Назарет, Богът-Човек, живял веднъж, умрял
веднъж и е бил съден веднъж въз основа на Своя земен живот. 

Това означава, че той никога   отново   няма да живее в смъртно тяло  . Той никога отново няма да умре.
Неговият  вечен  живот  никога  отново  няма  да  премине  пред  Всевишният  Отец,  за  да  бъде  критично
изследван. Както за всички останали от категорията “човек,” тези неща са се случили и на Исус.

Един народ, подчинен на Бога

Един абонат на моята ел. поща ме пита какво мисля като християнин и адвокат за решението на федералния
съд на САЩ, с което фразата “подчинени на Бога” от клетвата за вярност на гражданите на САЩ беше
обявена за неконституционна?” 

*    *    *
Първо, решението, взето от тричленният състав на съда на 26.06.2002, предложено от назначеният от

Ричард Никсън съдия Алфред Гуудуин не влиза веднага в сила, защото ще бъде разгледано и от пълния 9-
членен състав на съда и повечето учени-юристи – както либерали, така и консерватори – са единодушни, че
то ще бъде отхвърлено или от   9-членен състав на съда или от Върховния Съд.

Но  даже  и  да  не  бъде  отменено,  това  решение  няма  да  промени  положението  на  Бога  като
пълноправен цар над своето творение, включително и над САЩ. Фразата “подчинени на Бога” не е била
част от “Клетвата за вярност” преди 1954, когато вследствие на една кампания на “Рицарите на Колумб”,
Конгресът на САЩ добави тези три думи, за да могат гражданите на САЩ да се различават от безбожните
комунисти. Не е нужно да казвам, че САЩ беше изцяло подчинена на Бога както през първите 178 години
от основаването си (от 1776 до 1954), така и след добавянето на тази фраза към Клетвата.

Онези американци, които вярват в Бога не би трябвало да имат реално основание да се радват, ако
Върховният Съд остави фразата “подчинени на Бога”, уповавайки се на логиката, която някои от членовете
на този съд използваха в миналото. Например, през 1984 няколко съдии обявиха, че мотото “В Бог вярваме
ние”  е безвредна от конституционна гледна точка, защото според тях поради механичното им повтаряне,
тези думи са изгубили цялата си религиозна значимост. Според един бивш член на Върховния Съд, по
същият начин фразата “подчинени на Бога” в Клетвата  е израз само на “церемониална набожност.”  Даже
атеистите могат да кажат “О, Боже!” като безгрижен израз, който е лишен от всякакво значение за тях.
Християните, евреите и мюсюлманите (т.е. всички хора, които вярват в един бог) не намират успокоение в
думите на атеистите, според които от фразата “подчинени на Бога” не става ясно точно за кой бог става
въпрос.
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Правилният изход от това  положение би бил,  ако 9-членният състав на съда или Върховния Съд
обърне порядъка на настоящата дискусия поради факта, че общественият живот на нашия народ винаги се е
характеризирал с изразяването на смислена религиозна вяра,  която присъства даже в основополагащите
документи на нашата държава. Мъжете, които са написали Конституцията и са я гласували в Конгреса са
искали и са очаквали, че тази вяра на американските граждани в Бога ще продължи и в бъдещето. Първата
поправка  на  два  пъти  гарантира  религиозната  свобода  и  потвърждава,  че  правителството  няма  да
фаворизира която и да е религия за сметка на друга религия и че гражданите ще бъдат винаги свободни да
практикуват вярата си без намесата на правителството.

Накрая, всички ние, които казваме, че вярваме в Бога ще постъпим правилно, ако се подчиняваме на
заповедите му, включително на заповедта му да обичаме съседите си, които не споделят нашата вяра.  Д-р
Майкъл Нюдоу е атеист, юрист и лекар в спешна помощ, който предяви в съда искът за отпадане на фразата
“подчинени на Бога”,  в  резултат от което се  появи това съдебно решение от 26.06.2002.  Той каза пред
журналистите, че е получил многобройни заплахи за живота си, поради което дъщеря му, която е ученичка
във 2  клас е била преместена в защитено жилище.  Ако това е вярно – и вероятно е така – хората, които
отправят  тези  заплахи  всъщност  се  подиграват  с  вярата, която  твърдят,  че  изповядват  и  подсилват
погрешно  насочените  страхове  на  д-р  Нюдоу,  че  вярващите  хора  са  опасност  за  демокрацията  и  за
гражданското общество.

Един от тези най-маловажни мои братя

Когато жена ми чете вестника, обикновено това й отнема 1 час, а аз прочитам вестника само за 5
минути. Вследствие на това тя често пъти ми показва интересни неща, които аз пропускам. Тази седмица
вниманието й беше привлечено от едно траурно съобщение в местния вестник и тя ми го показа. Както
обикновено, тя беше права и аз бях развълнуван и благословен, когато го прочетох. Некрологът беше по
повод смъртта на Джуана Минос.  Тя беше починала в една болница в Хюстън,  която се финансира от
благотворителни организации. 

“Джуанита”, както я наричаха приятелите й, беше родена в един древен град в Мексико. Като млада
съпруга и майка, тя се преместила да живее в град Мексико. Била неграмотна, но можела да мие чинии,
поради което си намерила работа като миячка на чинии в един ресторант. Скоро след това съпругът й умрял
и  тя  отгледала  децата  си  сама,  живеейки  в  кирпичена  къщичка   с  дървен  под  и  картонен  покрив.  Тя
отглеждала кокошки и прасета в малкия си имот и посещавала местната католическа църква.  Годините
минавали и децата й пораснали, възпитани от майка си във вяра в Бога и в ценностите на честния труд.

Когато  станала на около 60 години, г-жа  Минос се преместила в нашия град Кети, Тексас при своя
най-малък  син.  Тук  тя  стана  известна  като  “госпожата  с  три  колесния  велосипед,”  която всяка  сутрин
ставаше в  4  ч  и  въртеше педалите през  целилия  град  и събираше изхвърлени неща,  които можеше да
продаде, за да изкара прехраната си. В 8:30 тя редовно присъстваше на сутрешната служба в Апостолската
църква “Св. Вартоломей,” въпреки че службата беше на английски, която тя нито говореше, нито разбираше.
Когато преди няколко месеца й поставиха диагнозата,  че  е  болна от рак,  тя уведоми семейството си и
църквата с тихо задоволство и с мир в сърцето. Преди да умре, г-жа Минос изрази съжалението си, че е
неграмотна и не е била способна сама да чете за Бога. 

Некрологът завършваше така: “Смъртта й накара много хора да се молят и да размишляват, а животът
й развълнува мнозина, защото беше пример за смирение и вяра.” 

Дали и за нас ще кажат същото, когато стигнем до края на земния си живот? Господи Исусе, помагай
ми винаги да помня, че ние гледаме външния вид на човека, а ти изследваш сърцето.  Направи ме да съм
чувствителен към онези, които си благословил с титлата “един от тези най-маловажни  мои братя.”

Единствената истинска църква
                                                           

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  писа  наскоро,  че  само  хората,  които  принадлежат  на  неговата
деноминация са част от тялото на Христос и от вселенската църква на Бога. Как трябва да се отнасяме към
такива твърдения, които се срещат сред многообразието на християнския свят?

*    *    *
В  продължение  на  последните  поне  1000  години  разни  хора  оприличават  истинската  църква  на

Христос с някоя конкретна група християни. Всички тези опити непременно ще пропадат, защото така се
прави опит да се свие духовното тяло на Христос, на истинската Божия църква, до някакъв малък сегмент
от цялото – сегмент, който независимо от своя вид, се е появил на света много по-късно, за да твърди, че от
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него е произлиза Божията църква. Истинската църква на Христос включва в себе си всеки спасен човек от
Петдесятница до наши дни, който познава Исус. Истинската църква е много по-голяма от всяка християнска
деноминация или неденоминация, независимо от нейното име, от нейните твърдения или от нейната слава .
Да вярваме в нещо друго означава да изпадаме даже неволно в сектантство и в ерес според учението на
Библията.

Светът е пълен с църкви, които претендират, че са истински. Всяка от тях е запазила или възстановила
някаква част от апостолското послание,  някаква църковна подробност или някакво лично изживяване и
всяка от тях настоява, че само тя е истинската църква. Всяка от тези групи вероятно е права по отношение
на някои от своите учения или практики, въпреки че обикновено те не са нито уникални, нито се различават
по тези показатели от другите църкви чак толкова много, колкото самите те си представят.  И всяка от тях
греши, когато претендира, че само тя е единствената истинска църква.

Време е да престанем да играем играта: “Познай коя е истинската религиозна организация и спечели
пътуване до небето.” Вместо това, като разкаяли се грешници, които не притежават нищо, от което Бог се
нуждае; които не притежават нищо, с което да посмеят да се похвалят;  нека да вложим цялата си вяра в
безгрешното Агне на Бога, което понесе на кръста греховете на целия свят. Нека да се доверим изцяло на
Исус Христос, нека да се учим от него, нека да вървим след него и нека да ставаме като него. Когато правим
това, ние преставаме да се заяждаме по повод на името, което е поставено над входната врата на църквата.
Чак тогава с  увереност  можем да кажем,  че  сме  част  от  църквата,  на  която Исус  Христос е  главата  и
Спасителят.

Единствено вяра
                                                                             

Един  проповедник  от  Християнска  църква  ми  пише  укорително:  “Виждам,  че  вие  твърдите,  че  вярвате  в
спасението единствено чрез вяра, което е подобрение в сравнение с учението за спасението чрез дела, но това не
е достатъчно за внимателните хора, които изучават Библията. (Аз проповядвам, че ние сме спасени чрез вяра, а
не чрез дела, но не само чрез вяра.)”

*    *    *
Добри брате, ние не можем да имаме и едното и другото. Ние или сме спасени защото вярваме, или

сме спасени, защото се опитваме. Или Исус е направил всичко, което е нужно за спасението ни, или ние
извършваме някаква част от спасението. Ние или отнасяме нещо пред Бога, в замяна на което се надяваме
да  получим  неговото  благоволение  ,    или  отиваме  при  него  с  празни  ръце,  вярвайки  в  неговото  
обещание  ,   че той ни обича и ни прощава в Исус и заради Исус  . 

Дали аз вярвам в спасението “единствено чрез вяра”? Всичко зависи от смисъла, който влагате в този
израз. Ако считате, че човекът, който притежава спасяваща вяра може да седи и да не прави нищо, знаейки
за разбираемите заповеди и за волята на Бога, или че самото твърдение, че вярваме е същото като самата
вяра, или че твърдението на човека, че е вярващ го превръща във вярващ, тогава заедно с Апостол Яков аз
категорично  отхвърлям,  че  този  вид  “вяра”  е  спасяваща  вяра  и  че  който  и  да  е  може  да  бъде  спасен
единствено чрез “  този вид вяра  .  ” 

Но ако считате,  че  всичко,  което можем да  направим,  за  да  се  наслаждаваме на  спасението е  да
вярваме, че Бог ни е спасил, основавайки се на онова, което е направил Исус за нас – тъй като ние не можем
да направим нищо, за да направим мост над пропастта между Бога и грешните човешки същества като нас –
аз съм съгласен с това и настоявам, че точно на това ни учи Исус в евангелието на Йоан и на същото ни учи
Павел в писмата си до Римляните и до Галатяните. Единственият начин за спасението е чрез вяра в Божията
милост,  изявена  най-пълно  в  живота,  смъртта  и  възкресението  на  Исус  Христос.  Ние  не  можем  да
допринесем с нищо за своето спасение, нито да го спечелим, нито да го заслужим. Ако това е смисълът,
който влагате в израза “единствено вяра,” това е истината на евангелието и аз я потвърждавам с цялото си
сърце.

 Единствено и множествено число в Деян. 2:38
                                                                                       

“Защо някои от глаголите и съществителните в Деян. 2:38 са в множествено, а други - в единствено число?”
***

Наистина е интересно да четем на гръцки Деян. 2:38 и да видим разликата между единственото и
множественото число на използуваните глаголи и съществителни имена. Лука цитира Петър, който казва:
“Покайте се (мн. ч.) и всеки от вас нека се кръсти (ед. ч.) в името Исус Христово.”
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В светлината на описанието от Лука на последните указания на Исус, дадени на учениците му преди
да  се  раздели  с  тях,  най-интересното  е,  че  Исус  им казва  да  проповядват   в  Негово  име  “покаяние  и
опрощение на греховете между всичките народи, като се започне от Йерусалим” (Лука 24:47). Във втората
си книга (Деяния на апостолите) Лука показва, че се случва точно това, когато Петър казва в  Йерусалим:
“Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово.”

Това е интересно и защото казаното в Деян. 2:38 е било отправено към една специална публика. Ние
често говорим за специалния случай, описан в Деян. 10 - за първото проповядване на добрата новина пред
не-евреи. Но можем да направим пропуск да забележим, че ситуацията описана в Деян. 2 също е специална
- това е първата евангелска проповед, произнесена пред юдеи   и по-точно тъкмо пред някои от хората  , които  
са настоявали Исус да бъде убит само преди няколко седмици.

В този случай, в съответствие с последните указания на Исус, Петър е заповядвал на онези, които са
се считали за хора, спазващи договора с Бога, но са осъдили Исус като богохулник и са настоявали да бъде
разпънат на кръста. Съгласно Лука той им казал: “покайте се (мн. ч. - всички колективно)…за опрощение
на греховете ви (мн. ч.)”

Особено забележително е, с оглед на вида на присъствуващите,  част от които лично са настоявали
Исус да бъде убит, че Петър е изискал, като знак и видим израз на колективното разкаяние, те да дадат един
много личен отговор: “Всеки от вас нека се кръсти (ед. ч.).”  Този отговор изцяло контрастира с тяхното
предишно осъждане и отхвърляне на Исус, защото се извършва “в името Исус Христово.”

Не защитавам становището,  че казаното в Деян. 2:38 се отнася само за юдеите или даже за тези
конкретни юдеи. Великата Заповед поставя водното кръщение на най-високия пиедестал като най-подходящ
отговор на вярващия в добрата новина (в Библията не се говори за  “план за спасението” или за  други
подобни доктринални формулировки) и аз никога не използувам друг термин.

Питам се, дали тези съображения правят казаното в Деян. 2:38 по-смислено за нас в първоначалния си
вид и дали начинът, по който Лука го е написал, особено изразът “за опрощение на греховете” предполага,
че съществува по-добър начин на описание, за да разберем какво наистина е искал да ни каже автора в този
стих?

Ние трябва постоянно да помним, че същия автор Лука цитира същия Апостол Петър да казва в Деян.
10:43, че “За Него (Исус) свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи
чрез Неговото име опрощение на греховете си.” Присъствуващите в този случай са повярвали (Деян. 15:8-
9),  Бог им дал Светия Дух, а когато Петър видял всичко това, той им заповядал да се кръстят с водно
кръщение в името на Исус Христос (Деян. 10:44-48).

Ние от Христовите църкви приличаме повече на слушателите описани в Деян. 2:38 (с изключение на
това, че напоследък научихме последната част от този стих), докато повечето евангелски братя и сестри от
другите  деноминации приличат  на  хората,  описани в  Деян.  10:43.  Бог  може да  се  справя  с  нещата  по
всякакъв  начин  -  той  среща  хората  където  ги  намери  и  ни  насочва  към  една  и  съща  цел .  Нека  да
проповядваме цялото слово - да проповядваме добрата новина за Исус, да кръщаваме онези, които повярват
и да ги учим да спазват всичко, което е казал Исус.

Единствено по милост, а не хаос

Един абонат на моята ел. поща се оплаква, че аз създавам хаос в електронната му поща с
моето учение, че ние дължим спасението си единствено на Божията милост.

*    *    *
Аз не използвам израза “единствено по милост,” но се радвам, че вие го използвате, защото този израз

казва една важна истина. Тази истина е, че тъй като сме грешни хора, ние не можем, чрез каквито и да е
усилия, подчинение, добри намерения или добри дела да предразположим Бога към себе си, да го направим
да ни е длъжник или да създадем някаква ситуация, която да изисква Бог да се отнася добре към нас поради
нещо, което ние сме направили първи (Рим.11:33-36). 

В този най-елементарен смисъл ние сме примирявани с Бога въз основа “единствено на милостта” –
както сега, така и в Съдния Ден (Гал.2:21; Рим.9:30-10:4; Фил.3:7-9). Ако влагате този смисъл в изразът
“единствено по милост,” аз го потвърждавам с цялото си сърце, планирам да го проповядвам и да обучавам
другите на него, докато съм жив и се моля, ако се наложи, да умра щастливо заради него. Това е посланието
на Библията, това е сърцевината на евангелието и това единствената надежда за грешните хора по целия
свят.
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Обаче е възможно вие да влагате друг смисъл в израза “единствено по милост.” Може да считате, че
човек, който от дистанция наблюдава картината на спасителната работа на Бога, вижда не само милостта,
но и вярата, която я приема; и наблюдава промените в живота на хората, тяхното подчинение и добрите
дела, пораждани от милостта. Може би считате, че ние не можем само да потвърждаваме наличието на
Божията милост и в същото време да отказваме да вярваме в Бога за нея или че ние не можем да казваме, че
вярваме в  Бога  заради неговата милост,  но никога  да  не произвеждаме плодовете  на тази  милост.  Ако
казвате това, аз напълно се съгласявам с вас.  Защото ако не се съглася, това би означавало да пренебрегна
предупреждението на Исус (Мат.7:21-27), учението на Яков (Як.2:14-26) и ясното потвърждение на Павел
(Еф.2:10).

Тонът на вашето изказване ме кара да се страхувам, че вие имате предвид онова, което казах в първия,
а не във втория параграф. Ако това е така, аз съм длъжен да ви задам един прям въпрос. Ако вярвате, че се
спасяваме не само поради Божията милост, а и защото с нещо сме заслужили Божието благоволение , колко
голяма според вас е тази част от вашето спасение, която Бог ви дължи, защото вие я заслужавате ? Според
мен, вашият отговор ще е “Никаква.” 

Ако отговорът ви наистина е такъв, аз ще се съглася с вас и ще кажа, че вие вървите по правилния път.
Вие просто не мислите ясно и логично за онова, което знаете прекрасно в дълбочината на сърцето си.

Единственото нещо

Може би сте гледали филма “Градски мошеници,” в който една голяма група граждани посещават
ранчото на един “фукльо,” за да участват в  старомодно родео с животни. В една знаменита сцена съсухрен
стар каубой, наречен Кърли повдига показалеца си и пита “фукльото” дали знае какво означава това.

Домакинът  му  отговаря,  че  не  знае  и  тогава  Кърли  му  обяснява,  че  този  жест  онагледява
“единственото нещо,” заради което живее човек. Когато “фукльото” го пита кое е това нещо, Кърли му
отговаря: “Ти сам трябва да откриеш кое е това нещо.” 

Преди  3000  години  един  цар  е  стигнал  до  същото  заключение,  но  той  ни  е  казал  и  кое  е  това
“единствено нещо.” Вижте как цар Давид обяснява това в Пс.27:4: “Едно нещо съм поискал от Господа и
към  това  ще  се  стремя:  Да  живея  в  дома  Господен  през  всичките  дни  на  живота  си,  за  да  гледам
красотата  на Господа и да размишлявам в храма му.” 

Кое  е  вашето  “единствено  нещо”? Парите  и  онова,  което  можете  да  си  купите  с  тях?  Славата?
Удоволствието? Властта? Силата? Работата ви или бизнеса ви? Може би семейството ви или даже църквата
ви? Давид ще ни каже, че всяка от тези цели е твърде незначителна. 

Нещо много по-голямо очаква тези, които се стремят към това нещо пред всички други неща.  Това
нещо е личността на Бога, личното общуване във всеки миг от ежедневието ни. Това е отношението, заради
което Бог ни е създал (Деян.17:27). 

Да живеем по този начин, означава да живеем вечния живот (Йоан 17:3). Ако се стремите към това
“единствено нещо” повече от всичко останало, ако сте готов да се откажете от каквото и да е, което ви пречи
да стигнете до тази цел – молете се от дъното на сърцето си така, както Давид се е молил. Кажете на Бога:
“Лицето ти ще търся, Господи. Не крий от мен лицето си” (Пс.27:8-9). 

Единствено Създателят може да понесе цялата тежест на човешкото съществуване. Да го познаваме
лично, да живеем в интимно отношение с Бога, който ни е създал – това е “единственото нещо,” към което
трябва да се стремим! То си заслужава всички наши жертви и всяка цена, която ще трябва да платим. 

Това е смисълът и целта на човешкия живот! 

Единственото одобрение, което е важно

Едно методистко семейство ми пише, че двамата и още няколко човека като тях се чувстват “непотребни и
недооценени” за Божието служение. Надявам се следващите думи към тях да окуражат и други сърца, които
изпитват такива притеснения.

*    *    *
Никога не забравяйте, че Бог е използвал и ще използва и двама ви според своята суверенна воля.

Един от нашите проблеми (който вероятно е широко разпространен) е, че считаме, че нищо не се случва,
когато се срещаме насаме с някой човек и в много други случаи, които не са във фокуса на прожекторите,
когато отправяме почти незабележими послания и служим тихо и без шум на отделни хора или семейства,
чрез ежедневните си добри дела и чрез регулярни актове на подчинение,  които остават незабелязани и
неразгласени пред обществото. 
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В такива случаи е полезно и смиряващо да си припомняме, че по-голямата част от живота на повечето
хора, които са живели на земята попада в тази категория. Скорошните изобретения в средствата за масова
комуникация  и  в  незабавното  предаване  на  съобщенията  направи  възможна  появата  на  религиозните
“звезди.” Това погрешно накара много хора да си мислят, че алтернативата на това да си звезда е да си
незначителен, т.е. че ние или сме прочути или сме “г-н  никой”. (Коментар: Спомнете си поговорката: “По-добре е
да си на хората в устата,  отколкото да си им в краката” т.е.  няма лоша реклама, по-добре е  хората да говорят за теб,
независимо от това дали за добро или за лошо, отколкото нищо да не говорят за теб. Д.Пр.) 

В моментите на здрав разум ние знаем, че това не е вярно, но изкушението за  подобен начин на
мислене е толкова силно, че то е реално и най-често побеждава. Както жена ми постоянно ми напомня (това
е част от нейното, дадено й от Бога служение), когато аз започна да хленча и да се оплаквам, че не съм
“постигнал” нищо в живота си (което тя превежда, в повечето случаи съвършено точно, че “не съм бил във
фокуса на прожекторите”), че всъщност на мен вече ми е било отделено много повече внимание, отколкото
тя и повечето от Божиите хора са получили и че това вероятно е повече от онова, което аз заслужавам, даже
ако от тук нататък не получа никакво внимание. 

Аз съм длъжен винаги да помня, че Бог вижда всичко, което казвам и което правя. Ако наистина
започна  да  вярвам,  че  неговото  отсъждане  и  неговото  мнение  са  единствените,  които  са  важни  във
вечността, аз най-после ще разбера,  че това, че Бог ме вижда и ме одобрява е напълно достатъчно и за
тукашният ми живот на земята.

Една читателка ме критикува

След  скорошна  моя статия по електронната поща една християнска сестра ми отговори по следния начин:
“Вие твърдите, че сте член на нашата Църквата на Христос, но често пъти имате становища, които са
много по-различни от нашите и са много по-близо до становищата на други деноминации. Любопитна съм
защо твърдите, че говорите като експерт, все едно че някой ви е назначил да държите пръста си на пулса на
всички  автономни  части  от  Църквата  на  Христос.  Ако  не  сте  съгласен  в  вярванията  на  Църквата  на
Христос, вместо да подбуждате спорове, защо не намерите друга деноминация, която повече подхожда на
собствените ви вярвания? Вие не сте съдия на никого. Аз съм дете на Бога и вашите критики не са нито
поучителни, нито полезни. Отношението ви е обидно за хората, които искате да убедите, а хората, които са
съгласни с вас не са членове на Църквата на Христос. Към какво се стремите? Вие нямате по-добро или по-
лошо боравене с Божието Слово отколкото другите вярващи. И ако не можете да надмогнете критицизма си,
вие не би  трябвало да предлагате гледните си точки на другите хора.”

*    *    *
Вие несъмнено сте права, че аз не съм съдия на никого, нито съм експерт по нещата, в които другите

хора вярват.  Но предполагам, че ще ми позволите да бъда поне нещо като наблюдател и коментатор, като
имате предвид, че повече от 50 години участвам в дейността на Църквите на Христос като проповедник,
автор, старейшина, учител, публицист и активен член, и от повече от 35 години се занимавам с наблюдение
и взаимодействие с вярващите от другите деноминации. 

Аз служа там, където Бог ме е поставил, което прави Църквите на Христос моя домашна база, но
освен това включва възможности да служа от време на време сред християните от много други групи.

Вероятно  ще  се  изненадате,  когато  научите  колко  много  членове  на  Църквите  на  Христос  сега
оценяват и се съгласяват с мислите, които четат в моите писма по електронната поща. Както по време на
видението на Йезекиил в древността и така и сега Светия Дух вдъхва живот на много “мъртви кости” и
скелетите оживяват, много от тях сред членовете на Църквите на Христос. 

Когато  Исус  е  представян  в  неговата  истинска  слава  и  сила,  безводните  пустини  процъфтяват  и
застоялите водоеми се изпълват с бистра вода и с изобилието на нов живот. Хората, които са верни на Бога
не се разпознават по имената им или по това, което твърдят, а по любовта им към Синът на Бога, по тяхното
подражание на неговия пример и по “аромата” на Христовото присъствие, даващо примирение и изцеление
там, където отидат. 

Аз съвсем не искам да предизвиквам ненужни спорове, но най-искрено се опитвам да предизвикам
хората  да  мислят  и  да  ги  призовавам  към  съобразени  с  Бога  промени,  растеж,  почтеност  и
непротиворечивост. Много съжалявам, че мнението ви за моите статии е негативно. Ако поискате аз веднага
ще изтрия името ви от списъка на получателите. Ако се откажете да получавате моите електронни писма, аз
ще се моля за вас, за да намерите на друго място окуражение и съобразено с Бога стимулиране. Дано Бог да
благослови вас и хората, които обичате.

(Коментар: Няма никаква логика човек да се държи като куче, което е поставено да пази купа сено. Самото то не яде от
сеното и в същото време не позволява на другите да ядат от сеното. Ако наистина мнението на някой човек наистина постоянно
ни дразни, може би е по-добре да престанем да го слушаме и да оставим Бог да съди, а не ние. Д.Пр.)
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Едно стадо, един пастир

Според мен една от най-трогателните прояви на учението на Исус е начинът, по който той се разкрива
пред учениците си като Добрия Пастир (Йоан 10) малко преди да умре. Тук Спасителят отваря сърцето си и
показва страстта си да изпълнява волята на Отца, нежната си обич към хората, които Отец му е дал (които
са описвани и като онези хора, които чуват гласа му и вървят след него)  и неговия стремеж към духовно
единство между Отца, самият него и всички негови хора, което е крайната цел на всичко казано по-горе. По
време на този разговор с учениците си Спасителят казва: “Аз съм добрият Пастир. Аз познавам своите овце
и моите овце ме познават така, както Отец познава мен и аз познавам Отца. Аз давам живота си за овцете. И
други овце имам, които не са от моите кошари; и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа ми и ще станат
едно стадо с един пастир” (Йоан 10:14-16). 

Тук той говори за безбройните хора, които му принадлежат, не от народа на Израел, а от другите
народи,  от  неевреите.  Невреите  са  били  презирани  от  евреите,  на  които  Бог  дал  привилегията  да  са
специални инструменти за постигането на неговата спасителна цел, но за Бога те са били напомняне за
неговото заветно обещание към Авраам и заради чието спасение евреите като специални хора винаги са
били благославяни. 

“Едно стадо,  един пастир.” Колко красива е тази цел, но колко силно контрастира на егоистичните
тенденции на греховното човечество! Мисля си, че не е несправедливо към нашия Господ да си представим,
че и днес той се стреми към същата цел.  Не само за евреите и неевреите, но и за всички християнски
“племена,”  в  които греховните  наклонности,  законните  изгоди и криволичещите пътища на църковната
история са разделили хората, които сега чуват гласа на Исус и вървят след него. 

Колко сме доволни, когато сме сред “своите хора,” все едно че единствено ние имаме нещо ценно,
което можем да предложим. Колко лесно пренебрегваме всички други овце на Исус, които не принадлежат
към нашето “племе.” И колко много всъщност лишаваме себе си чрез това късогледо и ограничено мислене!
Колко по-богат живот очаква тези хора, които могат да разширят полезрението си, за да виждат заедно с
Исус едно стадо и един пастир! Какви благословии е дал Бог на всичките си хора! 

Католиците,  източноправославните,  протестантите  и  англиканците  могат  да  споделят на  един
разбираем  език  своята  история,  безценната  си  литургична  традиция,  древното  Апостолско  Кредо  и
Библейското учение. Авторитетното наследство на Лютераните и Реформираните запазва ударението върху
Суверенния  Бог,  върху  спасението  по  милост  за  всички  и  върху  фокусираното  в  Христос  евангелие.
Баптистките църкви (а те са много видове) подчертават нуждата от лична вяра и отговорността за взетото
решение, последователите на Уесли ни напомнят да превеждаме всичко това в своя свят и продуктивен
живот, а християните, които са понякога са наричани “Петдесятни или харизматични” ни казват, че всичко
това се случва чрез даровете и силата на Светия Дух. Адвентистите (както от 1-я, така и от 7-я ден) пазят
истината за нуждата да имаме собствен морал и пълна зависимост от Бога в живота си. Християните от
“възстановителното” движение на Стон-Кампбел и много други като тях ни казват, че с времето потока на
християнския живот и на християнската практика се затлачва от примеси, поради което ние винаги трябва
да го сравняваме с извора. 

Нека да събаряме стените, които разделят хората на Бога и да не им обръщаме внимание, докато това
стане. Нека да се учим един от друг и да споделяме с цялото семейство вярата, която Бог е поверил на
всички нас. Нека да помним, че независимо от начина, по което ни изглежда в момента, в чистата светлина
на планът на Отца и на заслугите на Спасителя, даже сега наистина има “едно стадо и един пастир.”

 Емигранти, отивайте си у дома
                                                                                    

Един автор на вестникарска статия се оплаква от емигрантите, които щели да променят традиционните
американски обичаи и начини на живот. Той твърди, че САЩ са нашата страна – християнска страна в
която хората говорят английски. Според него, ако новодошлите не харесват това, те трябва да се възползват
от правото си да се върнат в родните си страни. Един читател на моята ел. поща ме моли за коментар.

*    *    *
Истина е, че първите преселници в Америка, които са я завладели от месните й обитатели, са били

белокожи западноевропейци, идващи от страни с богата християнска култура. Това обаче не означава, че
всички тези преселници са били християни. Имало е колониални интереси, които са “цивилизовали” тази
част от света чрез заменянето или потискането на месното население, докато са присвоявали природните
ресурси, като мед, диаманти, злато и каучук. 
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Американските  колонисти  са  се  стремели  към  религиозна  свобода  за  себе  си,  но  не  винаги  са
признавали правото на такава свобода и на другите хора. Заселниците в щата Виржиния са ценели високо
свободата си от преследването на католическата църква. Заселниците в Мериленд са били католици, които
са бягали от преследването на протестантите. Квакерите и баптистите са основали щатите Пенсилвания и
Род Айланд съответно, за да избегнат преследването от англиканците и католиците съответно. Някои от
отците-основатели на САЩ, като Д. Вашингтон и Адамс бяха силно вярващи християни,  а Джеферсън и
Франклин са твърдели, че вярват в Бога,  но отхвърляли свръхестествените чудеса, описани в Библията.
През 1766 църквата е била посещавана от по-малък процент от населението, отколкото това става в наши
дни.

През 20 век милиони в САЩ дойдоха милиони емигранти от мюсюлмански, будистки, хиндуиски и
шиндуиски  държави,  хора  без  никаква  представа  за  християнството,  чиито  езици  нямат  нищо  общо  с
английския  език.  Така  тук  се  създаде  едно  общество,  което  основателите  на  САЩ  никога  не  са  си
представяли.  Но въпреки това, нашата Конституция осигурява свобода на религията, на говоренето и на
обединяването и на тези американци. 

Несъмнено по-голямата част от емигрантите, които искат да напреднат в нашата страна ще се научат
да говорят английски език. Но дотогава, докато Статуята на Свободата насочва народите, за да намерят
убежище тук, ние не би трябвало да им казваме да се върнат обратно там, откъдето са дошли, просто защото
те са различни от нас.

  Епохална истина

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “През последните 10 години получих голяма изгода, като започнах да
гледам на Библията от гледната точка на различните епохи. Аз считам, че началото на църквата е описано в
Деян.9 и то е обявено от Павел. Ще ми бъде интересно да науча вашето мнение относно книгите на К. Р.
Стам, Чарлз Бейкър  и др. от тази група.
Друг читател че пита: “Чували ли сте за Библейското общество “Berean” (Бериянци, от името на град Берия
– Деян.17:10-13:)? Те изглежда казват, че Апостол Павел е единственият апостол не евреин, когото трябва да
слушаме,  че  неговото  послание  и  служение  се  различава  и  е  отделно  от  посланието  и  учението  на
Дванадесетте апостоли и че на Павел е било дадено учение и програма, които са предназначени за новата
епоха. “Бериянците” вярват, че водното кръщение и духовните дарби принадлежат на миналата епоха и не са
предназначени за днешната епоха. Какво мислите за тези неща?”

*    *    *
През  изминалите  столетия  е  имало  много  опити  да  се  тълкува  Библията  чрез  разделянето  й  на

различни епохи. Този подход винаги започва с приемането, че Бог се отнасял по различен начин към хората
от различните исторически епохи, като е използвал различни програми и видове взаимоотношения. Според
църквата в която съм израсъл, съществуват три епохи – на патриарсите, на Моисей и християнска епоха.
Дарби и Скофийлд разделят историята на 7 епохи. 

Библейското общество “Berean,” което е основано от Корнилий Р. Стам и движението “Милост” на
Чарлз Бейкър се фокусират в обръщането на Павел към Господа и в неговото служение и считат, че това е
началната точка на “епохата на милостта,” в която според тях ние живеем сега. Всички тези хора вярват, че
правилно разгласяват Библията, така както Павел е инструктирал Тимоти в 2Тим.2:15. 

Аз  имам  два  проблема  с  всички  тези  схеми.  Първо,  струва  ми  се,  че  самата  Библия  подчертава
приемствеността и сходството на отношението на Бога към човечеството от началото до края. Никъде в
Библията не се говори за различни отношения на Бога през различните периоди от световната история.
Второ, аз не виждам някъде авторите на Библията да са определили тези “епохи” или да са казали, че някои
части от Библията са насочени към и да са запазени за хора, които са живели в даден исторически период.

Не отричам, че на Павел  са били разкрити някои уникални истини относно мястото на неевреите в
благословията  по време на  месианското спасение  или  относно  общността  в  Христос  между  евреите  и
неевреите  (Еф.3:1-10).  Но  това  признание  е  съвсем  ограничено  в  сравнение  с  предлаганото  от
гореспоменатите братя делене на човешката история на епохи. 

Авторите на Новия Завет правят разлика между Стария и Новия Завети и в  този смисъл,  правят
разлика между “Закона,” донесен от Моисей и “милостта и истината,” демонстрирани от Исус Христос
(2Кор.3; Евр.8:6-13; Йоан 1:17). 

Самият Исус гледал на Йоан Кръстител като на повратна фигура, която стои като пророк от Стария
Завет на прага на месианското Божие Царство (Мат.11:13; Лука 16:16). Но въпреки това, всички църкви от
първия век на новата ера са използвали Юдейската Библия, която наричаме Стар Завет.  А Новият Завет е
важен тълкувател на Стария Завет в светлината на живота, смъртта и възкресението на Исус от Назарет.
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Божият план за спасението е един и същ, универсален и всеобхватен както по време, така и по място.
Не друг, а самият Павел ни учи, че патриархът Авраам е прототипът (образецът) на човек, който е направен
праведен пред Бога по милост чрез вяра – модел за всички следващи поколения (Рим.4). 

Реформираните християни през цялата си история са подчертавали единството и приемствеността на
Библията и аз вярвам, че по този начин те по-точно показват начина, по който Библията изявява себе си.

Естествено и свръхестествено

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Вярвам,  че  Бог  продължава  да  работи  и  сега,  но  не  по
свръхестествени начини. Днес Бог работи чрез природните закони. Чудесата, които са описани в Библията
работят срещу природните закони. Бог е престанал да прави чудеса.”

*    *    *
Бог е свръхестествен и по дефиниция всичките му дела са свръхестествени. Това, което наричаме

“природи”  действия,  са  просто  обичайните  начини,  които  виждаме  Бог  да  използва  във  вселената.
“Законите на природата” не са нищо друго освен наши заключения, основаващи се на разсъжденията ни,
до които сме достигнали чрез наблюдения на обичайните неща, които се случват около нас в създадения
свят.

Отделно от Бога не може да съществува “природен закон,” който да се намира над Бога и да изисква
Бог да му се подчинява. Това, което наричаме “свръхестествено” всъщност е онова, което Бог прави
понякога или по начини,  които се различават от обичайното,  което ние приемаме за  даденост и му
поставяме етикета “природно или естествено.” Няма текст в Библията, който да ни дава основание да
считаме,  че Бог е ограничил извършваните от него чудеса до някаква конкретна епоха от човешката
история. Бог не е мъртъв, той даже не се е пенсионирал.

Преди много години Господ много ярко ме впечатли с думите от Пс.115:3: “Нашият Бог е на небето
и прави това, което иска.” Какъв Бог! Каква привилегия и милост е да го познаваме и да имаме връзка с
него чрез неговия Син Исус Христос! Каква радост е да знаем, че той може да направи всичко, което си
поиска и че всичко, което той иска, е насочено към нашето вечно добро!

Желани промени

Известен Библейски учител и проповедник в Църквите на Христос ми пише: “Вие казвате, че “Сега е време за
промяна в тези учения, които са създадени чрез човешки предположения, а не от Божието Слово;... за промяна
в пропускането или пренебрегването на библейски учения, доктрини и опитности, които други са открили
преди нас...” Бихте ли дали някои примери за твърденията си?

*    *    *
В обсега на ученията, които са създадени  чрез нашите предположения трябва да се включат тези

учения, според които Библията не само че одобрява приемането на Господната Трапеза всяка неделя, а и че
тя изисква Господната Вечеря да се приема само в неделя  и забранява приемането й в  другите дни от
седмицата. 

Друго  учение,  основаващо  се  на  човешките  предположения,  а  не  на  Библията,  е  забраната  за
използването на инструментална музика по време на църковните богослужения (Еф.5:19; Пс.150). 

Друго такова учение е представата, че за валидното кръщение се изисква от кръщавания да вярва, че
ритуалът при извършването на кръщението осигурява опрощение на греховете му. 

Друго  такова  учение  е  представата,  че  “Новозаветна  църква”  може  да  е  само  църква,  която
принадлежи към нашето движение на “Христовите църкви.” 

В ученията на Библията се включва учението за последствията от греха на Адам за цялата човешка
раса (Рим.5:12-21) и учението за необходимостта от божествено съживление на нашата пропаднала човешка
природа (2Кор.4:3-6; Еф.2:1-2). 

Често пъти ние пропускаме някои библейски учения, които други християни преди нас са открили,
като например учението относно това, че ние сме избрани от Бога (Йоан 6:37; Рим.8:28-31); 

или учението за завършената спасителна работа на Христос (2Кор.5:18-21; Евр.10:11-14), 
или  учението  за  работата  на  Светия  Дух  за  убеждаването  и  обръщането  на  човека  към  Бога

(Деян.11:18; 16:14), 
или учението за даровете на Бога (1Кор.1:7; 12:4-11); 
или учението за силата, която Бог ни дава (Еф.3:16-21); 
или учението за задоволството (1Сол.4:7-8). 
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Често пъти ние пренебрегваме реалността на кръщението, което Исус извършва на всички свои хора в
Светия Дух (Деян.1:4-5; 2:38-39; 1Кор.12:13) и реалността на сегашната свръхестествена работа на Бога по
всякакъв начин, по който  той прецени, че е подходящ (Пс.115:3; 1Кор.12:6). 

Същото може да бъде казано и за оправдаването по милост чрез вяра (Деян.10:43; Еф.2:8-9) 
и за безопасността на тези, които Бог е дал на Христос (Йоан 6:39; 1Сол.5:23-24). 
Ако продължите да четете статиите от моето служение по електронната поща, вие ще видите, че от

време на време там ще засягам тези теми. Аз не се стремя към промени в църквите заради самите промени,
но наистина имам силното желание да виждам, че ние продължаваме да възстановяваме чистото библейско
учение, с вяра и почит да приемаме и да повтаряме всяко нещо, което установим, че е открито в Библията.

Във всяка християнска група има място за подобрения, включително и в Църквите на Христос, които
нито са по-добри, нито са по-лоши от всяка друга християнска група.

Жени в ръководството на църквата

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали считам, че в ръководството на църквата трябва да са включени
само старейшините, дяконите или могат да участват и ръководителите на служенията. Ако бъдат включени
само старейшините и дяконите, в неговата църква това би означавало ръководството да е съставено само
от мъже. Той предпочита това да е така, защото вярва, че Божията воля е мъжете да ръководят църквата
и защото според него мъжете са по-способни да вземат решения, без да се поддават на емоции и чувства.

*    *    *
Предполагам, че Исус и апостолите му са много по-загрижени за представите ни за управление на

църквата, отколкото за пола на хората, които управляват (Марк 10:42-45; 1Пет.5:1-4). Акредитивни писма на
християнските  лидери  са  решимостта  им  да  служат  на  Христос,  надареността  им  от  Бога  и
упълномощаването им от Духът на Възкресения Исус (Деян.6:2-3; Рим.12:6-8; 1Кор.12:4-12; 1Пет.4:10-11).

Сред хората, описани в Библията има и жени – като дякониси (Рим.16:1-2; 1Тим.3:11),  евангелски
работнички  (Рим.16:6,  8,  12),  пророчици (Деян.2:16-18;  21:8-9;  1Кор.11:5),  учителки (Деян.18:24-26;
Рим.16:3) и може би даже апостоли от второ поколение (Юния в Рим.16:7).

В Библията специално не се споменава за ръководството на църквата. Тъй като липсвало конкретно
божествено указание по тази тема, църквата в Йерусалим автоматично продължила еврейската традиция на
ръководство, осъществявано от мъже “старейшини.” 

Обаче  това  първо  християнско  общество  е  провеждало  събрания  за  вземане  на  решения  и  за
управление на бизнеса, очевидно без да се съобразява с пола (Деян.6:2-6; 12:12; 15:4, 22). Въпреки че много
нееврейски църкви се ръководели само от мъже, подражавайки на евреите, те се чувствали свободни да
възприемат и организационни модели, заимствани от собствените си култури. 

Например, самата дума, която превеждаме като “църква” означава “градски събирания” по време на
гръко-римската  епоха (Деян.19:30,  32,  39,  41).  И  въпреки  че  преводачите  на  английски  на  Библията
обикновено  са  превеждали  думата  phoebe като  “помощник”  (Рим.16:2),  Павел  всъщност  е  използвал
мъжкият род на тази дума, която означава “началник, управител, водач, пазител, шеф или настойник.”

В края на коментара си вие изглежда считате, че е най-добре решенията да се вземат от чистият разум,
тъй като  емоциите  имат склонността  да усложняват  нещата  и  че  от мъжете може да се  очаква,  че  ще
действат с разума си, а жените са по-склонни да отдават предпочитания на чувствата. 

Научните данни с които разполагам твърдят, че жените често пъти притежават интуитивни усещания,
които са многократно по-добри от интуицията на мъжете. За разлика от нас, мъжете, те могат да долавят, да
обединяват  и  да  анализират  веднага  множество,  логични  и  емоционални  подбуди,  при  това  точно  и
едновременно. 

Вместо да представляват недостатък или слабост,  тези качества на жените ги превръщат в добавка,
която придава завършен вид на нашите ограничени дарби и способности (Бит.2:18). И тъй като ние сме
призовани на  обичаме Бога  с  цялото си  сърце,  душа и  разум (Мат.22:37),  вероятно при  вземането на
важните решения е най-добре да се вземат предвид всички тези аспекти.

Жени учат мъже

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Павел е казал, че не позволява на жена да поучава мъж (1Тим.2:12).
Според вас какъв  е смисълът на това изказване на Павел?”

*    *    *
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Правейки това странно твърдение, апостолът без съмнение е коригирал някакво погрешно поведение
в църквата в Ефес, защото то не е в съзвучие с другите текстове на Новия Завет, ако бъде възприето като
абсолютно и неоспоримо правило. Двама от учителите на самият Тимоти по време на детството му са били
баба му Лоида и майка му Евникия (2Тим.1:5; 3:14-16). 

Но жените са обучавали не само малки деца,  защото Присцила (и съпругът й Акила) са обучавали
прочутия проповедник Аполос (Деян. 18:24-26). Нито пък обучението, осъществявано от жените е било
само насаме, защото през 1-ия век жени са пророкували публично в църквата (1Кор.11), едно служение,
което е било насочено към обучаване, убеждаване и утешаване (1Кор.14:3). По подобен начин, според мен
сега никой не се  мръщи,  когато жени пеят по време на църковните богослужения,  което според Павел
създава среда за изучаване на Словото (Кол.3:16).

Ние не знаем точно кой вид поведение е коригирал Павел в 1Тим.2:12-15, но използваните от него
думи ни дават достоверен ключ за разгадаване на тази загадка. Гръцкият глаголът, преведен като “да владее
над мъжа” в ст.12 се среща само тук в цялата Библия. Но в светската литература този глагол означава да
властвам по неограничен начин, който стига даже до убийство. В този случай Павел казва, че на  жената  не
се позволява да поучава мъжа по деспотичен или диктаторски начин. (Разбира се,  според 2Тим.2:24-25,
даже на самият Тимоти не е било позволено да се държи по този начин). 

Точно обратното, жените трябва да “мълчат” (ст.12). Но за “мълчи” Павел не използва същата дума,
която е използвал, когато е коригирал поведението на  размирните пророци, на хората които са говорели
езици и на съпругите в 1Кор.14,  а  друга дума,  която описва тих и спокоен живот (виж същата дума в
1Тим.2:2).

Вярвам,  че  ние  позволихме  на  доминираната  от  мъжете  култура  на  последните  няколко  века  да
оформят мисленето ни и да ни кара несъзнателно да четем и да прилагаме неправилно тези два откъса от
Новия  Завет,  които на  пръв поглед  като  че  ли забраняват  публично  на  жените  да  изявяват  дарбите  си
(1Кор.14:34-35 и 1Тим.2:12).  Но когато изследваме Библията малко по-внимателно,  ние ще открием,  че
принципът, по който се определя годността на даден човек да служи на Господа е неговата надареност, а не
полът му (Деян.2:17-18; 1Кор.12:4-11).

Жените да мълчат в църквата

“Какво е имал предвид Павел в 1 Кор. 14:34-35, когато казва, че жените трябва да мълчат в църквата?”
***

Захващайки се с нещо, което даже най-смелите ангели отказват да правят, аз ви предлагам няколко
мои  скромни  разсъждения  относно  този  противоречив  проблем.  Споменатият  откъс  е  само  един  от
няколкото места в от същата глава, където се заповядва на жените да мълчат в църквата. 

Главата е част от едно послание, адресирано до една неспокойна група от Средния Изток, станала
известна с неуправляемите си събрания, независимо дали са били светски (Деян. 19:29-41 или духовни (1
Кор.14). В рамките на три стиха Павел на три пъти заповяда “Тишина!” 

Първо, забранява да се говори на непознат на слушателите език, когато няма кой да им превежда
(ст.28). 

Второ, забранява на човек под предлог, че има откровение, да не дава възможност на друг човек да
говори (ст.30). 

Трето, на някои жени, които не могат да се самоконтролират, а продължават да задават въпроси (ст.
34-35).  Иронията  се  състои  в  това,  че  единственото  нещо,  което  много  днешни църкви  разрешават  на
жените е тъкмо това, което Павел специално забранява - да задават въпроси! 

Казаното в 1 Кор. 14:34-35 наистина все още е в сила, но в смисълът, в който се отнася. Ако жените, а
и мъжете, започнат да скачат от местата и да прекъсват говорещия по един неуважителен начин, този текст
дава възможност на ръководещият службата да ги упрекне за нарушаване на реда и за ги призове да мълчат.

Даже ако този текст няма контекст (въпреки, че такъв контекст има) и ако Павел е имал намерение да
каже,  че  жените  въобще  не  могат  да  говорят  в  църквата  (а  това  не  е  така),  неговото  най-буквално
приложение няма за цел да забрани на сестрите да бъдат разпоредителки, да участват при раздаването на
причастието, да събират дарения, за да поговорим за няколкото области, в които тяхното служение често е
забранено. 

Единствената причина за подобна забрана е  не библейската културна традиция, на която стих Гал.
3:28 се противопоставя открито и ясно. Нещо повече, по силата на каква логика човек може да твърди, че
повечето от текста в 1 Кор. 14 не е вече в сила, защото духовните дарове, за които се говори в тази глава са
престанали са престанали да съществуват (нещо, в което много хора вярват, но не и аз), а в същото време
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настояват, че културните различия между Коринт от времето на Павел и сегашните САЩ не трябва да се
вземат предвид, когато се опитваме да прилагаме на практика това, на което ни учат апостолите? 

Със сигурност има много по-сериозни проблеми от това, кой подава кутията за даренията, особено в
очите на онези християни, за които е традиция да не делят мъжете от жените в това отношение. Ако някои
публични служения  на  сестрите  не  нарушават  казаното в  Библията,  защо е  целия  този шум и  суетня?
Просто тихо направете промените, които са необходими и се заемете с проблемите, които са по-важни!

Когато израствах в Алабама в края на 50-те и началото на 60-те, аз искрено вярвах, че негрите са
щастливи и доволни, защото си имаха собствена чешма за пиене (със счупена дръжка ), със собствена стая
за почивка по гарите (винаги мръсна и винаги от задната страна на сградата) и собствено училище (по
подобен  начин  неподдържано  и  необзаведено).  Аз  считах,  че  Мартин  Лутър  Кинг  е  под  влиянието  на
комунистите  и  гледах  на  усилията  за  обединение  на  федерацията  като  на  наближаваща  катастрофа  за
янките. Така гледаха на нещата по онова време повечето от белите ми приятели, включително онези, които
се събираха с мене в неделя сутрин и пеехме “Исус обича малките деца, всички деца по света, червени и
жълти, черни и бели, те са скъпи за него. Исус обича малките деца на света.” 

Ние бяхме слепи. Бог да ни прощава! Но това е, което откровено си мислехме. Чудя се какво наистина
чувстват всички наши сестри, тези тихи, смирени, упорито работещи сестри, които никога няма да водят

някакво шествие или ще искат да получат нещо. Наистина не трябва да твърдим, че 1 Кор. 14:34-35
забранява на сестрите да служат на Бога по начина, по който той ги е надарил и ги е призовал да го вършат. 

 
Жертвоприношенията на Исус и нашите жертвоприношения

Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Въпреки, че Исус е направил единственото жертвоприношения от
което се нуждаем за изкуплението на нашия грях, не трябва ли и ние да правим жертвоприношения пред
Бога?”

*    *    *
Законът на Моисей предвижда много и различни жертвоприношения (Лев.1-5,16). 
Вярващият донасял в храма “принос за грях” с цел да измоли прошка от Бога. Поклонникът донасял

“изцяло изгорен принос,” с което казвал, че принася себе си на Бога. 
Принасянето на “зърно” е изразявал почит и благодарност към Бога. 
“Умиротворителният” принос е символизирал отношението към Бога на човек, на когото му е било

простено. 
Приносът за “вина” е признание за конкретно престъпление, което принасящият е извършил срещу

обществото на хората на Бога. 
Всички тези приноси са намерили своето окончателно изпълнение в Новия Завет в живота и смъртта

на Исус Христос. В Евреи постоянно се подчертава, че единственият “принос за грях”, който наистина може
да премахне вината и да задоволи светия Бог е приносът, направен от Исус Христос на Кръста (Евр.1:3;
7:25-27; 9:26-28; 10:10-14). 

А ние предлагаме друг вид жертвоприношения: на “приемливо служение” (12:28), на “на хвалебна
жертва,  плод  на  устни,  които  благодарят  на  неговото  име”  (13:15),  на  “вършене  на  добри  дела  и  на
споделяне” с другите вярващи (13:16). 

Или, както казва Павел в Римляни, ние предлагаме себе си като “жертва жива” (Рим.12:1). Чрез своите
приноси на самопожертвувателност,  на възхвала,  благодарност  и служение  ние предоставяме себе си  в
служба на Бога и се наслаждаваме на връзката си с Бога и с неговите заветни хора чрез Исус Христос.

Част  от  нашето  служение  като  Божие  “царско  свещенство”  е  редовно  да  предлагаме  такива
жертвоприношения  (1Пет.2:9;  Откр.1:6).  Служението  на  всички  вярващи  включва  целия  ни  живот,
включително отношенията ни в семейството (1Пет.3:7) и даже ежедневното ни хранене (1Тим.4:4-5).

 
Живот във вечността

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Когато размишлявам за вечността, по време на която ще славим
Бога, това ме плаши и ме отегчава. Моля се на Бога да ми даде сърце, което да ме накара с желание да мисля
за живота във вечността, но това не става. Къде греша?

*    *    *
Вероятно сте били погрешно обучен. Хората на Бога ще го хвалят във вечността и ще се наслаждават

на лишено от пречки и директно приятелство с него (Откр.22:5). Според мен не е задължително вечният
живот да включва официално религиозни служби, защото Бог и Исус ще бъдат непосредствено с нас – една
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реалност, към която насочват всички сегашни земни богослужения.  Да се придвижим от постоянното и
непосредствено присъствие на Бога към някакъв вид богослужение в храма  би означавало да се върнем
назад (Откр.21:22).  Но  въпреки  това,  ние  ще  имаме  неограничено  време  за  пеене,  възхваляване,
възхищаване и поклонение пред Бога по всяко време – едно наслаждаващо занимание, което ща са излива от
сърцата ни спонтанно в блажените условия на небесата. Сега ние не можем да си представим точно каква
ще е тази реалност.

Ние няма да сме души, които са лишени от телата си и плават в облаците,  а ще бъдем реални хора,
които са направени безсмъртни за безкраен  живот в новите небеса и на новата земя (Откр.21:1). Цялото
творение  на  Бога  ще  бъде  обновено  и  освободено  от  проклятието  на  човешкия  грях  (Рим.8:19-22).
Замислете се за най-красивите и спиращи дъхът ни места на земята – за чудните планини, за зелените
долини, за  необятните океани,  за  спокойните пустини, за  водопадите и за  всичко останало – след това
премахнете от тях всяка грешка и ги запомнете завинаги! Това ще бъде Възстановеният Рай, но още по-
хубав от първоначалният (Откр.22:1-2).

Тогава ние ще се наслаждаваме на компанията на Божиите хора от цял свят (Откр.21:2-5). “Светият
град” ще искри с най-възвишените и най-брилянтни постижения на земята, но без никаква следа от грях
(Откр.21:24-27). В представите ми към това се добавя музика и всички видове изкуства, както и с най-
изтънчените достижения на всяка култура.  Ние ще “служим” на Бога, вършейки възложената ни работа в
новата  вселена (Откр.22:3).  Но  там  няма  да  има  черна  и  неблагодарна  работа,  защото  ние  също  ще
“царуваме” завинаги заедно с Господа (Откр.22:5). Библията не ни казва всички подробности за вечността,
които очакват спасените, но аз вярвам, че вие можете да сте уверен, че там никога няма да   бъдете   отегчен  .

Живот отвъд учението

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита:  “Като  имаме  предвид  доктриналните  различия  между
християните, как можем да разберем, чии тълкувания са правилни? Как можем да сигурни, кое учение в края
на краищата е важно и кое – не?”

*    *    *
Веднъж Исус отправил следният упрек към група религиозни водачи: “Вие обикаляте половината

свят, за да обърнете някой човек към Бога, но когато той повярва, вие го превръщате в свое копие и той
става двойно проклет” (Мат.23:15). Хората, към които е било отправено това обвинение са били познавачи
на религиозната теория, но не са имали опит в практиката.  Те са ценели повече доктрината,  а не хората,
върху които я стоварвали като наръч от тухли.  Те педантично спазвали и най-незначителните правила на
своята религия, а напълно пренебрегвали онези неща, които са най-важни. Така тези хора си спечелили
единствено предупрежденията и проклятията  на Исус.

Здравото учение е извънредно важно,  но не заради самото учение,  а защото то оформя и мотивира
хората да живеят праведно. Най-важната цел на обучението на християните не е промяната на мисленето
им.   Най-важната цел е промяната на характера  , за да имат “чистосърдечна любов, добра съвест и искрена
вяра” (1Тим.1:5). Ако тази цел липсва, доктрината скоро се изражда в безплодни спорове. Но още по-лошо
от безплодността е, че доктрината, която е лишена от стремежа на хората да приличат на Христос, в края на
краищата  води до  безбожна  бъркотия  в  човека:  “Той се  е  възгордял  и  не  знае  нищо,  а  има  болезнено
желание за разисквания и препирни за незначителни неща, от които произлизат завист, разпри, хули,
лукави  подозрения,  кавги  между  човеци  с  развратен  ум  и  лишени  от  истината,  които  мислят,  че
благочестието е средство за печалба” (1Тим.4-5).

Как можем да разпознаем истинското учение и да го различим сред лъжливите учения? Исус ни е
казал, че по плодовете трябва да ги разпознаваме. “Всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво
дава лоши плодове” (Мат.7:17). Учение, което е одобрено от Исус, редовно ражда плодове в живота на
християните и те все повече заприличват на Исус. Даже невярващите могат да разпознаят такова учение,
когато го видят, а ако видят друго учение да кажат, че то не е добро. Срамно е, че понякога главите на
християни са толкова  дълбоко потопени в доктрината,  че  не успяват  да видят  това,  което е  очевидно.
Интересувате  ли  се  да  разберете  дали  някакво  учение  е  истинско  и  вярно?  Ако  се  интересувате,
наблюдавайте хората, които са хранени с това учение. Това не е единственият начин получаване на достъп
до учението, но е особено важен в началото.

За брака, против развода

Един абонат на моята ел. поща ми пише  за двама самотни християни, всеки от които преди това е бил
женен и след това се е развел и сега планират да се оженят един за друг. Бившият съпруг на жената имал
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многобройни любовни връзки в продължение на години. Бившата съпруга на мъжът отказвала на съпруга си
да правят секс в продължение на 20 години брачен живот. Читателят ме пита: “Има ли някаква библейска
причина, която да е против брака на тези двама християни?”

*    *    *
За мен е пределно ясно, базирайки се на цялата Библия, че Бог е “за брака” и е “против развода”

(Бит.2:24; Мал.2:16).  Каквато и да е причината,  разводът е трагично нещо, което демонстрира провала на
Божият идеален план за щастието на хората и за прослава на Бога. Онези, които са преминали през развода,
знаят най-добре колко ужасен е той и нямат нужда да бъдат убеждавани в това.

Въпреки че е нещо лошо,  развод  ът   не е непростим грях  . Понякога евангелските християни говорят
така, все едно че развода е непростим грях и даже в миналото не искаха да прощават на разведените хора,
независимо че Бог им беше простил и  забравил.  Когато хората  са  разведени – поради каквато и  да е
причина – те повече не са женени. Като най-общо правило е  по-добре хората да са женени, отколкото да са
самотни (Бит.2:28). Бог надарява някои хора със силата през целия си живот да останат без брак, но това е
специален дар (1Кор.7:7-9).  За християните следващият брак е ново начало и е нов шанс отново да се
доближат по-близо до Божия идеал с надеждата, че вече няма да се развеждат.

Всички ние се проваляме и не можем изцяло да покрием изискванията на съвършените стандарти на
Бога  (Рим.3:23).  Точно  поради това  Исус  умря  заради грешниците.  Когато се  разкаем за  миналите  си
прегрешения, ние можем да влезем в бъдещето, знаейки, че Бог ни е простил и ни е дал нов шанс (Пс.32:5,
8).  Това е сигурно и вярно както за развода,  както и за  всеки друг грях (Йоан 4:15-18).  Пожелавам на
вашите двама приятели Бог да ги насочва и да им дава сили, докато те се придвижват напред в неговата
милост.

За кого се отнася Великата Заповед?

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали заповедта да Исус да се правят ученици, а след това те да
бъдат  кръщавани  и  обучавани  (Мат.28:18-20),  се  отнася  до  всички  християни  или  е  валидна  само  за
ръкоположените служители на Бога, или се отнася само за апостолите.

*    *    *
Както  в  евангелието  на  Матей,  така  и  в  евангелието  на  Марк  се  казва,  че  Исус  е  заповядал  на

апостолите да разнесат евангелието по целия свят (Мат.28:16-20; Марк 16:14-18). Към кръгът на онези, за
които се отнася тази заповед Лука добавя „и тези, които бяха с тях” (Лука 24:33, 46-47). Исус изпратил
всички тях да чакат в Йерусалим, за да получат божествена сила (Лука 24:48-49). По-нататък Лука ни казва,
че в тази група влизали 120 човека, сред които били “някои жени и Мария, майката на Исус, и неговите
братя” (Деян.1:13-15). Всички “те” били заедно в денят на Петдесятница (Деян.2:1).

Изглежда, че според Лука, Великата Заповед се отнася за всички последователи на Христос. Обхватът
на тази заповед, както и получаването на Светия Дух вече не е ограничен само до кръга на апостолите
(Деян.2:38). В Деяния се разказва за хора, които не са апостоли, но са свидетелствали за Христос, каквито
са  били Стефан (6:7-60)  и Филип (8:5-40).  Варнава,  Сила  и  Йоан Марк са  участвали в  мисионерските
пътешествия, въпреки че не са били апостоли. Ако включим и писмата на Павел в нашето изследване, ние
ще открием още много други хора – мъже и жени – които активно са участвали в разпространението на
евангелието и са служили на Бога (напр. Рим.16:1-15).

Въпреки, че хората,  които Павел е обърнал към Господа сигурно са били кръщавани,  обикновено
самият той   не ги кръщавал  , оставяйки ни да се питаме кой от апостолите е правил това (1Кор.1:14-17). В
Новият  Завет  са  описани  специални  призвания  и  функции,  като  “апостол,  пророк,  пастор  и  учител”
(Еф.4:11),  но липсва ограничение кръщаването да бъде извършвано само от някаква конкретна група от
хора. 

Аз не виждам никаква библейска причина, поради която всеки последовател на Исус Христос да не
може да извършва всички дейности, включени във Великата Заповед, стига Бог да го е дарил със таланта и
възможността  да  прави  това –  включително  (1)  правенето  на  последователи  чрез  споделянето  на
Евангелието; (2) кръщаване на повярвалите; (3) обучение на кръстените, за да живеят като християни.

За критикуването на политическите лидери

През  последните  няколко  десетилетия  вежливостта  изчезна  от  обществените  дебати  в  САЩ.
Независимо дали слушаме представители на Десницата или на Левицата, ние чуваме резки и невъздържани
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гласове, които обвиняват лидерите на нацията в неморалност, в незаконни действия, в лъжи и в прикриване
на истината. И двете страни участват в този ръкопашен бой, в който двете страни взаимно се обвиняват. 

Как трябва християните да мислят, да говорят и да действат в тези условия? Дали Библията дава
някакви указания в това отношение? Ясно е, че всеки човек, независимо от положението, което заема в
обществото,  е  подвластен  на  моралните  стандарти  на  Бога.  Земните  управници  ръководят  поради
благоволението  и  под  върховната  власт  на  Бога  (Йоан  19:10-11;  Рим.13:1).  “Всевишният  владее  над
царството на хората, дава го на когото си иска и поставя над него най-нищожните измежду хората”
(Дан.4:17).  Тези, които управляват са отговорни пред Бога за начина, по който управляват, за личния си
пример и за действията на държавата. Нито една прикрита тайна няма да избегне неговата окончателна
присъда.  Когато  прикрива  греха  си  или  отрича,  че  го  е  направил,  човек  прави  точно  обратното  на
покаянието, което е единственият път към прошката (Пс.32:1-2). 

От незапомнени времена говорителите на Бога са  се  противопоставяли на царе и правителства  с
божествената истина, даже с цената на живота си. Такива например са били пророците Самуил (1Ц.15:10-
23; Натан (2Ц.12:1-15; Илия (1Ц.21:17-24); Йеремия (Йер.26:1-15); Амос (Ам.7:14-17) и Йоан Кръстител
(Марк 6:17-29). Всеки от тях е бил изпращан от Бога при конкретен човек с конкретно съобщение, за да се
противопостави на виновния управник. 

Всеки пророк е приемал и изпълнявал поставената му задача и с готовност е приемал последствията
от това, че е казал истината. Те не са започвали да разпространяват слухове за подозираните прегрешения,
нито са изпитвали наслада от това да говорят за грехове, за които се е знаело, че наистина са извършени.
Ние  помним,  че  пророците  на  Бога  (включително  самият  Син  на  Бога)  са  говорели  много  повече  за
справедливостта, за състраданието и за милостта, отколкото за неморалното сексуалното поведение, колкото
и важно да е то. 

Дворецът на императора в Рим през първия век е бил прочут със своите всевъзможни извращения,
убийства, лъжи и политически интриги. Но въпреки това Павел призовал християните да се молят за своите
управници, да плащат данъците си и да се отнасят с уважение към институцията, която Бог е поверил на
тези порочни хора (Рим.13:1-7; 1Тим.2:1-3). 

Юда,  братът  на  Господа,  предупреждава  вярващите  да  не  отправят  ругателни  упреци  към
управляващите,  а смирено да осъзнаваме собственото си положение пред Бога,  който съди всички хора
(Юда 8-9). Както нашите управляващи, така и техните критици един ден ще отговарят пред Бога за всичко,
което са казвали или направили, официално и неофициално, скрито или открито. 

А до настъпването на този ден за нас е добре да изпълняваме съвета на Яков, друг брат на Господа и
да бъдем бързи в слушането, бавни в говоренето и да обуздаваме гнева си (Як.1:19).

За непогрешимостта на Библията

“Много съм слушал за непогрешимостта на Писанията и някои хора много емоционално защитават тази
позиция.  Дали всички верни изследователи на Библията вярват, че Библията е непогрешима? Ако казвам, че
това е така, какъв точно е смисълът на това твърдение?”

***
Уважавам много английския изследовател Брус, тъй като той е разумен учен и имах удоволствието от

много години да си кореспондирам с него, а освен това бях един от многото “незначителни хора”, които са
били получатели на любезните му благодеяния във формата на предговори на написани от тях книги.

В средата на 1970-те години имах привилегията лично да се срещна проф. Брус на летище О’Хара в
Чикаго и го закарах с кола до 25-та годишна конференция на Евангелското Теологично Общество, където
той беше един от най-изявените говорители. Спомням си, че забелязах иронията, скрита се във факта, че той
не се беше присъединил към това общество, тъй като в основополагащите му твърдения (на това общество,
под които аз редовно се подписвах) се изискваше човек да бъде посветен на “непогрешимостта”,  един
термин от американските дебати за борба със съпътствуващите значения, с който проф. Брюс просто не се
чувстваше удобно.

Преди около 10 години слушах автора и теолога Джеймс Пекър (който употребява този термин в
произведенията си), когато изнесе една лекция в Хюстън. За моя изненада той не употреби тази дума нито
веднъж в лекцията си. След лекцията имаше възможност да се задават въпроси от слушателите и някой го
попита, дали във вярването му има развитие по този въпрос. Той се усмихна и призна, че преднамерено е
избягвал употребата на тази дума в лекцията си, поради натрупаното напрежение при нейното разбиране.

Д-р  Пекър  каза,  че  вярва  в  непогрешимостта  на  Библията.  Той  казва:  “Ако  трябва  да  дам  едно
определение  на  непогрешимостта,  за  мене  когато  кажа,  че  Библията  е  непогрешима,  това  означава,  че
когато тя е правилно разбирана, всичко, което авторите й искат да ни кажат е абсолютна истина.”
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Лично аз не изпитвам големи притеснения,  когато използувам думата “непогрешимост,”  когато се
придържаме към това определение на д-р  Пекър,  въпреки че  уважавам извънредно много онези,  които
подобно на проф. Брус, предпочитат да кажат същото нещо с други думи.

Тъй като аз самия не съм безгрешен, мога и да греша, но ми се струва, че този проблем, подобно на
много други, показва, че вярващите в Исус, които се подчиняват на авторитета на Библията  или могат да
намерят обща основа за обединението си или причина за разединение. По кой път ще изберат да тръгнат
обикновено зависи от нещо друго, което е различно от обсъждания проблем. Другите могат да постъпват
както им харесва,  но аз искам да помогна за обединението на всички вярващи в Бога,  а не да работя за
тяхното разединение.

Нека Бог да бъде милостив към всички, които искрено обичат Господ Исус Христос.

За промените в нашите църкви

Един брат от Христова църква страховито предупреждава: “Ако някои между нас не вярват, че за една
църква е  от съдбоносно значение    да  се  различава   от останалите   и  си  мислят,  че  ние  сме  просто друга
деноминация, то призивът към промени в църквата трябва да бъде висок и ясен. Ние би трябвало да чуем, че
Бог казва: “Попитайте за древните пътеки, где е добрият път и ходете по него и ще намерите покой за
душите си” (Евр. 6:16).

***
Под “църква” вие изглежда имате предвид “Христовите църкви”, като една историческа подгрупа от

американското движение за  възстановяване на Камбел и Стон от 19-я век.  Но ако това определение се
постави на мястото на “църква” във въпроса ви, не вярвам, че ще го зададете по този начин. 

Проблемът възниква, когато човек приравни тази историческа, определима и различима група от хора
със световното тяло на Христос или с  църквата  от Новия Завет,  или гледа на нея като на синоним на
общността  (еклесия),  за  която  е  умрял  Христос.  Не  се  съмнявам,  че  много  хора,  които  съставляват
Христовите  църкви,  са  част  от  църквата  на  Новия  Завет,  тялото  на  Христос.  Но  същевременно  не  се
съмнявам, че някои от Христовите църкви даже не познават Исус Христос и не са част от неговото тяло  или
че огромната част от църквата на Новия Завет и тялото на Христос се състои от личности през вековете и в
наши дни, които никога не са били свързани с Христовите църкви като историческо явление.

Ако приемем буквално и в неговия контекст казаното в Евр. 6:16, всички ние би трябвало да станем
юдеи или поне не-евреи, които се покланят на Бога в храма в Ерусалим и най-общо казано спазват Закона на
Моисей. Ако вземем езика от този стих и му придадем смисъл от онова, което е казал Йеремия,  той ни
призовава да бъдем верни на Исус Христос, да следваме внимателно апостолското учение и да основаваме
живота си на стабилната и здравословна християнска доктрина. 

Тъкмо това искам аз и много други, които се опитваме да извършим промени в църквата. Ние вярваме,
че Христовите църкви винаги са изпускали някаква част от истината и с течение на времето все повече сме
губели част от нещо, което в началото сме притежавали. Като група, ние не сме наследили нещо по-добро
или  по-лошо  от  всяка  друга  християнска  група.  Когато  казваме  на  другите  да  търсят  и  да  следват
библейското учение, даже ако това означава да изоставят всички традиции и цялото наследство, “това, което
родителите ви учеха” или “това, на което ви учеше вашият проповедник,” самите ние сме длъжни да правим
същото нещо.

Това не е лесна задача или нещо, което винаги е приятно. Но нашето удобство никога не може да бъде
стандарт  или  ръководство  за  действие.  Някой  ден  Исус  ще  дойде  и  ние  можем  да  умрем  всеки  миг.
Времената са твърде сериозни, за да си играем игрички. Време е тези, които не са изучавали Библията да се
заемат с тази задача. Време е онези, които са я изучавали, но мълчат за това което са научили, да започнат да
говорят смело и с любов. Накратко, време е за промени - за богосъобразни промени, за сърдечно разкаяние,
за промени в живота ни, за подобряване на поведението ни. 

Дали това е причина за тревога? Не, ако знаем основата на нашата безопасност. Нашата безопасност
не се състои в това,  да сме “прави” във всичко. Нашата безопасност не е в това, да “възстановим” църквата,
или да принадлежим към “истинската” църква, адреса на която можете да намерите в телефонния указател.
Безопасността ни не се дължи на това, че живеем над греха или защото сме по-праведни от другите, или че
сме “по-прави” от другите християни. 

Ние сме в безопасност, защото Бог ни обича и нищо не може да ни отдели от неговата любов .
Ние  сме  в  безопасност,  защото  сме  част  от  вечния  му  план,  който  не  може  да  пропадне.  Ние  сме  в
безопасност,  защото  Исус  умря  заради  нас  и  възкръсна  отново,  за  да  се  застъпва  за  нас.  Ние  сме  в
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безопасност,  защото Духът на Исус живее в  сърцата ни,  уверявайки ни,  че му принадлежим и ни дава
възможност да извикаме: “Авва, Отче!”

Излиза, че чинията ни е пълна и пътят ние начертан.  Бог да е милостив към всички нас, грешните
хора! А цялата слава да принадлежи на Бога!

Забранено ли е яденето на кръв?

Един мисионер-доброволец пита,  дали Библията забранява на християните да ядат кръв.  Той напомня, че
конференцията в Йерусалим, за която се разказва в Деян.15 забранява яденето на кръв, но други текстове от
Новия Завет твърдят, че всеки вид храна е чист. Според него това е особен проблем в страни, където кръвта
се яде, а американските мисионери казват, че това е забранено. 

*    *    *
Темата в Деян.15 е била дали за да бъдат спасени, вярващите в Исус неевреи е трябвало да станат

прозелити (Коментар: Прозелитът е езичник, който е приел юдеизма. Д.Пр.) и да спазват Закона на Моисей. Отговорът
е бил категорично “Не.” Ръководена от Светия Дух, конференцията стигнала до заключението, че неевреите
са спасявани по милост, така както и евреите, когато приемат Исус като Месия (Деян.15:10-11). 

Но останал един проблем, който много тясно бил обвързан с ежедневието на хората. Той бил свързан
с факта, че евреите, които вярвали и очаквали идването на Месията  (Коментар: Т.е. юдеите-християни. Д.Пр.),
били помолени да приемат като лични приятели неевреите, които вярвали в Исус,  но не се придържали
напълно  към  еврейските  стандарти  за  ритуална  святост.  Конференцията  разрешила  този  проблем  с
приятелството между тези две групи християни, като заимствала няколко основни правила за чистота,  за
които се вярвало, че идват още от времето на Ной, много преди Закона на Моисей. 

По традиция евреите считали, че им е позволено да общуват с неевреи, които спазват тези правила,
идващи от  времето  на  Ной.  Конференцията  в  Йерусалим не  твърди,  че  тези  правила  са  свързани  със
спасението, а че тези забрани (включително забраната за ядене на кръв или месо на животни, чиято кръв не
е изтекла) са практически правила, подпомагащи приятелството по времето, когато традиционните евреи и
новоповярвалите неевреи все още са се срещали и са се покланяли заедно пред Бога. 
Ясно е, че християните не са обвързани да спазват законите от Стария Завет относно “чистите” и 
“нечистите” храни (Марк 7:19; 1Тим.4:1-5). Но тъй като Бог е забранил яденето на кръв през всички епохи 
на света – още преди Моисей (Бит.9:4), по времето на Стария Завет (Лев.17:10) и поради казаното в 
Деян.15:28-29,  лично аз се въздържам от яденето на месо на животни, чиято кръв не е източена или на 
такива колбаси, в които има кръв (  кървавица  )  . Лично аз се отвращавам от яденето на кръв, считам, че 
вероятно това не е здравословно и според съзнанието ми, е противно на вечната воля на Бога.

Завързване и отвързване

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “В моят клас в неделното училище имахме доста оживена
дискусия върху Мат.16:19, където се казва: “каквото завържеш на земята ще бъде завързано и на
небето, а каквото отвържеш на земята, ще бъде отвързано и на небето.” Кое е това нещо, което ние
“завързваме” или “отвързваме”? Не е ли използван този стих, за да се установи римокатолическото
духовенство и папската система?”

*    *    *
За  пръв  път  Исус  дава  власт  на  Петър  да  “завързва”  и  “отвързва”  (Мат.16:19),  а  по-късно  и  на

обществото  на  вярващите  (Мат.18:18).  В  първият  стих  той  дава  на  Петър  и  “ключовете  на  небесното
царство,” един израз, който не се споменава във втория стих. Навсякъде в Библията “ключовете” са символ
на водаческа власт, независимо дали е делегирана на хора (Ис.22:20-22) или е изискана от самият Исус
(Откр.1:18; 3:7).

В книгите на древните еврейски равини “завързвам” и “отвързвам” имат две значения. Понякога тези
термини означават да се забрани и да се разреши, например когато първосвещеникът обяви решение или да
се забрани някаква конкретна практика или да се разреши. Ако това иска на каже Исус, той дава на Петър и
на другите вярващи властта да говорят авторитетно като учители, тълкувайки приложението на общите
принципи  в  конкретната  ситуация.  Но  Новия  Завет  не  посочва,  че  Исус  не  имал  предвид  и  не  е
упълномощавал някакво училище за християнски книжници.

Равини използвали терминът “завързвам” и “отвързвам” за да кажат “осъждам” и “прощавам.” Това
значение изглежда по-подходящо за  християнското служение,  тъй като вярващите отиват по света като
посланици на Исус,  носейки новината за  опрощението,  но в  същото време са готови да оттеглят тази
прошка  от  онези,  които  я  отхвърлят.  (Мат.10:12-14;  Деян.13:46).  Същата  прошка  или  нейната  липса
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изглежда е темата на Мат.18:18. В Йоан 20:22-23 Исус ясно дава власт на апостолите да опрощават или да
отказват да простят.

Петър  е  имал  привилегията  да  бъде  първият  от  апостолите,  който  чрез  небесно  откровение  е
изповядал, че Исус е “Христос, синът на живия Бог” (Мат.16:16-17)  и първият от апостолите, който е
видял  възкръсналият  Исус  (1Кор.15:5;  Лука  24:34).  Но  в  Новия  Завет  тази  привилегия  никъде  не  се
приравнява с някакво по-високопоставено положение на Петър, нито се намеква, че привилегированото
положение на Петър   ще бъде пренесено на някой друг след него  .

Загрижен съм за подрастващите

Лидер на една църква ми написа писмо, в което изразява загрижеността си, че много от подрастващите не
проявяват  никакъв  интерес  и  понякога  даже пречат и  се  държат  непристойно  по  време  на  срещите в
църквата.

*    *    *
Не бъдете прекомерно обезкуражен от подрастващите. Самият аз си спомням, че когато бях на тази

възраст, моят клас “прогони” няколко учители от Неделното училище чрез същото поведение, което вие
описвате. Този проблем в никакъв случай не е нов. (Коментар: Добре е да си спомняме какви сме били ние, когато сме

били деца, юноши и младежи. Д.Пр.)
Дълготрайното решение на този проблем е трансформирането на църквата и на семейството, и на

превръщането  им  от  институции  в  лични  отношения,  както  и  трансформирането  на  духовността  от
теоретично учение в индивидуално въвличане в отношение с живия Господ. Може би е добре да проведете
една среща (специално на родителите с собствените им деца), на която възрастните да кажат откровено на
подрастващите: “Самите ние научихме толкова много неща за Бога и искаме и вие да се наслаждавате на
това. Тук не става въпрос за църквата, за правилата, за самото религиозно учение, а за Исус Христос, който
е жив и ни спасява от нашия грях и ни дава мир и своя Дух.”

Съвременната християнска музика е могъщо средство, ако успеете да запознаете децата си с нея. Има
и добри видео клипове, филми и книги. Добре е да проверявате какво предлагат местните книжарници за
християнска литература. Като родители, ние имаме най-силно влияние върху децата си,  но преди всичко
чрез личния си пример. Несъмнено това което казваме е важно, но начинът по който живеем ежедневно
пред очите им ще им говори с много по-силен глас, отколкото всяко друго нещо, което можем да им кажем.

Като родители, ние имаме най-силно влияние върху децата си чрез личния си пример и чрез интимно
и  изпълнено  с  обич  обучение  на  практическо  ниво.  Ако,  когато  те  изпитват  болка  от  нещо,  ние  ги
прегръщаме и им казваме: “Нека да помолим Исус за помощ” и след това се помолим заедно за облекчаване
на болката и за изцеление, докато им оказваме първа медицинска помощ и ли по какъвто и да е друг начин,
това ще остави траен спомен в умовете на подрастващите ни деца.  Ако им разкажем за собствените си
грешки и ако признаем, че и ние имаме нужда от прошката на Исус, те ще запомнят това за по-късно,
когато самите те ще имат нужда да им бъде простено.  Подреждането на приоритетите в техния живот
обикновено наподобява много на начина, по който те наблюдават, че на практика са подредени нашите
приоритети – независимо от това, което казваме с думи.

Ако в разговорите си с тях ние им говорим за “това, което Бог иска,” за “това, което отдава почит на
Бог” и за “това, което казва Библията,”  така те ще научат много повече, отколкото от цялото обучение,
което светът може да им даде. И когато те виждат как ние прощаваме на хората, които ни навреждат; когато
сме търпеливи по време на изпитание; когато правим добро на хора, които “не го заслужават,” те никога
няма да забравят това, което са видели и тогава ще ни слушат, когато ги обучаваме с думи на същите неща.

Ние  не  можем  да  променим  миналото,  но  можем  да  използваме  настоящето,  за  да  определим
бъдещето. Никога не е твърде късно да започнем да правим всичко, което можем, за да помогнем на нашите
порастващи деца да опознаят и да повярват в Бога. Всяко ново “днес” е целият живот, с който разполагаме
и всеки нов ден е нова възможност да се наслаждаваме на по-близък и по-открит живот с Бога, защото той
ни дава живота на тази земя. Не е лесно да си родител и да вярваш в Бога. 

Но Бог ще ни даде сили да направим това, което той иска от нас. От връзката си с Бога ние ще научим
много неща за родителството, както и много неща за връзката ни с Бога, когато сме обичащи и съзнателни
родители.  Бъдете търпеливи,  дръжте се и не се предавайте! Понякога децата не могат да си позволят да
признаят (или да покажат) онова, което са научили от родителите си, но това обикновено се демонстрира
по-късно. И когато това стане, тогава вие ще се убедите, че усилията ви не са били напразни.
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Законът дали убива или дава живот?

Как може Павел да казва, че е бил “непорочен” съгласно закона (Фил. 3:6), ако “никой не се оправдава пред
Бога чрез закона”? (Гал.3:11)

 ***
Коментарите  на  Павел  относно  Тората  изглеждат  много  непоследователни,  ако  човек  чете  всеки

отделен текст с някаква предварителна умствена нагласа. Например, Павел никога не оспорва онова което е
казал в Рим. 7:12, че “законът е свят, и заповедта света, праведна и добра.” Подобно нещо казва и в 1Тим.
1:8. Идеята на Бога е била в отговор на неговия милостив дар на спасението народът на Израел да го обича с
цялото си сърце и да спазва неговия Закон, който милостиво му е бил даден от Създателя и Освободителя
като средство за напътствие и защита, като личен израз на любов и вяра (Втор. 4:1-9, 17-25; Пс. 19:7-14;
119). 

В тези отношения на доверие Бог е гледал на израилтяните като на хора “праведни” (Втор. 6:25; Рим.
4:3,6).  Хората  са  знаели,  те  са  били  опростени  и  приети  от  Бога,  който  е  милостив,  дълготърпелив  и
прощаващ и не се отнася към хората така, както те наистина заслужават (Пс. 103:10-14). Ние можем да
наречем това Праведност по Милост и Вяра. 

За нещастие, така както хората винаги имат склонност да постъпват, мнозина в Израел забравили или
пренебрегнали милостивото намерение на Бога, поради което им е бил даден Закона  и започнали да го
използуват неправилно, като средство което доказва, че те са по-добри от другите хора, независимо дали са
не-евреи или даже “грешници” от самия Израел. За да правят това, те трябвало да променят тълкуванието за
изискванията  на  Закона  по  начин,  който  унищожавал  сърцевината  на  изискванията  и  намалявал  най-
суровите  изисквания  и  ги  превръщал  в  един  поддаващ  се  на  контрол  и  достижим  списък  от  избрани
условия. Те настоявали, че са “праведни”, тъй като спазвали закона и че са по-добри от другите хора, който
не спазвали закона.

Тъкмо на това се противопоставил Исус в Мат. 6-7 и срещу това се е борил Павел в Галатяни и в
Римляни. Ние наричаме това Целесъобразна Праведност. Когато Павел говори за поведението си преди да
стане  християнин,  когато  се  е  наричал  Саул,  който  богохулствал  срещу  Исус,  който  е  помагал  при
убийството на Стефан, който е опустошавал църквата и се е считал “от закона непорочен”(Фил. 3:6), аз си
мисля,  че той говори за същата Целесъобразна Праведност.  Това е същия начин, по който според мене
много от нас са оценявали себе си в миналото. Ние знаехме, че сме грешни, защото Библията ни казваше
това, но нашето учение ни позволяваше да пренебрегваме това, тъй като сме спазвали важните заповеди -
ние бяхме кръстени, ние посещавахме “правилната” църква, ние се молехме на Бога и бяхме организирани
по един духовен начин - поради това ние смятахме, че сме праведни и по-добри от всички други хора, които
не можеха да кажат същото нещо за себе си. 

Запознаването с Христос променя коренно представите ни за всичко - както на Павел, така и на нас!
Когато отидем да видим Исус Христос, но наистина да го видим с дадено от небето виждане (2Кор. 4:6),
разпънат на кръста и възкресен, ние виждаме и себе си в една различна светлина. Сега всичко, в което по-
рано сме вярвали е олицетворено от Една Личност, която напълно се харесва на Бога във всяка мисъл, дума
и действие. Сега всичките ни предишни религиозни постижения, с които преди се гордеехме, се превръщат
в нищожни, глупави и даже “тор”, когато гледаме и размишляваме към Онзи, който живя на земята без грях
и в пълна хармония със Създателя, винаги постъпвайки с любов, вяра, подчинение и синхрон с небесния
Отец. Павел започнал за се оценява по различен начин, когато наистина е “видял” Исус Христос (Фил. 3:8-
11). 

Мнозина от нас са изпитали същото нещо. Да познаваме евангелието - че Исус е направил всичко,
което е направил ЗАРАДИ нас и че Бог е доволен да има отношение с нас въз основа на направеното от
Христос - това означава да се промени представата ни за самата праведност. Както за Павел, познаването на
Христос ни кара да разберем, че даже Праведността по Милост и Вяра при условията на Закона, въпреки че
е била реална преди идването на Христос, е била възможна поради това, което Бог предварително е имал
намерение да направи в Исус Христос.  Познаването на Христос превръща Целесъобразната Праведност в
прах, която бива отвявана от вятъра. Това ни казва Павел в Гал. 3:10-12 и на други места, адресирано към
хора, които се самозаблуждават, че са праведни поради собствените си усилия, които всъщност не вярват, че
Божията милост е безгранична и са си установили своя собствена праведност чрез една ръководена от тях
религия, която им позволява да не се придържат към истинските изисквания на Бога и да доказват, че са по-
добри от другите вярващи (Рим. 9:30 - 10:4). 

Това се отнася и за нас, в наши дни, ако преди сме имали подобни разбирания. Мнозина от нас са
мислили, а може би все още има хора, които мислят така. Същата слава на Бога в лицето на Исус Христос
ще ни освободи от становището, че можем да се хвалим с нещо. Тя няма да ни позволи да си мислим, че ние
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(или нашата група) сме по-добри от другите или че Бог ни обича повече от тях. Това е толкова старо колкото
Авраам и е толкова съвременно колкото утрешния ден - Бог обича човешките си създания и ще обяви за
праведен всеки, който се свърже с него с вяра и любов. Можем да бъдем сигурни, че подчинението по един
естествен и неизбежен начин ще се излива от сърцата на онези, които имат подобна сърдечна настройка, а
ако има липса на подчинение, поради придържане на предишното си разбиране за изискванията на Бога, то
това е повод да се постави под въпрос искреността на декларираната вяра.

Нека Бог да ни води все по-високо и по-високо,  докато продължаваме да вървим с Него,  нашият
милостив Създател и Освободител, който ни показа своето най-дълбоко и вечно сърдечно отношение към
нас на Кръста и при Възкресението на единствения си Син, нашия Спасител, Господ Исус Христос! Ал  и  луя,  
какъв Спасител!

Законът за мълчанието

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пише,  че  чул  в  една  проповед  да  се  осъжда  използването  на
инструментална музика в християнското хваление, основаващо се на Йоан 14:31, където Исус казва, че той
прави това, което Отец му е заповядал. Проповедникът казал, че ако ние правим това, което Бог е заповядал,
ние не можем да използваме инструментална музика, тъй като В Новия Завет не ни е заповядано конкретно
да я използваме. Той нарекъл това “законът на тишината.” Читателят ме пита какво ми е мнението за
това.

*    *    *
Аз оценявам високо желанието на вашия проповедник да се подчинява стриктно на Бога, така както е

правил Исус.  Обаче, когато говорим за инструменталната музика, стриктното подчинение оставя вратата
широко отворена. Вярно е, че Бог не изисква от нас да я използваме, но е вярно и че не ни забранява да я
използваме. 

За мен е ясно, че Бог одобрява използването на музикални инструменти,  тъй като Павел казва на
вярващите  да  пеят  псалми  (Еф.5:19),  а  някои  от  псалмите  призовават  хората  на  Бога  да  го  хвалят  с
инструменти (Пс.150 е прочут пример). Гръцката дума, преведена като “псалм” означава „пеене на песни с
музикален акомпанимент.“ В храма, който ранните еврейски християни, включително и апостолите често са
посещавали, са били използвани музикални инструменти, а в Откровение се описват картини на свирене на
арфи на небето. 

Твърдението на “закона за тишината,” че е погрешно всяко нещо, което не е специално заповядано, не
се  среща в  Библията.  Предполагам,  че  това  означава,  че  онзи,  който  искрено се  опитва  да  спази  това
твърдение, би трябвало да го отхвърли. Даже ако бъде изцяло спазвано това твърдение, то не забранява
инструментите поради изброените по-горе причини. 

Накрая, никой не може неотклонно да спазва само нещата, които са описани в Новия Завет,  защото
това би означавало да провеждаме събранията си с участието в Господната Трапеза само късно вечерта и то
на  втория  етаж,  тъй  като  тези  подробности  са  описани  в  Библията,  без  да  са  ни  дадени  някакви
алтернативни примери. 

Най-важното  е,  че  евангелието  и  Новия  Завет  не  са  написани,  за  да  ни  дадат  някакви  видими
подробности за богослужението, което Исус е изяснил при разговора си със самарянката в Йоан 4.  Важното
е, че ние се покланяме искрено от дъното на сърцето си, мотивирани от Светия Дух и с вяра в Исус Христос
(“в дух и в истина”). Заветът на Моисей включва в себе си и книгата “Левит,” в която подробно са описани
различните  видове  богослужения.  Най-важното  е,  че  евангелието  и  Новия  Завет  не  са  написани  като
някакъв образец за видимите подробности на богослужението, както Исус изяснява това в разговора си със
самарянката в Йоан 4. 

Важното е, че ние трябва да се покланяме пред Бога искрено, от дъното на сърцето си, мотивирани от
Светия Дух и с вяра в Исус Христос (“в дух и в истина”). Заветът на Моисей включва в себе си и книгата
“Левит,” където подробно са описани различните видове богослужения. За разлика от Завета на Моисей,
Новият Завет на Исус не съдържа такива подробности, както отбелязва авторът на Евр.9:1.

Законът за наказание на криминалните престъпления и църквата

Един абонат на моята ел. поща ме пише: “Да предположим, че в църквата се извърши изнасилване. Законът
изисква  такива  случаи  да  се  докладват  на  полицията,  но  Апостол  Павел  забранява  на  вярващите  да
предявяват съдебен иск един към друг (1Кор.6:1-8).  Как е правилно да се постъпи в такъв случай?

*    *    *
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Първо, ние не сме длъжни да предприемаме законни действия, а само да съобщим за извършването на
криминално действие на съответните власти. Аз съм убеден, че по-задълбоченото прочитане на цитираният
от вас текст ще ни разкрие,  че Павел не е забранявал  категорично на християните да използват съда за
разрешаване на спорни въпроси, даже когато и двете страни в спора са вярващи. Целта на изказването му е
да коригира съществуващата практика на някои членове на църквата в Коринт, които са отнасяли споровете
в рамките на църквата при езичниците съдии, за да бъдат разрешавани от тях, вместо да бъдат решавани с
помощта на мъдрите и опитни християни (ст.1, 5-6). Тези християни от църквата в Коринт не просто са се
стремели  към  справедливост,  а  са  използвали  съдебната  зала,  за  да  се  измамват  помежду  си  и  да  си
навреждат взаимно (ст.8). Такова поведение е било срамно (ст.5) и продължава да е срамно даже в наши
дни! Това не са случаи, с които мнозина от нас се срещат. 

Сега не е необичайно в САЩ, както и в други страни по света, да виждаме съдии, които са християни.
Нещо повече, днес законите на много страни са създадени на основата на юридическата традиция, която
преминава през английските закони и оттам към римските закони, а още по-назад във времето – до Закона
на Моисей, който Бог е дал на планината Синай. Трябва да отбележим, че човек може да използва съдебната
система  за  да  осъществява  правилната  цел  за  която  е  създадена,  без  да  се  опитва  да  я  превръща  в
инструмент  за  измама  или  за  несправедливи  действия.  Всички  тези  подробности  обрисуват  разликата
между сегашното наше положение и положението в Коринт, за което е писал някога Павел.

Павел и Петър навсякъде в текстовете си ни учат, че придържащото се към законите правителство е
представител  на  Бога  за  поддържане  на  ред  в  обществото  и  че  като  част  от  служението  си  на  Бога
християните трябва да се подчиняват на закона (Рим.13:1-7; 1Пет.2:13-17). 

Новият Завет казва, че понякога правителствата се опитват да се поставят над властта на Бога, но в
такива моменти те се превръщат в отвратителни представители на сатаната и попадат под ударите на Божия
съд (Откр.13, 18). Когато заповедите на земните управници влизат в противоречие със заповедите на Бога,
вярващите в Бога трябва да се подчиняват на Бога, а не на хората (Деян.5:29). 

Не вярвам, че ситуацията, която описвате представлява такъв конфликт.  Поради това ви окуражавам
да направите това,  което изисква от вас закона и да съобщите на властите за извършеното криминално
престъпление. Разбира се, това не означава, че църквата не трябва да се опита да осигури духовна подкрепа
на своите членове, които са замесени в това престъпление и в този грях.

Заспиване и събуждане

Забелязали ли сте, че наричаме “естествени” тези неща, с които сме свикнали през живота си? Ние
сме  запазили  терминът  “свръхестествени”  за  онези  неща,  които  са  необичайни,  изключителни,  рядко
случващи се или които не можем да си обясним. Поради тази причина, много жители на Запада от епохата
на Просветлението до сега виждат как броят на “свръхестествените” неща намалява, като пряка последица с
увеличаването на познанието за заобикалящия ни свят и с напредъка на съвременната наука. 

А сега ще погледна от другата страна на този проблем. Всичко, което прави Бог е “свръхестествено,”
защото  въпреки  че  се  интересува  от  природата  и  участва  в  нея,  като  нейни  създател,  подкрепящ,
унищожител и спасител самият той е над нея и встрани от нея.  Като начало на това ново и радикално
мислене,  замислете  се  за  обичайните  действия  на  заспиването  вечер  и  на  събуждането  на  следващата
сутрин. Като оставим настрани почти удивителните ефекти от спането върху тялото и мозъка - което се
потвърждава от всеки човек, който не е спал една-две нощи, а след като се е наспал е установявал, че се е
възстановил напълно – аз разсъждавам върху самият факт на самото събуждане. 

През последната година от обучението ми в университета аз изпитвах ужас всяка вечер, когато си
представях, че на следващата сутрин мога да се събудя и да установя, че цялата ми памет е изчезнала,
включително цялата информация, за научаването на която бях положил толкова много усилия. Но въпреки
това,  всяка  вечер  при  заспиването  паметта  ми  се  изключваше,  а  на  следващата  сутрин  отново  се
съживяваше. С настъпването на всеки нов ден аз отново бях действен човек, способен да разсъждава и да се
движи. 

Защо?  Според мен това се дължи на Божия дар и това обяснява всичко. Бог ни прави способни да
заспиваме вечер (ако не можем да заспиваме, ние ще умрем от бавна и мъчителна смърт). Бог е причината
ние отново да се събуждаме на следващата сутрин – бодри, активни, наясно със себе си, с околната си среда
и  с  нашия  Създател.  Псалмистът  е  написал:  “И  аз  легнах  и  заспах;  събудих  се,  защото  Господ  ме
поддържа” (Пс.3:5). И ако това не е свръхестествено, аз просто не знам какво би могло да бъде.
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Засрамен заради евангелието

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Изучавайки Библията, на няколко пъти прочетох, че някой се е
срамувал заради евангелието. Какво означава това? Как мога да разбера дали и аз трябва да се срамувам? Ако
съм виновен за това, че се срамувам заради евангелието, как мога да се променя?”

*    *    *
Апостол Павел е казал: “Не се срамувам от благовестието (евангелието)” (Рим. 1:16) и призовавал

евангелиста Тимоти: “Не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ”, нито да се срамува, че Павел е в
затвора, защото е проповядвал Исус Христос (2Тим.1:8). Павел не се е притеснявал да съобщава на хората,
че Исус от Назарет, Спасителят на света, е бил убит чрез разпъване на кръста (унизителна съдба, запазена за
най-лошите престъпници), че Бог го е възкресил от смъртта и че всеки, който се покае заради греховете си и
вярва в този Исус, е правен праведен пред самия Бог.

За  невярващите  това  послание  звучи  простовато  и  неинтелектуално,  и  е  белег  на  слабост,  и  на
неспособност да се печели (виж 1Кор. 1:18-31). Християнинът, който  позволи на представата за Исус на
невярващите да затъмни откровението на Светия Дух, може да откаже да говори пред хората за евангелието,
поради страха,  че те ще го отхвърлят и ще го гледат с презрение.  Павел казва,  че не се притеснява да
съобщава за евангелието и призовава Тимоти също да не се притеснява, а да свидетелства пред хората за
“добрата новина.”

Под  влияние  на  Светия  Дух  Павел  знае,  че  съобщаването  на  евангелието  носи  със  себе  си
божествената сила да спасява и да променя хората, които повярват в него (Рим 1:16-17). Павел знае, че
историята за Исус е кулминацията на Божия план,  чието начало е поставено преди още светът да е бил
създаден и този план ще надживее земното време и история (2Тим.1:8-12). 

Тази убеденост не е резултат от човешката решимост, нито е демонстрация на човешката воля, а идва
от Божия Дух (2Кор. 4:3-6). Когато установим, че се срамуваме да споделяме евангелието с другите хора,
ние можем да помолим Бог да отвори духовните ни очи за великолепието, а Исус Христос и да ни изпълни
със силата на своя Дух, за да споделяме евангелието с всички, които ни слушат.

Затруднен от собствената си църква

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какъв съвет можете да дадете на човек, който живее в малък
град, където има само една църква, който иска да стигне до приятели, които не посещават църквата и да ги
покани в нея, но е затруднен от собствената си църква? Трудно е да поканите друг човек да посети църквата,
която вие посещавате, ако самият вие  не се наслаждавате там.”

*    *    *
Разговаряли ли сте с другите членове на вашата църква за този проблем, включително с лидерите на

църквата? Кой знае, възможно е и те да мислят като вас и да искат заедно да направите църквата ви да стане
по-приятно място! 

А ако лидерите не мислят като вас, може би другите братя и сестри в църквата ви ще ви подкрепят в
оценките ви и ще се заинтересуват от идеята да започнете да се покланяте пред Бога или да изучавате
Библията в дома на някой от членовете на вашата църква, където ще ви е удобно да поканите да идва и
някой от приятелите си. 

Много подобни събирания впоследствие са се прераствали в добри църкви, а даже тези, които не са,
могат да осигуряват тази важна и добра духовна храна и приятелство, които сега ви липсват. Вие казвате, че
във вашия град има само една църква и изглежда, че не искате да поканите там някой ваш приятел. Дали
наистина във вашия град има само една църква или може би има и църкви от други деноминации? Близо до
вашия град няма ли други градове, където да има други църкви? Ако във вашия град има църкви от други
деноминации, може би ще поискате да ги посетите и да ги опознаете. 

Вие никога няма да намерите идеалната църква, независимо от наименованието й. Но може би ще
намерите група християни, където се проповядва евангелието, които обичат Исус и се грижат един за друг и
това може да не е лошо място, от където да започнете! Надявам се, че не сте попаднал в капана да считате,
че вашата църква предлага единственото правилно становище. За нещастие много нещастни християни,
които  са  били  учени,  че  самоизмамата  продължава  да  отслабва  там,  където  Исус  не  е  проповядват  и
възвеличаван, и тъй като са заобиколени от  духовно робство, се окуражават с мисълта, че въпреки това, те
са в “истинска” църква, която не се осмеляват да напуснат, за да не рискуват спасението си. Може би има
някои добри основания да продължите да посещавате същата църква, но може и да няма такива основания.
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Защо Бог втвърдява сърцата на някои хора?

“Библията казва, че Бог втвърдява сърцата на различни хора в процеса на изпълнение на божествената си
воля. Ако тези хора са лоши, защо е необходимо Бог по някакъв начин да втвърдява сърцата им? А ако те
правят това, което Бог е поискал от тях да извършат, защо биват наказвани? Може ли да дадете някакъв
отговор на тези въпроси?”

***
Четейки Библията, на човек му се струва, че понякога Бог втвърдява някои хора, които са неподатливо

зли и своенравно упорити, за да демонстрира на широката публика собствената си справедлива присъда и
неописуемата  си милост.  Бог  търси сметка  от  тези  коравоврати хора заради злите им деяния,  които те
доброволно и съзнателно са избрали да извършат.

Може би египетският фараон, който се е противостоял на Моисей, е най-подходящия пример за този
процес, в който участва Бога и човека. Библията ясно казва, че Бог е втвърдил сърцето на фараона (Из. 4:21;
9:12; 11:10; 14:4, 8). Освен това тя казва, че фараона втвърдил собственото си сърце. (Из. 8:15, 32) и че той е
прегрешил, правейки това (Из. 9:34).  Бог втвърдил сърцето на фараона, за да извърши чудеса и да даде
знаци (Из. 7:3; 10:1-2), в резултат от което самите египтяни започнали да почитат Бога (Из. 14:17-18).

По-късните библейски автори казват, че Бог втвърдил сърцата на жителите на Ханаан (И.Н.11:20), на
филистинците (1 Цар.  6:6),  на Сион, царят на Есбон (Втор.  2:30)  и на Юда,  преди да бъде изпратен в
робство (Ис. 6:10; 53:17). Но въпреки това, Бог държи отговорен всеки един от тези хора, защото коравото
им сърце наистина е резултат от собствената им упорита греховност и гордост (Пс. 95:8).

Бог е нашият създател     и може да прави с нас каквото си поиска  . Той предлага милост на някои хора
и втвърдява сърцата на други (Рим. 9:18). В следващите стихове Павел отговаря на онези, които казват, че
Бог е несправедлив. “Все пак, вие какво си мислите, че сте?”, пита ги той. “Бог е Бог, а вие представлявате
купчина кал. Вие нямате право да се оплаквате от Създателя заради всичко, което реши да прави с вас”
(Рим. 9:19-21). Хората нямат нужния морал, за да отговорят на подобна логика.

Ние не можем да обясним как едновременно могат да бъдат истина както небесната безконтролна
власт, така и човешката отговорност.  Но въпреки това, Библията ясно потвърждава и двете истини,
следователно и ние трябва да правим същото, независимо дали разбираме вътрешните взаимозависимости
или не. В края на краищата, това не е наш проблем, това е проблем на Бога, защото той е написал тази
книга.  Когато  си  спомняме  кои  и  какво  в  същност  сме,  ние  можем щастливо  да  се  задоволим с  това
състояние на нещата. (Коментар: Истина и реалност е, че когато се сблъскаме с Божия закон, разрушавани сме самите ние,
а не законът, който е вечен. Глиненото гърне не може „да търси сметка“ на грънчаря, който го е създал. Независимо от това
дали ни харесва или не – това е реалността. „Страхът от Бога е началото на мъдростта.“ (Пр.1:7) и „Млъкнете и знайте, че Аз
съм Бог!“ (Пс.46:10). Д.Пр.)

Защо Бог позволява греха?

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Ако  е  създал  човека,  до  каква  степен  Бог  е  отговорен  за
поведението на създанията си? Бог не е ли знаел предварително, още преди създаването на хората, че те ще
се разбунтуват срещу него?”

*    *    *
Вие задавате въпрос, на който не намирам ясен отговор в Библията. Единствено мога да потвърдя

това,  което  постоянно  виждам  да  се  проповядва  в  нея,  че  хората  са  напълно  свободни  да  отхвърлят
Създателя, който им е дал живот. Самият аз не мога да обясня “защо” и “как” това е така. Но въпреки това,
животът на всички хора на земята потвърждава това, което разумът ни не може да разгадае, тъй като всеки
от нас се бунтува срещу Бога,   веднага щом се научи как да прави това  . 

Единствено  Божията  милост,  която  ни  обновява  и  освещава,  ни  предпазва  този  вид  непокорно
поведение да е стил на целия ни живот. Но можем да сме сигурни в следното нещо. Във всеки от нас има
достатъчно грях, независимо дали сме християни или не сме, за да може този неоспорим факт да мотивира
всеки почтен и искрен човек винаги да е смирен, да не съди себе си и другите хора и да е благодарен на
Бога за неговата доброта. 

Тъй като ние сме изцяло покварени (според правилният смисъл на тази дума), на нито един от нашите
мотиви, постъпки или спомени не можем да вярваме безрезервно. Този универсален и всепроникващ грях
е причината Исус да бъде предаден от един от най-близките му ученици, след това друг от тях да се отрече
от него, а останалите да го изоставят. Това е единствената причина, поради която единственият безгрешен
човек, който някога е живял на земята,  е трябвало да бъде бичуван от римляните, да бъде коронован с
трънен венец и да бъде прикован с към кръста. 
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Това е единственото обяснение (грехът на хората) поради който Човешкият Син и Божият Син накрая
бил отхвърлен както от Бога, така и от хората, за да виси на кръста като престъпник, сред бандити и да бъде
нападан от подигравките и проклятията, при отсъствието от всякакъв лъч слънчева светлина на небето,
докато умрял. 

Неописуемото  изтезание  и  мъките,  които  Исус  е  изстрадал  в  тялото  си,  ни  разказват  по  един
разбираем за нас начин как Бог е способен да ни прости, да ни приеме и да се отнася към нас така, все едно
че не сме извършили нищо лошо – и ако ние го приемем, как той ще извърши същото за много други хора,
които може би са ни навредили. На нас не ни е казано “защо” Бог е позволил на греха да влезе в света. Но
ние  знаем  какво  е  направил  Бог  в  Исус  Христос,  за  да  ни  освободи  от  наказанието  заради  греха
(оправданието), за неговата сила (освещаването) и за неговото присъствие (прослава). Ние знаем “защо” Бог
е  направил  това  в  Исус  Христос  –  не  заради  нещо,  което  е  видял  или  предвидил  в  нас,  а  безплатно,
милостиво и поради характера на собственото му сърце – “за да възхваляваме славата на неговата милост”
(Еф.1:6; Тит 3:3-7; Рим.11:33-36). И наистина, ние трябва да благодарим на Господа за изпълнената му с
обич доброта и заради чудесните му дела към човешките синове (Пс.107:15). 

(Коментар: Колкото повече остарявам, толкова повече се убеждавам, че хората са склонни да превърнат всяка свобода в
„безконтролно поведение“ и в стремеж всеки да прави това, което му се иска. И това е в основата на хаоса, в който живеем сега.
Ние обвиняваме държавата за този хаос и наистина имаме основания за това. Но трябва да се вгледаме в себе си и да осъзнаем,

че самите ние, чрез отхвърлянето на Бога, сме причината за този хаос. Д.Пр.)

Защо бяха убити Надав и Авиуд?

Един читател задава следният въпрос: “Може ли да ми обясните съдбата на Надав и Авиуд, които Бог е убил
чрез огън, когато направили грешка при богослужението? Също и на Оза, който е бил убит от Бога, когато
докоснал Ковчега на завета? Аз съм кръстен християнин, но може би бъркам нещо. Ще имам ли и аз същата
съдба като тези хора, ако сбъркам нещо?”

***
Тези  истории  често  се  използуват  от  онези,  които  защитават  един  подробен  “образец”  на

богослужение, основаващ се на собствените им логически заключения, извлечени от различни откъси от
Библията  и  обвиняват другите християни, които не се придържат стриктно към този “образец.”  Но
никъде в Библията не може да се намери даже един пример на човек, който да е бил наказан от Бога или
поне да е бил упрекнат заради това, че е направил една неволна грешка, докато смирено се е опитвал да
направи нещо добро.

Надав и Авиуд не са били изключение. Това са били хора с необикновена привилегия и духовна
подготовка. Заедно с Моисей и Аарон, те са се радвали на специалното отношение от страна на Бога (Изх.
24:9-11). Те са били синове на Аарон, първият върховен първосвещеник. Историята на тяхното осъждане и
смърт е описана в Лев. 10 и показва, че те не са уважавали Бога (ст. 1-3). Те може даже да се били замаяни
или опиянени, когато са влезли в Палатката на Срещата (ст. 8-9).

Продължението  на  историята  показва,  че  техните  по-млади  братя  Елеазар  и  Итамар  също  са
нарушили една специална забрана на Бога и не са яли от приноса за грях (ст. 16-18). Моисей се разгневил
заради  това нарушение, но Аарон обяснил, че тези по-млади братя не са се подчинили на заповедта да ядат
от  приноса  за  грях,  защото  се  счели  за  недостойни  (ст.  19).  “И  като  чу  това  Моисей,  видя  му  се
задоволително” (ст. 20). Очевидно Бог се е съгласил с Моисей в този случай, защото братята не били убити
и след смъртта на Аарон, върховен първосвещеник станал Елеазар.

Съгласно 2 Царе 6:7, Оза също е имал проблем с отношението си, защото се казва: “И Господният
гняв пламна против Оза и Бог го порази там за грешката му и той умря там при Божия ковчег.” Това е добър
повод да си помислим, в случая с Оза,  че фамилиарното отношение към Бога е смъртоносно опасно. По
времето на  Илия  филистимците  заграбили Божия ковчег  (1  Царе  4),  но  след една  серия  от  нещастия,
свързани с мястото, където го премествали, те го върнали на Израел. През следващите 20 год. Ковчегът бил
съхраняван в “Авинадавовата къща на хълма” (1 Царе 7:1-2). Оза е бил един от синовете на Авинадав и тъй
като името му не се споменава в 1 Царе 7:1-2, той може би е израсъл покрай този странен предмет от
святото обзавеждане на храма, което се е намирало под навеса на двора или в задната стая на къщата.

Тази история ясно илюстрира риска, свързан с неуважението, който се саморазкрива при различните
форми  на неподчинението. Но това, което не се разкрива в тези случаи е Бог да бъде показан седящ на
небето и дебнещ някое от смирените си деца да направи грешка, за да го накаже със смърт. Тази представа
за Бога е напълно чужда на Библията, на евангелието, на примера, даден от Божия Син в човешко тяло, а
ако се вгледаме по-задълбочено - също и на разглежданите текстове от Стария Завет.
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Проблемът с някои хора не е, че гледат на Библията твърде сериозно, а тъкмо обратно, че се отнасят
несериозно към нея.  Те не я четат в нейния контекст,  не й позволяват да говори сама за себе си и не
разбират какво всъщност иска да каже.  Нека неуважението да чуе предупреждението,  но наистина!  Но
нека  всеки мъж и жена  с  чисто сърце  и  смирение  да  имат  кураж.  Поради жертвата  на  Исус,  която е
направена веднъж завинаги, те ще видят Бога и той ще се зарадва, когато ги срещне.

Защо да евангелизираме, ако Бог е всемогъщ?

След като казах, че Бог трябва да съживи човека, който е “мъртъв” в греха, преди той да започне да вярва,
един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита:  “След  като  е  така,  защо  трябва  да  проповядваме  и  за
разпространяваме добрата новина сред хората? Защо трябва да се стремим те да повярват в евангелието?”

*    *    *
Онзи, който знае, че спасението е инициатива на всемогъщия Бог, не се “тревожи” за тези неща, тъй

като целият процес е в много надеждни ръце! Всички хора, които Отец е дал на Исус ще отидат при него
(Йоан 6:37). Исус ще им даде вечен живот и те ще бъдат с него, и ще споделят неговата слава (Йоан 17:2,
24).  Хората  могат  да  посещават  църквите  и  да  участват  в  религиозни  ритуали,  които  им  се  струват
подходящи, но никой не може да отиде при Исус, ако Отец не го привлече (Йоан 6:44). Но всички хора,
които “чуят” и бъдат “научени” от Отца, ще отидат при Исус (Йоан 6:45). Същевременно онзи, който счита,
че спасението зависи от човешката инициатива, способности или усилия, има основателни причини да се
тревожи. (А какво ще стане, ако не успея да ги (става въпрос за хората, пред които този човек съобщава
“добрата новина”) убедя? Какво ще стане, ако никой не повярва? Какво ще стане, ако други хора бъдат
унищожени поради това, че аз съм неспособен? Ако не изпълня моята част от плана за спасението, дали
целия пран на Бога ще пропадне?) 

Ако  въпросът  е  “Защо  да  проповядвам?  Защо  да  вярвам?”,  тогава  според  немощният  ми  ум  е
достатъчен следния отговор: “Защото Исус ни е казал да правим това.” Божиите мисли не са като нашите
мисли и ние имаме много повече въпроси, отколкото отговори. Но Бог ни е казал достатъчно, за да можем
да му отговорим, да го последваме и да се наслаждаваме на компанията му сега и във вечността. Да, ние
наистина можем основателно да потвърдим всяко нещо,  което Исус казва,  независимо от това,  дали го
разбираме или не. 

На  покорните  си последователи,  които изпълняват  мисията,  която им е  възложим,  Исус  обещава:
“Ето, аз съм с вас през всичките дни до края на света” (Мат.28:20). В Библията се казва, че Бог използва
добрата  новина  за  Исус,  за  да  отвежда  хората  до  вярата.  Мартин  Лутер  потвърждава  това,  казвайки:
“Светият Дух идва, возен в каретата на евангелието.” Това означава, че  Бог ни дарява с привилегията да
ставаме участници в спасителната му работа, като ни превръща в “глинени съдове,” в които е поставено
съкровището на евангелието – но “властта” винаги принадлежи на Бога и никога не принадлежи на нас.
А колко голяма е радостта, в която имаме привилегията да участваме, когато виждаме Бог да прави неща и
да постига резултати, за които знаем, че не биха могли да се случат или да бъдат постигнати единствено
чрез властта на човека!

Защо да евангелизираме, ако нещата са предопределени от Бога?
                                                                         

Един брат от адвентна църква от Оклахома ми пише: “Ако Бог предварително е решил кои хора ще бъдат
спасени, защо трябва да продължаваме да евангелизираме?”

***
Самият Исус говори за тези, които Отец му е “  дал  ”   (Йоан 6:37, 39; 17:2, 24). Той ни уверява, че всички

те ще дойдат при него и че той няма да изгуби нито един от тях, а ще възкреси всички в последния ден и ще
им даде вечен живот. Павел (Рим. 8:28-31; Еф. 1:3-6; 2 Сол. 2:13-14) и Петър (1 Пет. 1:1-5) пишат същите
неща за вярващите, които попадат в тази група.  Моята църква по традиция обикновено не говори за тези
неща, но Библията го прави и ние трябва да имаме увереност в онова, което е написано в нея.

След като Бог е подбрал онези, които ще спаси и предварително е решил това, защо е необходимо ние
все повече и повече да приличаме на самия Спасител в характера си и защо трябва да носим евангелието до
всеки човек? Предлагам три основания :

Защото  Исус  е  заповядал  да  се  прави  това  и  ние  трябва  да  му  се  подчиняваме,  независимо  дали
разбираме или не работата на Бога в процеса на спасението на всички онези, които накрая ще бъдат
спасени (Мат. 28:18-20; Марко 16:15-16; Лука 24:46-47).

Защото Бог обикновено използва хората като инструменти при изпълнението на суверенните си планове.
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Никога не трябва да си мислим, че притежаваме властта да накараме някой човек да повярва и да
стане последовател на Исус. Само Бог върши тази работа, даже когато ни използува в този процес (2
Кор. 3:4-6; 4:6-7). Евангелието е Божия покана отправена към онези, които той е предопределил да
дойдат при него (Рим. 8:30; 2 Сол. 2:14). Лутер пише: “Светия Дух пристига при нас, возещ се в
каретата на евангелието.”

Защото  само  уверението,  че  Бог  е  подбрал хора,  които  сигурно  ще  дойдат  при него,  когато  “чуят”
евангелието, предоставя необходимата основа за убеденост, че евангелизаторската ни дейност ще има
някакъв плод. Всъщност Бог ни казва това, което веднъж е казал на обезкуражения Павел: “Говори и
не млъквай, … защото имам много люде в този град” (Деян. 18:9-10).
Авторите на Новия Завет не поставят под съмнение суверенната инициатива на Бога в целия процес

на спасението (Еф. 173). Той ни подбужда да работим и ни вдъхновява да постоянстваме (2 Сол. 2:15).
Евангелието представлява съобщение,  предназначено за вярващи, а не за невярващи хора.  Когато четем
това, ние си задаваме естествения въпрос: “Какво можем да кажем при това положение?” Подсказаният от
Бога отговор на този въпрос е ясен: “Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?” (Рим. 8:31).

Защо да се грижим за църквата?

Абонати на моята ел. поща ме питат защо е важно вярващите да присъстват на сбирките на местната си
църква и да участват в живота й?

*    *    *
Предполагам, че за повечето от нас думата “църква” се свързва с образа на огромни църковни сгради

и на професионални проповедници, с бюджети и програми, със служители и заседания. На нас ни е трудно
да си представим църква без тези неща, въпреки че в първите няколко столетия християнската църква не ги
е притежавала. Най-ранните църкви са били повече подобни на асоциации, отколкото на институции.

Според Новия Завет всеки християнин е “служител,” “богослужението” е ежедневно предлагане на
сърцето на  Бога,  “служението”  не е някаква  организирана програма,  а  е  стил на  живота на вярващият
християнин,  който  е  осъзнал,  че  всичките  ни  способности  и  всичките  предоставящи  ни  се  житейски
шансове са дарове от Бога за нас,  които ние, като негови служители трябва да използваме в полза на
другите хора,  за да бъде прославян Бога. Бог ще ни държи отговорни за начина,  по който правим или
пропускаме да правим тези неща. 

Въпреки, че външните проявления на църковното служение варират в много широки граници както от
древността до наши дни, така и в различните държави, това не означава, че нашето служение на Бога е по-
малко “библейско” и че нашата църква е по-малко истинска “църква.” Когато хората са събирани заедно
поради вярата им в Господ Исус и се заклеват един на друг да се окуражават взаимно и да се вдъхновяват, да
участват  в  молитвата,  в  хвалението  и  в  споделянето  на  Словото,  да  участват  в  Господната  Трапеза,
приемайки  тялото  и  кръвта  на  Исус,  които  са  символизирани  от  хляба  и  виното,  там  Исус  наистина
присъства и само там има истинска “църква.” 

Но трябва ли ние да членуваме в църква? Има ли някой, който наистина мисли, че не е нужно да
участва, особено що се отнася до нещата от най-голяма важност? Кога имаме нужда един от друг? Само
когато сме обезкуражени и сме в нужда или пък когато втори човек е в това положение, или пък когато
трети човек е в това положение и има нужда от нас двамата? Дали имаме нужда от другите, само когато сме
нападани  отвън  или  когато  трябва  да  плуваме  срещу  светското  течение  на  обществото,  или  когато  се
стремим да се изкачим до най-високите върхове?  Само когато можем да възприемем и да култивираме в
себе си християнските милости и достойнства (самата църковна сграда няма никаква нужда от търпение,
прошка или милост) или ако искаме са станем истински човеци (защото ние не сме създадени да сме сами и
ние се научаваме най-пълноценно само когато сме във връзка с другите хора). 

За постигане на максимална изгода, не е достатъчно просто да се “присъединим.” Вярващият трябва
да участва активно в живота на църквата! Малко ще спечелим, ако просто името ни е вписано в списъка на
членовете на църквата или ако се появяваме в нея веднъж седмично, ако не престанем да мислим само за
себе си и да видим “другия” човек до нас с неговите радости, скърби, нужди и дарове – да бъдем както
получатели на милостта, така и даващи милост. В нашата консумативно ориентирана епоха е ерес да се
казва това, но ние не ходим на църква за да получаваме или за да бъдат задоволени нуждите ни. Ние ходим
на  църква,  защото  така  е  правилно  да  се  прави,  за  да  се  срещаме  с  Бога  и  да  се  срещаме  с  другите
пътешественици по пътя на вярата. Това е ученичество, водено от Онзи, който дойде за да служи, а не за да
му  бъде  служено  и  той  ни  призовава  да  вървим по  стъпките  му.  Изненадващата  наслада  е,  че  когато
постъпваме по този начин и до степента,  до която го правим,  ние получаваме много повече отколкото
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даваме и в света на умрелите и умиращи хора ние получаваме възможност да открием истинският смисъл
на вечния живот.

“Покривало” в 1Кор.11:2-16

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “В момента изучавам 1Кор.11:2-16, където се казва, че жените
трябва да остават с покрити глави (забрадени) по време на публичните богослужения, а мъжете трябва да
са гологлави. Можете ли да направите някакъв коментар за този откъс?

*    *    *
Когато израствах в Северна Алабама през 1950-те, много проповедници в Христовите църкви учеха,

че този текст изисква сестрите да “покриват” главите си с каквото си поискат, когато ходят на църква. Ако
ги попитате “защо” те щяха да ви обяснят, че това е символ на подчинението им на мъжете или поне на
техния съпруг (ако са омъжени). Продължителните ми проучвания през годините от тогава до сега по този
въпрос  ме  доведоха  до  заключението,  че  онова,  което  Павел  иска  да  каже  в  този  текст  е  напълно
противоположно на учението, с което израснах. 

Вместо въвеждането на 
(1) всеобщо правило, че
(2) мълчащите жени трябва да демонстрират символ на
(3) покорността си в събранието на църквата,
сега аз вярвам, че Павел ни казва: 
(1) тези конкретни гъркини, които
(2) се молят или пророкуват гласно по време на събиранията в църквата трябва да носят отличителен

“белег” за тяхната
(3) власт да постъпват по този начин. И ако някой ги запитал “Жени, защо говорите гласно по този

начин?”,  тези забрадени жени щели да му кажат “Ние действаме поради божествено указание,  а  не си
измисляме, поради което носим този символ на властта, че можем да правим това, което правим.”

Йез.13:17-21  също  говори  за  пророчици,  които  са  носели  “покривала”  като  част  от  тяхната
“униформа,” въпреки че в този случай те са били лъжепророчици. Изглежда някакъв еврейски или друг
древен близкоизточен обичай е  дал повод за  този откъс в  1Кор.11,  който е  бил познат на тогавашните
читатели, но не и на нас.

Тук се подразбира загрижеността на Павел, че християните трябва да се чувстват свободни и равни
пред  Христос,  но  по  начин,  който  е  деликатен  към  местните  обичаи,  с  цел  да  не  се  пречи  на
разпространяването на евангелието сред населението.  Имайки предвид тази загриженост,  човек се  чуди
какво  ли  би  казал  Павел,  ако  трябваше  сега  да  напише  писмо  до  някоя  американска  църква,  където
публиката  е  свикнала  да  вижда  жени,  които  са  кметове,  съдии,  губернатори  и  президенти  на  големи
компании,  но  църквата  е  единственото изключение  от това  правило (т.е.  все още жени не  ръководят в
църквата).

Защо мюсюлманите мразят Запада?

Поразително е, че милиони мюсюлмани мразят запада (и по-конкретно САЩ). Тук нямам предвид
терористите,  жестоките варвари, които извършиха самоубийствени нападения на невинни мъже, жени и
деца. Аз говоря за работници и занаятчии, майки и ученици, обикновени хора от така наречената “арабска
улица.”  Политическата  коректност  налага  да  кажем,  че  те  ни  мразят,  защото  не  са  съгласни  с  нашата
демокрация,  с  нашия капитализъм и с  високо ценените ни свободи,  които често пъти са обобщавани с
израза “нашия начин на живот.” Несъмнено това е утешителен отговор, но той не е верен. Истината е, че
мюсюлманската враждебност към нас се дължи на мюсюлманските им убеждения.

Казвайки  това,  аз  не  твърдя,  че  мюсюлманските  убеждения  са  верни.   Освен  отхвърлянето  на
преклонението пред много богове и на призива да се подчиняваме на Бога, ислямът има малко общи неща с
християнската вяра. В него се говори за един Бог,    но се отрича неговото превъплъщение в Исус Христос  .  
Ислямът почита Исус като пророк на Бога,  който е бил роден от девица и се е възнесъл на небето  ,    но  
отрича, че той е Божият Син, че той е умрял на кръста и е бил възкресен от смъртта . Ислямът учи, че Исус
ще дойде отново,  но казва,  че когато дойде,  той ще обърне света към Исляма.  Учението на исляма за
последните дни включва един вид небе и ад, но дали човек ще отиде на едното или на другото място зависи
изцяло  от  човешките  заслуги,  а  не  от  незаслужената  от  нас  Божия  милост,  която  е  демонстрирана  в
изкуплението на Исус и която се получава от нас чрез вяра. Исляма разрешава многоженството, унизява
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жените и причинява жестоко и нечовешко наказание на онези, които нарушават неговия строг морал. Щом е
така, какво има в мюсюлманското учение, което разпалва омраза сред неговите последователи? 

Първо, мюсюлманите считат, че немюсюлманите са неверници и  гледат на военното присъствие на
“неверници” в мюсюлманските страни като огромно светотатство. Това се отнася  специално за Саудитска
Арабия, където се намират свещените градове на исляма. 

Второ  ,   мюсюлманите  се  отвращават  от  развратния  и  упадъчен  стил  на  живот,  който  редовно  се
показва по западните телевизии, филми, песни и мода. Според мюсюлманите всички тези неща завладяват
собствените им страни, въпреки отчаяните им усилия да не ги допуснат у дома си. 

Накрая,  мюсюлманите  считат,  че  всяка  територия,    която  някога  е  завладявана  от  тях  ,  съвсем  
основателно    им принадлежи завинаги  , независимо от изминалото време и от промяната на условията  . В
рамките на тези претенции влиза територията на Израел, която мюсюлманите са завладявали и са загубвали
неколкократно от 8 век от новата ера до създаването на държавата Израел през 1947 год.

Тъй като САЩ неотклонно подкрепя съществуването на Израел (което и според мен трябва да се
прави) и обикновено нашата политика се отразява и на съседна Палестина (която аз считам, че понякога се
нуждае от по-голяма разсъдливост), мюсюлманите не само по принцип считат,  че евреите са незаконни
окупатори,  но  и  че  САЩ  са  също  толкова  виновни,  защото  им  съдействат  в  заговорите.  Аз изцяло,
абсолютно и недвусмислено отхвърлям логиката на мюсюлманите в това отношение, но не произлиза нищо
добро от това, че ние претендираме, че не това е начинът, по който повечето мюсюлмани гледат на света и
на нашето място в него.

Задавам  си  въпроса:  “И  какво  да  правим,  ако  мюсюлманите  мразят  страната  ми?”  Трябва  ли  да
направим нещо по различен начин поради тази причина? Като християнин и гражданин на САЩ, който иска
да мисли с “разума на Христос,” но без да се заблуждавам, че самият аз винаги постъпвам така, аз задавам
няколко въпроса, за да помислим заедно. Например, не се ли отнасяме твърде лековато   към   неморалността  ,
с която се отличава съвременната американска култура? Трябва ли мюсюлманите да играят ролята на гласът
на съвестта за нашата страна? Определено аз не искам мюсюлманският (или немюсюлманският) свят  да
свързва  пропагандираният  от  медиите  начин  на  живот  с  употребата  на  секс,  наркотици  и  алкохол,  на
материализма, егоизма и забавленията – с “християнството”.

Аз не съм политик, но се питам: трябва ли да поддържаме наши въоръжени сили в Саудитска Арабия
и да подкрепяме едно диктаторско управляващо семейство, което отказва да даде религиозна свобода на
живеещите там американци, както и на собствените си граждани, даже когато това семейство подкрепя
финансово уахабизма – една радикална форма на исляма, която произвежда терористи? Дали зависимостта
ни от нефта в Средния Изток като наш главен източник на енергия завинаги ще ни прави съюзници с един
тоталитарен режим, който презира нашата вяра и ценности? Трябва ли геополитическите сметки относно
световните  баланси  на  силата  да  надделяват  над  всички  останали  наши  съображения?  Дали  важното
предупреждение на основателят на САЩ Джордж Вашингтон да избягваме да се заплитаме в международни
конфликти  стана  безсмислено  през  21  век?  Накрая,  дали  нашата  неотклонна  привързаност  към
осигуряването на безопасността на Израел не ни позволява и не ни задължава да критикуваме неговите
лидери, когато те понякога правят лоши избори (нали както Еврейските Писания, така и нашата Библия
казват, че всички хора редовно постъпват така)?

Ние живеем в един объркан свят с несигурна стабилност. Най-накрая, ние трябва да мислим ясно и да
знаем,  какво  правим.  По-добрата  информираност  ни  дава  възможност  да  вземаме  по-добри  решения.
Недоразуменията  и  погрешните  предположения  ни  правят  лесни  за  манипулиране  от  всевъзможни
политически влияния. Някои “решения” на световната бъркотия лесно биват разпознавани като крайни –
“усмиряване” и “изтребване” са противоположни примери, които бързо ни идват на ум. Тревогата ми е
свързана не само с нашите отговори; притеснявам се, че чувам да се задават твърде малко въпроси.

Има ли някаква надежда за мирно съвместно съществуване и даже за помирение? Като имам предвид
съществените  различия  между  ислямският   и  нашият  поглед  към  света,  както  и  фундаменталните,
несъвместими и враждуващи представи за истината, демонстрирани от двата лагера, както и  постоянното
провокиране на мюсюлманското население от ислямски терористи, от човешка гледна точка ми се струва, че
такава перспектива е невъзможна. Но не хората ще имат последната дума и не е нужно да изпадаме в
отчаяние. Като християни, вместо да се отчайваме, ние трябва здраво да се придържаме към тези сигурни
неща, които са по-важни от политиката. Бог и само в Бог е напълно сигурен. Неговото царство и само то, ще
трае вечно. А каквото и да се случи докато то дойде, независимо от това дали живеем добре или страдаме,
независимо от това дали живеем или умираме, ние сме в безопасност в ръцете му  .  
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Защо ни е нужна праведността на Исус?

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Заместващото  жертвоприношение  на  Исус  на  Голгота  ми
изглежда много ясно от библейска гледна точка, т.е. че чрез смъртта си Исус е платил глобата, която ние е
трябвало да платим. Според мен, това е достатъчно за Бог да ни счете за праведни. Защо е нужно към нас да
се прехвърля праведността на Исус?”

*    *    *
Нашето основно и  първоначално задължение  към Отца  е  да  живеем  в  перфектно подчинение на

волята му. Но грехът не ни позволява да живеем по този начин. А наказанието заради греха е последица от
истинската причина. 

Даже ако ни бъде простено, ние все още не можем (тъй като в нашето греховно състояние не можем)
да дадем на Бога това, което той иска на първо място. За да се поправи това състояние и за да  ни примири
със себе си на една вечно здрава и задоволителна основа, Синът на Бога станал човек в личността на Исус
от Назарет, за да живее и да умре като наш представител – предоставяйки своят безгрешен живот за да бъде
осъден от Бога заради нас. 

Нашият  представител Исус  е  живял  перфектно  верен живот на  любовно  подчинение  и  на  пълна
обвързаност с Отца. След това предложил този живот в тялото си на кръста на Отца като заместител на
нашия изпълнен с грехове живот. По време на това жертвоприношение заради греховете ни, той пролял
кръвта  си.  Бог  разгледал “делата”  и  “смъртта”  на  Исус,  установил че  са  перфектни и  го  възкресил от
смъртта (отново като наш представител), издигнал го на небето за да седне от дясната му страна, където той
си остава “човекът Христос Исус” – сега прославен човек – той е “нашият човек на небето.” 

Без наличието на положителната оценка на живота на Исус, който заздравява връзката ни с Отца, ние
постоянно щяхме да се нуждаем от нови прошки заради новите си грехове, подобно на човек  с хронично
смъртоносно заболяване, който по няколко пъти годишно попада в Спешното Отделение, за да премине през
животоспасяващи  процедури,  които  се  повтарят  отново  и  отново.  Но  поради  перфектните  дела  и
перфектната смърт на Исус ние се намираме в безопасност пред Бога, приемани от началото до края в Исус
Христос.

Защо оставам в Христовата църква?

Една силно вярваща сестра ми пише: “Считам, че разпространяваната от вас информация по Интернет е
истинска благословия. Въпреки, че понякога не съм съгласна с вашата гледна точка, аз разбирам, че вие сте
прекарали  много  години  в  изучаване  на  Библията  и  в  молитви.  Искам  да  ви  попитам  защо  членувате  в
Христова църква? Надявам се този въпрос да не ви обижда, защото ви питам от най-искрено любопитство,
тъй като много мой християнски приятели напуснаха тази църква и започнаха да посещават баптистки и
методистки църкви. Защо изпитвам подобни трудности по този въпрос? Ще ви бъда много благодарна, ако ми
помогнете.”

***
Основната причина да  стоя в  Христовата църква е,  че  Бог  ме  е  поставил там по рождение  и по

стечение на обстоятелствата в живота ми и нямам причини да я напускам. Ако реша, че Бог ме повежда към
друга църква, не бих се поколебал да направя тази промяна. Чувствам се напълно у дома си сред вярващи от
всички деноминации, навсякъде където се покланят на Бога, прославят Исус Христос, изучават Библията,
живеят в Духа и се обичат един друг.

Освен  това  от  млади  години  членувам  в  надденоминационното  движение,  защото  това  ми  дава
пълната възможност да се уча и да служа на Бога съобразно собственото ми разбиране и съзнание. Аз имам
близка по дух домашна църква, в която имам привилегията да служа като старейшина от 13 години.  На
сцената се появяват нови Христови църкви, които се фокусират върху Исус Христос, а не върху църковната
система,  които  проповядват  евангелието  на  оправданието  по  милост  чрез  вяра,  а  не  спасение  поради
човешките  усилия  или  доктриналната  “правота”,  които  разширяват  християнското  си  общуване  към
другите, базирайки се на съюза си с Христос, а не общуват само с членовете от собствената си религиозна
група. Това духовно обновление ми е дало много нови възможности за лично служение между христовите
църкви, както и да отговарям на поканите на християни от другите групи.

Най-накрая, аз оставам в Христовата църква,  защото вярвам в идеала,  върху който тя е основана.
Движението  за  възстановяване,  от  което  произлиза  нашата  църква,  се  стреми  към  обединение  на
християните от всички деноминации под ръководството на Цар Исус, независимо от тягостните човешки
традиции или разделящите учения на хората. Мечтата на основателите на това движение беше да бъдат
само християни, но не единствените християни. Това движение възприе един по-стар призив: “Обединение
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в  сферата  на  вярата,  свобода  в  сферата  на  мненията;  благотворителност  във  всички  области.”
Движението се придържа към принципа “да говори там, където Библията говори и да мълчи там, където
Библията мълчи.”  То предлага свобода на съзнанието на членовете си и независимост на църквите.  Аз
намирам, че тези идеи са библейски по своя произход, освежителни са като учение и са лесно приложими в
ежедневния ни земен живот.

Не  всички  братя  и  сестри  от  Христовите  църкви  се  радват  на  свободата  за  която говоря  или  са
окуражени от местната църква или им липсва здравословно евангелско проповядване. Призовавам ги да
работят за постигането на такива резултати, в рамките на предоставяните от Бога възможности. Ако врата
се затвори пред лицето им и не се отваря, независимо от повторното почукване, такива хора понякога трябва
да напуснат “семейството” и да отидат там, където Бог ги заведе. Когато това е необходимо, уверено ги
предоставям на неговата нежна грижа. Тъжно е, че онези, които са най-големи жертви на някое небиблейско
учение и нецърковен подход често са  с  “най-промити мозъци”  и  вярват,  че  за  тях няма друга  духовна
възможност. Причинителите на това нещо един ден ще отговарят пред Бога за делата си.

Защо посвещаваме децата?

След като споделих, че моята църква посвещава бебетата чрез специална служба, един абонат на моята ел.
поща от Тенеси ми пише: ” Кой ви е дал правото да извършвате това посвещаване? Това не е ли почти
същото като кръщаването на бебетата? Защо извършвате тази специална церемония? Как всъщност се
извършва това богослужение?” 

*    *    *
Тези  въпроси  са  основателни  и  заслужават  да  им  бъде  дадени  сериозни  и  библейски  отговори.

Обичаят родителите да посвещават бебетата си на Бога е поне толкова древен, колкото е древен Ханаан
(1Ц1:27-28) и от тогава до сега родителите “благославят” децата си с името на Господа (Бит.49; виж и Лука1
и 2, в които се разказва за посвещаването на бебетата Йоан и Исус). 

Несъмнено  родителите-християни  трябва  да  направят  същото  като  израз  да  решимостта  си  да
възпитат децата си в природата и съветите на Господа (Еф.6:4). Церемонията за посвещаване на децата в
различните църкви е различна. Повечето църкви подбират според собствения си вкус химните, които пеят,
текстовете от Библията които се прочитат и молитвите. 

В някои църкви старейшините се събират пред сградата на църквата около събралите се на едно място
родители и бебета, поставят ръцете си върху тях и се молят. 

В  други  църкви  се  прочита  подходящ  текст,  чрез  който  църквата  изразява  подкрепата  си  към
родителите и се заклева да им помага, за да възпитат децата си в Господа. 

Каквато и да е конкретната церемония, това е време за споделяне на вярата и да подхранване, за грижа
и  молитва  един  за  друг,  за  окуражаване  и  утвърждаване  на  родителите  за  изпълнение  на  светите  им
задължения  към  Бога.  Никой  не  задължава  родителите  да  посвещават  бебетата  си  и  родителите  сами
решават дали да получат тези благословии или да откажат да ги получат. Участващите в тази церемония са
дълбоко развълнувани и мнозина от тях казват, че това е преживяване, което няма скоро да забравят.

Посвещаването и благославянето на детето се различава доста от кръщаването и обикновено хората,
които правят едното,  не правят другото.  Информираните вярващи от различните деноминации оценяват
факта, че вярата и кръщението вървят заедно и искат децата им да имат и двете неща. Повечето от тях
свързват “новото раждане” с кръщението или като средство, или като доказателство за приемането на тази
духовна милост. 

Поради  това  християните,  които  практикуват  кръщаването  на  бебета (католиците,  англиканите,
методистите,  лютераните,  презвитерианците,  реформираните  и  още  много  други)  не  считат,  че  всичко
свършва с това кръщение. Обратното, че очакват децата, които са били “кръстени” като бебета лично да
потвърдят акта на родителите си, когато стигнат до подходящата възраст или чрез своя акт на “конфирмация
= потвърждаване” или като изповядат публично вярата си в Господа. 

От друга страна, християните, които не практикуват кръщаването на бебета (менонитите, баптистите,
адвентистите, членовете на Църквите на Христос, на Християнските църкви, Учениците на Христос, на
много Библейски църкви и на повечето харизматични църкви) могат да посвещават бебетата си на Господа,
но те настояват, че това не е кръщение, което е отделен акт, който очакват детето да направи, когато самото
то повярва в Господа.
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Защо са правени жертвоприношения на животни и 
защо сега те не трябва да се правят?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Защо Бог е заповядал на израелтяните да жертват животни в
храма  като приноси за греховете им и защо тези приноси за грях са престанали, след като Исус умрял и бил
възкресен?”

*    *    *
Тези жертвоприношения на животни напомняли на израелтяните за най-голямото желание на Бога –

те  да  го  обичат,  като  спазват  заповедите  му.  Освен  това,  тези  жертвоприношения  им  напомняли  за
собственият  им  провал  при  спазването  на  Божиите  заповеди.  Тези  жертвоприношения  насочвали
вниманието на хората към бъдещия Месия,  който щял да даде на Бога това,  което той винаги е искал .
Казано  по  друг  начин,  Бог  изисквал  всеки  израилтянин  да  направи  жива  жертва,  като  живее  морално
неопетнен живот. 

Но тъй като никой не успявал да даде това на Бога, Бог милостиво позволил на греховните израилтяни
да му принасят като заместител живота на физически перфектно животно. За нас кръвта е отвратителен и
негативен символ, който ни напомня за смъртта. Но в очите на Бога кръвта е животворящият положителен
символ, който защитава живота (Лев.16:11-12). И тъй като животът е в кръвта, ако израилтянинът искал да
даде  на  Бога  живота  на  физически перфектно животно,  първо израилтянинът трябвало да  отнеме този
живот,  като  заколи животното.  Свещеникът събирал в  съд част  от  изтичащата  кръв,  с  която след  това
напръсквал, изливал или намазвал вътре в Храма и в двора на храма.

Чрез  този  процес  виновният  израилтянин  давал  на  Бога  физически  перфектния  “живот”  на
жертвеното животно като заместител на своя морално опетненият живот, който той не можел никога да
даде. Но Бог никога не е искал най-много да му правят жертвоприношения с животни. Те винаги са били
лечебното средство  и вторият избор на Бога.  Ако хората просто обичаха Бога,  ако се  наслаждаваха на
компанията му и ако правеха това, което му харесва, неговият втори избор никога нямаше да се появи на
сцената. 

Исус дойде, за да даде на Бога неговия първи избор – живата жертва на живот, който е изживян с вяра,
любов и подчинение. Когато умрял на кръста, Исус предложил като подарък този живот на Отца, който бил
опакован в човешкото тяло на Исус. Когато Исус направил това, Бог получил всичко, което винаги е искал
да получи от човечеството. 

Поради този дар на Исус към Бога, на всеки човек, който вярва в Исус, му е простено и той е правен
завинаги свят и безгрешен. След като тези цели са постигнати, повече няма нужда някой да се връща към
втория избор на закланите животни и на церемониалната кръв.

Защо Стария Завет е включен в Библията?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какво представлява Стария Завет и защо е включен в Библията?”
*    *    *

Когато се родил Исус и преди още да е имало християни, Бог вече бил работил в продължение на 2000
години чрез своите избрани хора, евреите. Старият Завет е подбор от книги, които евреите са считали, че са
свещени.  Тези  свещени  текстове  разказват  за  произхода  на  вселената,  на  човечеството,  за  греха,  за
осъждането и за изкуплението. Тридесет и деветте книги от Битие до Малахия разказват, документират и
говорят за начините, чрез които Бог се е отнасял с хората от времето на Адам до времето 400 год. преди
раждането на Христос.

Старият Завет е бил Библията на Исус и на най-ранните вярващи в него, повечето от които са били
евреи.  И тъй като времето течало,  а светът не престанал да съществува, някои от апостолите и от най-
близките  им  последователи  написали  спомени,  писма,  истории  и  предсказания.  Впоследствие
християнската църква започнала да счита като канонични 27 от тези нови книги (от Матей до Откровение),
които ние наричаме Нов Завет. 

Книгите от Новия Завет  по презумпция приемат посланието на Стария Завет, така както е разкрит
чрез живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Ние не можем да изхвърлим Стария Завет и да
станем зрели християни, така както дървото не може да бъде отрязано от корените си и да продължи да
живее и да дава плод. Старият Завет е важен за християните така, както приземният етаж на къща е важен за
втория етаж, който е над него.

Според авторите на книгите от Новия Завет, Стария Завет е подготвил пътя за идването на Исус (Лука
24:44-48).  Старият  Завет  ни  дава  мъдростта,  която  води  до  спасението  чрез  вярата  в  Христос  Исус
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(2Тим.3:14-15). Имайки предвид Исус, книгите от Стария Завет подготвят християнският учител за всички
случаи и ситуации (2Тим.3:16-17). Те ни дават примери както за вярност, така и за непокорство (1Кор.10:11).
Те ни инструктират и окуражават, те ни дават надежда (Рим.15:4). Те разширяват кръга на темите и на
представите, те допринасят за определяне на рамката и структурата, на речника и мотивите, за да четем и да
разбираме книгите от Новия Завет. Самият Исус е ключът както за Стария, така и на Новия Завет и това е
най-важната от всички истини.

Здравото учение и евангелието

                                                                           
Един брат определя уникалното тълкувание на Библията, правено от неговата църква и практикуването на
“здравото учение”, което той приравнява с евангелието, цитирайки 1 Тим.1:10-11. Читателят пита: “Да не
би да се опитвате да отделите учението от евангелието, защото Библията сигурно не го прави!”

***
Библията може да не отделя “учението” от евангелието,  но прави ясна разлика между тях, тъкмо в

тези стихове, които цитирате. В английското издание на Библията от времето на Крал Джеймс  “  здравото  
учение” просто означава “здравословно учение”,  указания,  при спазването на които се постига духовно
здраве и цялостност, което е противоположно на духовната болест, слабост и изоставане.

Например,  здравословното  учение  произвежда  чисто  любов,  спокойна  съвест  и  искрена  вяра  (1
Тим.1:5).  Нездравословното  учение  се  саморазкрива  чрез  своята  самонадеяност,  нездравословния  си
стремеж  към  противоречията  и  споровете  при  тълкуванията  на  думите.  Нездравословното  учение
предизвиква  в  последователите  си  чувства  на  завист,  на  обидно  отношение  към  другите  хора,  на  зла
подозрителност и постоянно разцепление (1 Тим.6:3-5).

Здравото учение ни учи да живеем в съответствие с казаното в евангелието, с “добрата новина” за
великата спасителна работа на Бога в наша полза, извършена от Исус Христос. Доброто учение е винаги в
хармония с евангелието. Всяко учение, което се противопоставя на поведението и постъпките на Исус,
не е “здравословно”,  без значение колко текстове от Библията в своя подкрепа може да представи! Онзи,
който е въоръжен със “здравословното” учение може да си позволи да бъде кротък и уважителен.

Много от това, което сега се разпространява като “здраво учение” нито е здравословно, нито има
нещо общо с  добрата  новина.  Исус  ни приканва  да  се  учим от  него,  Той е  пътят,  истината  и  живота.

Знак на главата си, че е подвластна

Една читателка на моята ел. поща ми пише: “Моля ви да обясните стихът, в който се говори, че жена, която
се моли или пророкува в църквата, трябва да има знак на главата си, че е подвластна (1Кор.11:10).”

*    *    *
Павел е написал Първо послание до коринтяни до една църква, която е била съставена предимно от

евреи, възпитани в спазването на Стария Завет, които са считали, че жените трябва да са подвластни на
мъжете (или поне всяка жена да е подвластна на съпруга си). По онова време евреите (но само мъжете, а не
и жените) са говорели по време на публичните събрания в църквата и в храма. В 1Кор.11-14 Павел дава
много указания, отнасящи се за порядъка и благоприличието по време на църковните богослужения, с цел
да не се предизвикват скандали и да не се нарушава реда на службата. 

Получателите на писмото му са познавали традиционното учение на равините, отнасящо се за някои
ангели, които са нарушили Божия порядък,  станали непокорни и това довело до тяхното прогонване от
Божието присъствие.  В  началните  глави на  1Кор.  Павел казал,  че  Светият  Дух дарява  мъже и  жени с
различни  дарби  (1Кор.1:5-8).  Сред  тези  дарби  е  дарбата  на  говорене  думи,  дадени  директно  от  Бога
(пророкуване) и дарбата на молене на специален език (за която в гл.14:12-16 Павел казва, че трябва да бъде
тълкувана, ако е вършена по време на публично събрание на църквата). 

Павел казал, че когато Светия Дух мотивира жените-християнки в църквата в Коринт да се молят или
да  пророкуват,  те  трябва  да  правят  това,  а  не  да  загасват  Духа.  Но  предвид на  господстващата  тогава
култура, според която ако жените говорели по време на църковните събрания, това би се оценявало като
неприемливо в очите на наблюдаващите, в случай че те не разбират какво правят тези жени. С цел да се
избегнат възможните обърквания и притеснения, Павел казал на жените в църквата в Коринт да поставят
забрадка  на  главата  си  като  знак  на  тяхната  власт,  когато  изявяват  духовните  си  дарби  по  време  на
събранията  на  църквата.  Това  е  подобно на  случая,  когато  някой нощем почука  на  вратата  ви  и  каже:
“Отворете вратата!” Вие предпазливо отваряте вратата, след като предварително сте закачили предпазната
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верижка и питате: “Кой е там?” Човекът отвън ви показва значката на ФБР като символ на власт, която му
дава право да направи това, тъй като обикновено не е позволено той да влиза нощем в дома ви. 

По  същият  начин  и  жената,  която  демонстрира  духовните  си  дарби  в  църковното  събрание,
забраждала главата си, тъй като Бог и е дал власт да говори в църквата. През първия век от новата ера е
било шокиращо и скандално, ако една жена говори публично. Поради това Павел е казвал на надарените
жени да си поставя забрадка на главата като знак,  че притежават специална власт (виж Йез.13:17-21 за
подобна “униформа” сред лъже-пророчиците). Повечето хора днес живеят в места, където както мъжете,
така и жените свободно говорят на публични места. Ние няма да се изненадаме, ако видим жена, която
ръководи и управлява фирми и организации или работи като съдия, адвокат, професор или консултант. Ние
въобще не се шокираме, когато по време на неделната служба в църквата видим жени, които четат публично
Библията или се молят, или водят хвалението, или пророкуват (в някои църкви), или проповядват. Обратно,
ние бихме се изненадали, ако жените не участват в тези дейности. В днешните условия от жените не се
изисква да носят този “знак,”  който се е изисквал от жените от древността, когато са говорели по време на
църковните събрания.

Знамето на Бога все още е там

На 30 Май ние, гражданите на САЩ, празнуваме Денят на паметта, за да си припомняме за онези, които са
пожертвали живота си във въоръжена служба на нашата страна. Докато слушах патриотична музика по
радиото,  аз  бях поразен от следните думи от нашия национален химн: “И червените ракети блестят, и
бомбите избухват във въздуха, давайки доказателство в нощта, че нашият флаг все още е там.” Тогава се
замислих кои неща “дават доказателство” в този свят за присъствието на Божието царство?

***
Наистина,  Исус  е  казал  на  Пилат,  че  Божието  царство  не  е  част  от  сегашният  световен  ред

(Йоан18:36). Целта на това царство не е изпълнението на човешките планове. То не зависи от защитата на
хората. То не напредва поради човешката сила или стратегия. Сигурният признак за сегашното присъствие
на  Божието  Царство  е  не  достъпа  до  политическа  власт  или  влиянието  над  хората,  които  формират
общественото мнение, или властта в областта на бизнеса или търговията. 

Когато Исус разговарял с Пилат, представителят на Божието царство е бил човек, чието лице е било
покрито с храчки, чийто гръб е бил бичуван и кървял, човекът чиито ръце са били приковани с гвоздеи към
кръста  и  гърдите  му  са  били  пронизани  с  копие.  Един  ден  в  края  на  сегашната  епоха  всички  земни
правителства ще се катурнат и всеки човешки флаг ще падне. Тогава хората от всички народи ще обединят
гласовете си, за да предоставят суверенитета и властта единствено на Бога. Тези, които сега вярват в Бога
ще бъдат публично защитени. Бедните хора на Бога ще получат царство. Неговите хора, които са страдали,
били са преследвани и лишавани от власт, ще участват в неговото вечно управление (Дан.2:44; 7:18, 22, 27).
Но това ще стане тогава, а не сега. 

Къде е  сега Божието царство  – царството,  което е  дошло и все още се очаква да дойде? Ние го
виждаме, когато своеволни и егоистични мъже и жени започнат, подобно на малки деца да вярват в Отца и
да се стремят да изпълняват неговия план (Марк 10:14-15; Мат.6:33). Ние знаем, че Божието царство е тук,
когато  виждаме,  че  хората,  които  преди  са  били  самонадеяни,  се  приближават  до  Бога  като  просяци,
съзнавайки личната си неспособност и отхвърляйки всички претенции,  го молят без всякакъв срам да ги
дари с негова незаслужена милост (Мат.5:3).  Сегашното присъствие на Божието царство е доказвано от
сълзите, тежката работа и страданията на хората, които се стремят към справедливост или на хората, които
се борят и жертват себе си в полза на слабите, бедните и безсилните – с други думи, в полза на хората, чиято
единствена надежда е намесата на сила, която идва извън мрака на този пропаднал свят (Мат.3:10).

Кое  е  доказателството,  че  Божието  царство  сега  е  тук?  Промяната  на  религията  дава  това
доказателство, когато ритуалите и правилата служат, а не покоряват, когато вътрешната мотивация е много
по-силна от външните изяви и действия, когато праведността, радостта и мира биват ценени много повече
от теоретичните религиозни спорове (Рим.14:17). Ние се молим с думите: “Да дойде твоето царство, както
на небето, така и на земята.” Там където е Исус  ,   там е Божието царство  . 

Има ли някакъв знак, че това царство съществува в моя живот? А във вашият?

 Идеологията е важно нещо

През тази седмица вестниците в САЩ отпечатаха една религиозна статия, озаглавена “Идеологията е
важно нещо: Сега коя е най-опасната религиозна идея?” На този въпрос отговаряха Херолд Кушнер, Дийпак
Чопра,  Ричард Ланд,  Абдулахи Ахмед  Ан-Наим и  Вейн Деар.  На  пръв поглед  този списък включваше
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голямо разнообразие на мнения, тъй като включваше евреин (Кушнер), християнин (Ланд), мюсюлманин
(Ан-Наим),  източен мистик (Чопра) и атеист (Деар). 

Но всъщност в мненията на трима от петимата нямаше различия. Според Кушнер, Чопра и Деар сега
най-опасно  е  твърдението,  че  някоя  от  религиите  е  по-близо  до  истината  от  другите  религии.
Представителят на мюсюлманите Ан-Наим започва отговора си с думите, че не би вярвал в някоя религия,
ако не е убеден, че тя е по-добра от другите религии, но след това продължава и казва, че отхвърля всеки
опит за привличането на  хората към религия, която е различна от собствената им религия. 

На пръв поглед това общо съгласие изглежда, че отдава почит на принципа на толерантността . Но
когато се вгледаме по-отблизо, ние откриваме, че това съгласие всъщност подкопава както важността на
толерантността, така и нуждата от нея, тъй като се отрича възможността да съществува някаква обективна
истина и произтичащото от нея постоянно и не променящо се религиозно учение. 

Библейското  християнство  изисква  от  последователите  си  толерантност,  основаваща  се  на  така
нареченото Златно Правило –  заповедта на Исус да се отнасяме към другите така,  както искаме те да се
отнасят  към нас (Мат.7:12).  Длъжни сме  да  признаем,  че  твърде  често  християните  не  са  успявали да
изпълнят това изискване. Но това е причина ние да се срамуваме, а не да упрекваме Исус за това. Неговите
думи остават истина независимо от това, дали ние им се подчиняваме или не. Тези, които се подчиняват на
тази  заповед  ще  уважават  свободата  на  съзнанието  на  другия  човек и  поради  това  ще  отхвърлят
използването на  всякаква  принудителна  сила  като  средство  за  разширяване  на  собствената  си  религия.
Следствието от това е истинска толерантност – както на различните религиозни вероизповедания, така и на
практикуването им от хората, с които не сме съгласни. 

Но да предположим, че учението на Исус не е по-близо до истината от останалите религии. В този
случай Златното Правило е толкова вярно, колкото всеки конкретен човек прецени, че е. Ако не съществува
обективна и универсална истина,  това, което днес се счита че е истина,  утре ще се счита, че е торба за
вадене  на  късметчета.  В  тези  условия  религиозната  свобода  губи  своите  устои,  своята  непроменима
валидност и нуждата от такава свобода. Ако нито една религиозна идея не е по-добра от другата, тогава
липсва заслугата от това, че се отнасяме към другите така, както бихме искали те да се отнасят към нас. При
това положение ние нямаме гарантираната основа, за да отхвърляме размахващите Библията привърженици
на Ку Клус Клан или да осъждаме убийственото поведение на фанатичните мюсюлмани, които извършват
самоубийствени бомбени нападения. Така ние затваряме кръга и се връщаме към вестникарската статия.
Под  основното  заглавие:  “Идеологията  е  важно  нещо”  тя  задава  въпроса:  “Сега  коя  е  най-опасната
религиозна идея?” 

В  мнозинството  си,  отговарящите  на  този  въпрос  казват,  че  най-опасната  идея  е  идеята,  че
идеологията е важно нещо. И точно защото идеологията е важно нещо, крайният плод от техните отговори
може да докаже, че тъкмо техните отговори са най-опасната идея в наши дни.

Избирайки на чия страна да застанем

Веднъж Исус предупредил няколко свои критици, които го обвинили, че прогонва демони от болните
хора чрез силата на Сатаната, като им казал: “Който не е с мен, е против мен” (Лука 11:23). Никой не може
да срещне Божият Син и да остане неутрален относно самоличността му. Неговите крайни твърдения няма
да изчезнат и винаги ще е в сила неговият призив към последователите му да се отказват от живота си, да
възприемат живота, който той им дава и да променят живота си, за да заприличват на него самият. 

Да срещнем Христос означава да попаднем в криза. Самото присъствие на Исус изисква от нас да
вземем решение или да повярваме в него, или да го отхвърлим. Невъзможно е да останем неутрални. В друг
случай учениците на Исус разтревожени му съобщили: “Видяхме един човек да изгонва демони в твоето
име и  му  забранихме,  защото  той  не  върви с  нас”  (Лука  9:49).  Исус  казал  пределно ясно на  своите
късогледи и фокусирани само в себе си ученици: “Който не е против вас, е на ваша страна” (Лука 9:50).

Даже когато Исус е бил тук, на земята, не всичките му последователи са вървели в една група. Исус е
имал и други последователи, които 12-те му ученици не са познавали. Очевидно тези последователи не са
били част от по-голямата тълпа,  която е вървяла след дванадесетте ученици.  Но тези последователи са
познавали Исус и той ги е познавал, и това е било достатъчно. 

Чувате ли посланието, което се отнася лично до нас? Ние не сме призовани да проповядваме себе си
или собствената си група (2Кор.4:5), нито нашата деноминация или това, че не принадлежим към нито една
деноминация. Нито нашето “братство” или нашето “движение.” Ние сме призовани да проповядваме Исус и
да спечелваме негови, а не наши последователи. Бог продължава да има овце, които са извън нашите малки
паства. Стремежът към разделение сред християните умира бавно, но този стремеж трябва да умре.
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Когато  Исус  дойде  отново,  ние  ще  разберем,  че  верността  ни  към  него  е  единственото,  което  е
наистина важно. Ако сте избрали да стоите откъм страната на Исус, ние с вас сме от една и съща страна,
независимо от това, дали вие сте част от “моята група” в какъвто и да друг смисъл. Единственото, за което
ви моля, е да заставате откъм страната на Исус. И тъй като твърдо знам, че това е най-доброто, аз винаги ще
се надявам и аз самият да съм откъм неговата страна.

Изборът – нашият и на Бога

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Струва ми се, че вие не подчертавате нуждата от човешкия избор
за спасението. Не знаете ли, че Библията ни учи, че ние трябва да вземем решение да приемем Христос като
наш Спасител?”

*    *    *
Библията ни учи, че ние “получаваме” Христос или “вярваме в” Христос (Йоан 1:12; Деян.16:31).

Същевременно Библията ясно ни казва,  че Бог ни е избрал много по-рано от мига,  в който ние избираме
него (Йоан  15:16;  17:1-3;  2Сол.2:13-14)  и  че  той  ни  дарява  с  милостта   ние  в  замяна  да  го  изберем
(Деян.16:14; 2Кор.4:4, 6). Бог ни обича,  защото такава е неговата природа,  а не защото вижда в нас нещо
достойно за обичане – вярата ни, правилните ни решения или похвалните ни действия (2Тим.1:9). 

Нито един човек не е направил пръв стъпка към Бога, тъй като Бог винаги взема инициативата за
създаване на връзка и отношения между него и човека (Рим.11:33-36). Няма теологична система, която да е
в състояние да събере всички откровения на Бога в някакъв подреден вид, тъй като мислите на Бога са
много  по-високи  от  нашите.  Реалността   на  Божествената  милост  към  грешните  хора  надвишава
способността на умовете ни да разплетем и подредим всичките й оплетени краища. За щастие, не е нужно
ние да можем изцяло да обясним Божията милост, за да можем да й се наслаждаваме – това е факт, който е
потвърждение за Божията милост – и че ние трябва да се отнасяме милостиво един към друг, докато заедно
се борим да схванем и да обясним Божията милост, на която се радваме, докато общуваме помежду си. 

Нито един отговорен християнин – независимо дали е католик, протестант, калвинист или англиканец
– има разногласие относно нуждата от човешки “избор” и “решение.” Въпросът е само  дали, когато се
повдигне  завесата  на  вечността,  даже  нашите  правилни  избори няма  да  бъдат  оценени  като  плод  на
стимулиращата ни Божия милост и на незаслужено му благоволение към грешниците. 

Тъй като вярвам, че точно така ще се окаже (Пс.110:3; Рим.9:16; Фил.2:13), аз радостно потвърждавам
даже сега, че нашата вяра е дар от Бога – белег за неговата милост, която се простира от миналата вечност
и стига до бъдещата вечност (Еф.2:8; Фил.1:29; 2Сол.1:10).

Изборът и евангелизацията

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Ако Бог вече знае кой ще бъде спасен накрая, защо въобще трябва
да се занимаваме с разпространението на евангелието? Ще ви бъда благодарен, ако коментирате тази тема.”

*    *    *
Самият Исус е говорил за хората, които Отец му е дал (Йоан 6:37, 39; 17:2, 24). Той е казал, че всички

тези хора ще отидат при него. Той няма да изгуби нито един от тях, ще възкреси всичките в последния ден и
ще им да даде вечен живот. Павел (Рим.8:28-31; 2Сол.2:13-14) и Петър (1Пет.1:1-5) са писали същото нещо
на вярващите, за които са считали, че са в тази група. 

Но ако Бог  еднолично решава  кой човек ще бъде спасен,  защо трябва  да  се  стараем да отнесем
евангелието до всеки човек? Предлагам две основания. 

Първо, трябва да разпространяваме евангелието, тъй като Исус ни е заповядал да правим това, а той е
наш Господ (Мат.28:18-20.  Лука 24:46-47).  Фактът,  че  той ни е заповядал да правим това е  достатъчно
основание. 

Второ,  ние трябва да разпространяваме евангелието,  защото обикновено Бог използва хората като
инструменти за постигането на своята спасителна цел. По този повод Лутер правилно казал: “Светият Дух
идва при нас, возен в каретата на евангелието.” Единствено гаранцията, че Бог има избрани хора, които
сигурно ще дойдат, когато чуят за него ни снабдява с увереността, че нашето евангелизиране ще даде плод.

Когато веднъж апостол Павел се обезкуражил, Бог го ободрил с думите: “Продължавай да говориш и
не млъквай...защото имам много хора в този град” (Деян.18:9-10). Фактът, че Бог взема инициативата в
процеса на нашето спасение е повод да го хвалим, а не да спорим (Фил.1:3). Той ни мотивира да действаме
и да постоянстваме (2Сол.2:15). Когато четем тези думи, ние обикновено питаме: “Какво трябва да кажем за
всички тези неща?” А Библията ни дава следния отговор: “Ако Бог е откъм нас, кой може да е против
нас?” (Рим.8:31).
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Изборът на Бога

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Не мога да съчетая представата за Бог, който избира някои хора
да бъдат спасени с правото ни да имаме своя собствена воля. Дали Бог е избрал някаква “класа” от хора (тези
които са вярвали) или е избрал хората индивидуално?”

*    *    *
Божият избор на неговите хора винаги е в хармония с изявяването на тяхната воля. Бог прави хората

му да искат да бъдат с него (Пс.110:3). Самият той им вдъхва “желание да правите това, което го радва”
(Фил.2:13). Бог дава на хората си ново сърце и нов дух (Йез.37:26-28) и обновява умовете им (Рим.12:1-2).
Той им дава вяра, която заменя неверието им (Еф.2:8; Фил.1:29). Той им дава покаяние, което е завършен
обратен завой в начинът им на мислене (2Тим.2:25-26; Деян.11:18). Той им разкрива духовната истина и
осветява  вътрешността  на  сърцето  и  на  разбирането  им  (Мат.11:27;  Деян.16:14;  2Кор.4:6;  Еф.1:17-18;
Фил.3:15; 2Тим.2:7; 1Йоан 5:20). 

Изборът, с който Бог ни избира винаги съвпада с избора,  с който ние го избираме. Но не трябва да
правим грешката относно това, кое е причината и кое е последствието. Изборът с който Бог избира хората
си  не се  основава на нещо,  което той вижда в тях,  а  се  основава единствено на милостта на неговата
природа (2Тим.1:9). 

Неговата любов не е непостоянна и капризна, а е постоянна и целенасочена (2Тим.1:9; Рим.8:28). Ние
можем да попитаме всеки човек “Искаш ли да живееш в разбирателство с Бога?”, изпълнени с увереността,
че Бог никога няма да прогони човека, който отговори с “Да” (Йоан 6:37). 

Същевременно  ние знаем, че онези, които  постоянно отговарят с “Не”,  (Коментар:  Много важно е да
помним, че Бог винаги дава шанс на невярващият, който преди това го е отхвърлял, да повярва и по този начин да бъде спасен. Но
понеже такъв човек не знае кога ще умре и може внезапно да умре, разумно е той да не отлага положителния си отговор и така
да се лишава от Божията милост още сега.  Д.Пр.) дават израз на собственото си решение,  за което накрая ще
обвиняват единствено себе си. 

Вие ме питате дали Бог ни избира индивидуално, един по един? Апостолите не се стесняват и казват,
че той ни е избрал ((Еф.1:4) или ви е избрал (1Сол.1:4;  2Сол.2:13),  обръщайки се към конкретни хора,
живеещи на конкретни места (1Пет.1:1). 

В Новия Завет никъде не се говори, че Бог е избрал някаква теоретична група от хора. Исус е умрял
заради конкретни хора с конкретни имена и лица. Хората могат да се зарадват, когато научат, че спасението
им се намира в могъщите ръце на обичащият и верен Бог.

Извършители на Божието изцеление

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че по време на изучаване на Библията заедно с едно младо семейство,
младата жена внезапно избухнала в плач и споделила, че от 4 годишната до 11годишната си възраст е била
изнасилвана многократно от втория си баща. Младата  жена попитала: “Защо обичащият и всемогъщ Бог
позволява това да се случва?” Читателят ме моли аз да отговоря на този въпрос. 

*    *    *
Ситуацията на тази млада жена осветява един фундаментален морален проблем, за който няма готов

отговор. Нейната история доказва, че ние живеем в порочен свят, в който Бог временно позволява хората да
изявяват порочната си природа, като вършат зло, често пъти за сметка на други хора. Бог е можел да създаде
хората така, че те да са неспособни да действат порочно и унищожително. Но такива същества щяха да са
неспособни  да  изпитват  удоволствие  от  целенасоченото  общуване  с  Бога  или  да  познават  радостта  от
вършенето на добри дела. Накратко, те щяха да не са човешки същества като нас, а щяха да са съвършено
различни създания. 

Очевидно е, че Божията любов не се демонстрира в злите дела на хората. Божието състрадание е
видно в грижата и изцерителното служение на онези, които го познават; в изкуплението, което той ни дава
чрез Исус Христос, нашият Спасител и Изцелител; Божието състрадание се вижда и във факта, че той ще се
противопостави на всички неразкаяли се злосторници и те ще бъдат унищожени един ден като последица от
злите им дела. 

А докато дойде този ден ние, които се наслаждаваме в Божията любов сме призовани да я споделяме с
другите, които страдат от всевъзможни обиди и наранявания. Светият Дух може да ни използва като канали
на благословението и на светлината,  за  да помаже потиснатия дух с изцерителният балсам на Божията
милост. 
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В един стар химн се казва следната истина: “Дълбоко в човешкото сърце, стъпкани от изкусителят,
лежат погребани чувства, които милостта може да възстанови.” Нека се молим да имаме чувствителни очи,
възприемчиви уши и нежни сърца, за да бъдем помощници на Великият Изцелител и да сме инструменти в
ръцете му за излекуването на мнозина.

 
 Изговаряне на Божията прошка

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали е правилно да изповядваме греховете си пред друг човек и дали
вярващият, който чуе тази изповед, може да ни предложи опрощение в името на Христос.”

*    *    *
Вярно  е,  че  нито  един  човек  няма  властта  да  опрощава  грехове,  както  правилно  за  отбелязали

враговете на Исус (Марк 2:5-7). Но в постоянно разширяващи се кръгове Исус упълномощил Петър, след
това Апостолите и накрая, след като се възнесъл при Отца – цялата църква да изрича опрощение в негово
име (Мат.16:18-19; Йоан 20:21-23; Мат.18:15-20). 

По-късно Яков описва правилната процедура за прощаване от името на Бога, както от служителите на
църквата, така и от всеки един вярващ човек (Яков 5:14-16). Йоан смело обещава: “Защото ви се простиха
греховете заради неговото име” (1Йоан 2:12) и ние можем с увереност да повтаряме тези негови добри
думи всеки път, когато те могат да помогнат или когато някои има нужда да ги чуе. 

Всичко това е възможно, защото “Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на
човеците прегрешенията им” (2Кор.5:19). Чрез вярната покорност на Исус Христос, достигнала връхната
си точка в смъртта му на кръста “дойде на всички човеци оправданието” (Рим.5:18). Евангелието е добрата
новина за нашето спасение (Еф.1:13). Това е посланието, че чрез кръвта на Исус Христос, Бог се примири с
всяко отчуждено човешко същество на земята и на небето (Кол.1:19-20). 

Бога подтиква вярващите да уведомяват другите хора, които все още не са чули за неговата прошка и
да ги приканват и умоляват и те да получат тази прошка и да бъдат примирени с Бога (2Кор.5:20-6:1). Исус е
бил нашият представител, нашият върховен свещеник и нашият пълномощник. Неговият начин на живот е
бил нашия живот и неговата смърт е била нашата смърт. Ние гледаме към Исус и виждаме Отца, а Отец
гледа към нас и вижда Исус. Исус е понесъл това наказание, което ние заслужаваме, а ние се наслаждаваме
на това, което е заслужил Исус. Чрез неговата работа и страст, чрез това, което той е направил и чрез това,
което му е било направено, чрез делата му и чрез смъртта му ние сме направени праведни пред Бога изцяло
и завинаги. 

В някои църкви присъстващите редовно четат заедно едно общо признание за грях и молят Бог за
прошка, а един от присъстващите отговаря утвърдително, че греховете им са опростени в името на Исус
Христос. Наистина е голяма благословия човек да каже високо и ясно: “Аз извърших грях чрез мисъл, думи
и действия” и след това да чуе някой друг на му каже: “Простено ти е в името на Исус Христос.”

 Изкуплението – реалност и теории

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Наскоро  прочетох  някои  коментари  на  К.  С.  Луис  относно
несъгласието му със становището, че изкуплението е “наказание, което Исус е приел вместо нас.” До сега
винаги съм чел да се твърди, че изкуплението не е “наказание, което Исус е приел вместо нас.” Това ме накара
да потърся и да намеря становището на един починал вече и много уважаван професор по теология, който
също  отрича твърдението,  че  изкуплението  е “наказание,  което  Исус  е  приел  вместо  нас.”  Дали  това
несъгласие се отнася до нещо незначително или засяга основата на християнската ни вяра?”

*    *    *
Християните по цял свят твърдят, че чрез живота, смъртта и възкресението на Исус Христос, святият

Бог прощава на грешните хора и ги възстановява, за да станат те праведни пред очите му. Това постижение е
наречено “изкуплението.” Това е реалност, която е в основата на нашата вяра и в буквален смисъл е най-
важната за нас истина. Но въпреки, че православните християни (тези, които прославят сърцевината на
апостолското  християнство,  така  както  е  описано  в  Новия  Завет,  независимо  дали  са  протестанти,
римокатолици  или  източноправославни)  потвърждават  изкуплението,  те  не  са  на  едно  и  също мнение,
когато бъдат помолени да обяснят точно по какъв начин животът и смъртта на Исус е допринесъл за този
щастлив резултат. 

През вековете вярващите са предлагали различни теории за начина, чрез който животът и смъртта на
Исус са примирили Бог с грешните хора. Не трябва да се изненадваме, че обясненията за изкуплението се
различават. Ние не можем да обясним даже чудото на сътворението на земята от Бога. Например, учените
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спорят дали най-доброто определение на светлината е, че тя е вълна или е частица. Но въпреки, че учените
продължават да спорят помежду си кое от тези две неща е вярно, хората продължават да виждат. 

Не е нужно да разбираме същността на светлината,  за да можем да се наслаждаваме на изгодите от
нея. По същият начин ние не вярваме на нито едно от обясненията за изкуплението, а вярваме в Бога, който
дойде в личността на Исус Христос и направи това една реалност. Има огромна разлика между това да
вярваме в Бога като в наш Спасител и в това да вярваме в обяснението на сложната му спасителна работа.
Всички наши обяснения в най-добрия случай са откъслечни, тъй като ние виждаме през едно замъглено
стъкло. 

Апостол Павел размишлявал над стратегията на Бога за спасяването на грешниците от всички народи
и признал: “О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са неразгадаеми
неговите  присъди  и  колко  са  неизмерими  неговите  пътища!”  (Рим.11:33).  Може  би  е  добре  и  ние  да
реагираме по същия начин, когато разглеждаме някое от огромните дела на Бога. Ние не можем да обясним
как Бог е създал вселената,  как е освободил Израел от робството в Египет,  как е станал един от нас в
личността на Исус Христос, как е примирил грешниците със себе си чрез живота и смъртта на Исус или как
го е възкресил от смъртта. Но всъщност това не е важно. В Съдният Ден Бог ще изследва сърцата ни, а не
ще оценява теориите ни. 

А дотогава най-добрият ни отговор на Божията работа не е да измисляме някаква теория, а да славим
Бога. Докато се покланяме пред него и се удивляваме от делата му, ние можем да възкликнем: “Защото
всичко е от него и за него. На него да бъде славата завинаги. Амин” (Рим.11:36).

(Коментар: Само ще добавя:  „Бог направи Онзи  (Исус), който нямаше никакви грехове, да бъде грях  заради нас, за да
можем ние в Него, да станем праведни пред Бога“ (2Кор.5:21 – мой превод). Д.Пр.)

       
Изкушението не е от Бога

Един абонат на моята ел. поща ме пита защо Исус е учил учениците си за де молят на Бога с думите “не ни
въвеждай в изкушение”(Мат.6:13), а в Посланието на Яков се казва, че Бог” никого не изкушава” (Як.1:13).

*    *    *
Исус ни показва Божия суверенитет – всичко, което се случва е под контрола на Бога, въпреки че той

не е причината за всичко, което става. Яков ни показва характера и целта на Бога. Бог не съблазнява никого
да извърши зло. Бог не иска хората да вършат зло и не изпитва задоволство, когато някой направи някаква
грешка.

Сатаната  е  изкусител  на  хората,  но  той  не  може  да  действа  извън  границите,  които  Бог  му  е
определил. Ние виждаме драматична илюстрация на тази истина в историята на Йов (Йов 2). Самият Исус е
бил “отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола” (Мат.4:1). Поведението на дявола е
съответства на характера му (той е съблазнявал Исус да извърши грях), а Бог е действал, като е бил близо до
своя Син (усъвършенствайки Исус като наш безгрешен, но и състрадателен към нас Спасител).

Ние се молим на Бога да ни предпазва от срещи със злото и той често прави това. Ако уповаваме на
неговата сила, Бог никога не позволява да бъдем изкушавани извън способностите ни, а когато се срещнем с
изкушение, той винаги ни осигурява път за измъкване от изкушението (1Кор.10:13). Бог позволява ние да
бъдем изкушавани до пределите на силата на нашия характер и той използва това (Як.1:2-4). 

Но въпреки това Бог, който ни дава само добри дарове, никога не трябва да бъде обвиняван за нашия
грях.  Ние сме отговорни за лошите избори, които правим, които Бог може не само да опрости, но и да ги
използва за своя прослава и заради нашето добруване (Як.1:12-16).

Измийте греховете си

Вярващ от Аляска ми пише: “Разбирам, че вярата е единствената основа за спасението ни, но все още не мога
да разбера описанието за превръщането на Савел в Павел. Моля ви да обясните израза “измий греховете си”
във връзка с кръщението му. Павел не е ли бил очистен от греховете си поради това, че е повярвал в Христос?”

***
Когато разделим кръщението от вярата в Христос или когато считаме, че вярата и кръщението не са

свързани помежду си събития, веднага се появяват обърквания. В Новия Завет те представляват вътрешната
и външната характеристики на едно и също нещо. Очевидно, невъзможно е даже чрез най-упорито измиване
с вода да се измият духовните петна на моралната вина (Евр. 9:13-14; 22). Независимо от това, “умиването”
при кръщението може да изиграе мощно очистващо влияние на съзнанието, когато, както това се е случило
със Саул от Тарс, при неговото извършване кръщавания е призовал името на Бога (Деян. 22:16). И наистина,
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в Деяния на Апостолите кръщението заема мястото, което обикновено в наше време се дава на “молитвата
на грешния човек”.

Ако някой някога  се е нуждаел от очистване, то това е бил Саул поради греховете си, тъй като той е
преследвал и помагал да бъдат убивани християните, който сам се е считал “главният от виновниците”,
който се е лутал три дни без зрение, преди при него да дойде Ананий, за  да го изцели и да му обещае
спасение. Саул е трябвало да изживее един акт на очистване, за да продължи да живее в мир със себе си и с
всички останали хора. Бог е осигурил това да се извърши чрез водното кръщение.

Тъй като водното кръщение демонстрира подчиняване на Исус като Господар и Бог и вярата  в него
като Спасител, то освен това е молба към Бога да ни даде чиста съвест, въз основа на възкресението на Исус
Христос (1Пет.3:21). Павел счита, че кръщението представлява “водно умиване чрез словото” (Еф. 5:26).
Тук “словото” означава  “изреченото слово”  и може да се  отнася както за  проповядваното евангелие  за
жетвата на Исус на Кръста, така и за устното признание на кръщавания, че вярва в Исус за своето спасение
(Рим. 10:9-10).

Ние с доверие се приближаваме към Бога “с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от
лукава  съвест и  с  тяло,  измито  в  чиста вода”(Евр.10:22),  защото кръщението представлява  видима
демонстрация на онова, което вярата невидимо вижда и сграбчва. Обновлението и новорождението чрез
Светия Дух се обяснява по същия начин в Тит 3:5. И когато всичко това е казано и направено, “Той ни
спаси не чрез праведни дела, които сме сторили, но по Своята милост” (Тит 3:5). “Защото по благодат
сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали някой”
(Еф. 2:8-9).

                                                    

Изповядване и повярване

В Рим.10:9-10 се казва, че “ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е
възкресил от мъртвите, ти ще бъдеш спасен.” Тъй като ние не можем да добавим нищо към спасяващата
работа на Исус, един читател на моята ел. поща ме пита, дали това е формулата за получаване на достъп до
небесата?

*    *    *
Това евангелско обещание приключва дискусията относно безполезността на търсенето на праведност

пред Бога чрез собствените ни усилия,  а не чрез вярата в това, което Бог е направил в Исус Христос за
грешниците. Първият подход се стреми към получаването на Божието одобрение (“праведността”) “чрез
вършенето на добри дела”; вторият подход се стреми към получаването на това одобрение “чрез вяра.” 

Онези, които се придържат към първия подход установяват, че Исус е “препъни камък”;  а тези, които
се придържат към втория подход установяват,  че  Исус е  здравият  фундамент,  който никога няма да ги
разочарова (Рим.9:30-32).

Павел обяснява този контраст чрез сравнението между пътя на добрите дела и пътя на евангелието.
Самият  Моисей  е  казал,  че  праведността,  основаваща  се  на  закона  изисква  да  се  изпълнява  100%
(абсолютно  всичко)  от  това,  което  се  изисква  от  закона  (Рим.10:5,  което  е  цитат  на  Лев.18:5).  Във
Втор.30:11-14 Моисей казал на евреите, че Бог е направил своя закон напълно достъпен за тях. Не било
нужно те да отиват на небето, за да получат Божиите заповеди или да пресичат океана, за да ги намерят. Ние
можем да кажем, че Божият закон е бил в устата и в сърцето им, “точно пред тях!” Единственото, което се
изисквало тях е да спазват тези заповеди.

Павел цитира тези думи от Моисей, но ги променя, за да обясни пътя на “праведността чрез вяра.” Не
е нужно ние да отиваме на небето (за да получим Спасител), нито да се гмурваме в дълбочините (за да го
връщаме от смъртта), защото Бог вече е изпратил своя Син Исус Христос на земята, за да живее и да умре
заради грешните хора и Бог вече го е възкресил от смъртта (Рим.10:6-8). Точно така, както Бог е поставил
заповедите си в устата и сърцата на израилтяните, така сега той е поставил това евангелско слово “близо”
до нас – в нашите уста и в нашите сърца. Тъй като Исус е свършил спасяващата работа, ние не можем да
добавим  нищо  към  онова,  което  той  вече  е  постигнал.  Единственото,  което  можем  да  направим  е  да
изповядаме тази реалност с устата си и да повярваме в сърцата си. И тъй като работата на Исус прави 100%
праведни хората му пред Бога, онзи, който повярва в това и каже това, ще се наслаждава на изгодите на
всичко, което Исус е постигнал (Рим.10:9-10).
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  Изпълнявайки мисията заедно с Бога
                                                                                                                     

Огромен брой от християните изглежда, че се лутат по света. Всеки от тях върви по своя си път  и
въобще няма чувството, че му е възложена някаква мисия в този свят, която той трябва да изпълни. Ако ги
попитате каква е причината, поради която живеят, вие ще се уверите, че те нямат никаква представа. Не е
чудно, че им липсва посока. Но истината е, че вярващите са хора, които имат задача в живота си на земята.

Ние сме били призовани и ни е възложена работа, която трябва да свършим. Първо, Бог ни е призовал
да излезем от този свят. След това той ни е възложил да се върнем обратно в света. Той е направил тези две
неща с определена цел.  Самият Бог изпълнява мисия.  Ние изпълняваме мисия заедно с Бога.  В буквален
смисъл ние работим заедно с Бога. 

Не е нужно човек да е вярващ за да разбере, че този свят е опустошен и че и хората, които го обитават
са  опустошени.  Книгата  Битие  ни  разказва,  че  първоначално  всичко  създадено  от  Бог  е  било  добро.
Опустошението и покварата са последица от това, че хората решили да пренебрегнат Бога и да тръгнат по
своя си път, все едно че всеки човек е бог на себе си. Но Бог веднага започнал да изпълнява мисията за
възстановяване  на хората и за ремонтиране на света. Той избрал един мъж от Месопотамия, наречен Аврам,
на когото обещал, че ще стане баща на народ от потомци, чрез които се заклел, че ще благослови всички
други народи (Бит.12:1-3). 

Другите книги от Стария Завет ни разказват историята на Авраам (това е обещаното му име, дадено
от Бога)  и  на  неговите  потомци,  израилтяните  (които по-късно били наречени юдеи).  Това  е  объркана
история. Избраните хора понякога били верни на Бога, а друг път му изневерявали. Но въпреки това, по
някакъв начин Бог работел чрез тях и в двете им състояния.  Всъщност това е историята на Бога,  а не
историята на израилтяните. 

Накрая една юдейска девойка, наречена Мария, родила бебе, което нарекли Исус. Книгите от Новия
Завет, които наричаме Евангелия, ни разказват историята на живота, смъртта и възкресението на Исус. Тези
събития  представляват  сърцевината  на  християнското  съобщение,  евангелието,  където  тези  събития  са
представени  като  начини,  чрез  които  Бог  е  направил  хората  праведни  пред  себе  си  и  чрез  които  ще
ремонтира и останала част от човечеството. Сега ние, вярващите сме съработници, които работят заедно с
Бога за изпълнението на неговата мисия (1Кор.3:9). 

Ние сме инструменти и представители на Бога, който ни дава сили и средства, за да изпълняваме
възложената ни работа. Нашата задача се състои от две части. 

Първо, ние трябва да разказваме на всеки човек и на всяка група от хора за това, което Бог е направил
чрез Исус. 

Второ,  като  общество на  вярващи ние  трябва  да  сме  модел на  примиреното  човечество,  което  е
крайната цел на Бога. За да правим тези неща, ние просто извършваме видимо пред другите хора това, което
Бог е извършил вътре в нас. 

Наистина е грандиозна задачата да изпълняваме мисия заедно с Бога (Фил.2:12-16).  Можем да си
мислим за историята на човечеството като за една продължителна драма. Бог, който е обичащ и могъщ, е
главният герой в тази пиеса, в която се разкрива историята на нашата планета и на нейните обитатели.

Въпреки че са били създадени с цел да живеят в приятелство с Бога, хората се разбунтували и това е
причината сега да живеем в опустошен свят сред отчуждени хора. Независимо от нелоялността на хората и
на  изобретателността  на  сатанинският  враг  на  Бога,  Богът-Създател  упорито  изпълнява  своята
възстановяваща мисия и никога няма да се откаже от нея.  Тогава,  в определеното време се родил Исус
Христос, най-уникалният човек, който е живял на земята, човекът, в който самият Бог е живял и то изцяло.

Създателят е примирил човечеството със себе си и накрая ще промени и света чрез живота, смъртта и
възкресението на Исус. Бог е поверил тази драма на вярващите и ги е инструктирал да я разказват на всеки
жив човек. По този начин хората на Бога станали съработници, които заедно с Бога изпълняват мисията му.
Но в период на няколко столетия нещо тръгнало накриво в смъртоносна посока. Много от хората, които
твърдели,  че  са  вярващи изглежда  забравили,  че  Бог  ги  е  призовал  и  им  е  възложил  да  бъдат  негови
представители и съработници, които трябва да работят за изпълнението на тази негова мисия. 

Вместо  това  хората  просто  седели  в  църквата  и  се  задоволявали  да  се  наслаждават  на  Божиите
благословии, без въобще да се замислят за личната мисия в живота си. Разбира се, винаги има чудесни
изключения, има верни хора, които неуморно служат на Бога, фокусирани в задачата, която той е възложил
на всички вярващи. През вековете институционалната църква постепенно заменила обществото на хората,
на които Господ е възложил да изпълняват мисията му. 

Тази подмяна се демонстрира по много начини. От началото древните вярващи се събирали често, за
да се молят и да отдават похвала на Бога, да се фокусират отново, и да се зареждат с решимост и сили за
изпълнение на личната си задача в този свят. С течение на времето тези събирания се превърнали в крайната
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цел на живота на вярващите, в ритуал, чиято цел е да угоди и да достави удоволствие на присъстващите. За
разлика от вярващите в древността,  които отивали сред хората по целия свят и разнасяли евангелието,
съвременните вярващи често пъти не ходят никъде.  Вместо това  те  издигат лозунги и разпространяват
реклами, чрез които канят хората   да отидат при тях  . 

Много вярващи напълно са изгубили представа за мисията си. За да запълнят образувалият се вакуум,
те работят много и даряват щедро,  за да строят за себе си все по-големи и по-добре обзаведени места за
срещи. В древните общества на вярващите много хора с най-различни таланти посвещавали изцяло живота
си на  изпълнението  на  различни съставни  части  от  мисията  на  Бога.  Когато се  появявал  такъв  човек,
членовете на църквата го подпомагали финансово с щедри сърца. 

Много сегашни вярващи, тъй като изцяло са престанали да се интересуват от мисията на живота си,
се опитват да успокоят съвестта си, като наемат обучени професионалисти, за да изпълняват мисията им от
тяхно име. Не е необичайно тези наети професионалисти да са били съвестни хора, които искрено са се
стараели да извършват това, което е правилно и да служат на Бога. Вследствие на което те често пъти
служели под въздействието на невидим, но тежък товар. Те са разбирали смисъла на мисията и са знаели, че
тя е била пренебрегната от вярващите. В допълнение на това хората, които ги наемали, често поставяли
условие на наетите професионалисти да не отправят никакви покани към членовете на църквата да участват
в  службите,  така  че  на  професионалистите  не  им  оставало  никакво  време,  за  да  участват  поне  те  в
изпълнението на мисията вместо хората.  Някои професионалисти намирали утешение в алкохола или в
приемането на болкоуспокояващи лекарства. Други станали работохолици и така пренебрегвали съпругите и
собствените си деца. Мнозина свещеници дотолкова се отчаяли, че се отказали от професията си. 

Книгата Деяния на апостолите разказва как в древността вярващите са изпълнявали мисията заедно с
Бога. Те се събирали в домовете си и на публични места, разказвали историята на живота си и споделяли с
другите  християни  имота  си,  докато  разпространявали  евангелското  послание  и  Божието  общество  на
примирението по цялата римска империя. 

Днес  много  църкви  от  всички  християнски  деноминации  осъзнават  огромната  разлика  между
първоначалната  картина  и  сегашната  традиционна  институционална  църква.  Те  не  търсят  някакъв
перфектен човешки образец. Те знаят, че църквата през първия век, подобно на църквата през 21 век е била
съставена от хора и поради това е била дефектна. Но въпреки това те са доловили широко разпространената
липса на истинско общество на вярващите и разбрали всеобщата липса в християните на представата, че са
били призовани и че им е било възложено да бъдат специални представители на Бога . Те скърбят заради
опита да се  изпълни победоносно мисията с  помощта на наети професионалисти,  а  не чрез живота на
всички вярващи, който да е изпълнен с молитви и да е подхранван и ръководен от Светия Дух, докато те
живеят  ежедневно  като  всички  останали  хора  около  тях.  Тези  възприемчиви  вярващи  сега  повторно
изследват библейските определения за успеха и се отказват от траещите десетилетия безплодни програми,
създадени с цел да се продължи това чисто човешко лицемерие. 

Те  се  превръщат  в  хора  на  Божието  царство  с  визия  за  света,  а  не  хора  на  “църквата,”  които
разсъждават  изцяло  в  духа  на  конкуренцията  и  съревнованието  между  отделните  християнски
деноминации.  Те  се  научават  да  вярват,  че  Бог  ще  изпълни  своя  план  и  се  стремят  единствено  да  се
присъединят към работата,   която той вече изпълнява  . Не е нужно тези християни да отхвърлят нуждата от
църковни сгради, от наети професионалисти и от планиране на дейността на църквата. Те признават, че Бог
веднъж вече е преобърнал света. Те преосмислят целта на събиранията в църквата с намерението да ги
променят в светлината на целта на Бога. Те преосмислят нуждата от платени професионалисти и са готови
да обмислят и да променят ролите на професионалистите, от които са преценили, че се нуждаят.
                                

Изпълняване на семейните задължения

Един абонат на моята ел. поща иска от мен духовен съвет относно редките си сексуални отношения с жена
си. След като се е грижила през целия ден за децата, тя му казва, че е твърде изморена. В заключение той
казва, че в сравнение с него, тя изпитва много по-малко желание за секс. Той иска да е верен на жена си, но
чувства, че е измамван от нейното въздържание, което го принуждава и той да се въздържа.

*    *    *
Специалистите по тези въпроси най-общо потвърждават, че повечето съпруги се чувстват доволни с

много по-малко секс отколкото повечето съпрузи, въпреки че понякога има и изключения. Апостол Павел,
пишейки  с  позволението  на  Христос,  призовава  съпругите  и  съпрузите  да  изпълняват  семейните  си
задължения един към друг, за да не допуснат неморалност. Всеки брачен партньор трябва да гледа на тялото
на партньора си като на свое собствено тяло и да не лишава партньора си от брачни отношения (1Кор.7:2-6).
С сегашната култура да се лишава съпруга от секс е равностойно на изпращането на гладен човек в някакъв
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огромен  магазин  за  хранителни  стоки,  който  е  пълен  с  възбуждащи  аромати  и  безплатни  хапки  от
промоцията на различни храни. Това е глупаво, самоунищожаващо и противно на библейските указания.

Сексът започва в главата и изглежда тук мъжът и жената се различават. Семейният консултант Грей
Смейли казва, че по отношение на секса жената прилича на готварска печка с въглища, а мъжът е като
микровълнова печка. Мъжете веднага се “включват” и са готови за среща, а жените са склонни да копнеят за
обич и ухажване, за да “се настроят.” Друг специалист пише, че нощните отношения може би трябва да
“започнат” сутрин преди закуска. Думи на обич и случайни докосвания сутринта, последвани от обмислени
и изпълнени с любов думи през деня могат да запалят искра, която се разраства до романтична топлина с
настъпването на вечерта. 

Ако съпругата изразходва цялата си физическа и емоционална енергия в грижи за децата през целия
ден или за  работа извън дома,  тя  може да счита,  че  леглото е  преди всичко място за  спане  и отмора.
Съпругът  й  би  направил  добре,  ако  обмисли  внимателно  как  да  съживи  в  нея  това  задължение,  да  я
освободи от някои отговорности и да я поглези и успокои часове преди времето за лягане. Ако късното
лягане на децата пречи на семейната игра, изпратете децата да си легнат малко по-рано. Похвално е да си
първокласен родител, но един от най-добрите подаръци, който родителят може да даде на детето е здравото
семейство между мама и тате. Мъдрите родители осъзнават,   че собствените им взаимоотношения трябва да  
имат предимство   пред отношенията с децата им  . Внимателното спазване на този приоритет ще се отплати с
ценни дивиденти чрез отглеждането на щастливи деца в бъдещето.

                        Изработвайте собственото си спасение

Един абонат на моята ел. поща от Тексас ми  пише: “Във Фил.2:12 се казва “изработвайте спасението си със
страх и трепет.” Дали това означава, че ние сме длъжни да извършим “нашата част” в допълнение към
това, което вече е направил Исус?”

*    *    *
Думата, която тук е преведена като “изработвайте” се среща често в Новия Завет и винаги означава

привеждане  в  действие  на  нещо,  което  е  част  от  ситуацията.  Например,  “законът  изработва  гняв”
(Рим.4:15).  “Грехът  причинява (изработва)  смърт”  (Рим.7:13).  “Скръбта  по  Бога  докарва (изработва)
покаяние” (2Кор.7:10-11). 

Във  всеки  случай  “изработваното”  нещо  присъства  през  цялото  време,  въпреки  че  в  началото  е
невидимо.   А при протичане на целия процес  то накрая става  видимо. По същия начин връзката ни с
Христос съдържа в себе си и шанса за нашето спасение. Чрез нашия живот в подчинение това спасение
разцъфтява от пъпката до цъфналия цвят. Павел подчертава източника на нашето спасение, като обяснява:
“защото това е Бог, който работи във вас.” 

Апостолът буквално казва, че Бог ви дава сили. Бог подсилва подчинението ни както вътрешно (да
искаме), така и външно (да правим). Ние можем да “изработваме” само това, което Бог е “изработил вътре в
нас.” Всичко, което Бог върши в нас е насочено към постигането на спасението. Гръцката дума, преведена в
Новия  Завет  чрез  фразата  “Неговото  благоволение”  се  свързва  с  Божията  програма  за  спасяване  на
грешните хора (Лука 2:14; 10:21; Еф.1:5, 9; 2Сол.1:11-12). 

Тъй като разбираме, че Бог работи в нас, ние живеем в подчинение пред Бога “със страх и трепет”.
Навсякъде в Библията тази фраза е израз на почтително уважение към Божието присъствие и дейност или
пред  лицето  на  някакво  взаимоотношение,  предписано  от  Бога  (Бит.9:2;  Из.15:16;  2Кор.7:15;  Еф.6:5).
Знанието, че Бог е този, който произвежда в нас всяка добра мисъл и действие,  ни мотивира да живеем
сериозно и почтено. Колко възхитителна е мисълта, че ежедневният ни живот е арената на спасителната цел
на Бога!

Израел и пророчеството

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали връщането на евреите след 1948 в съвременната държава
Израел е изпълнение на библейското пророчество и е знак за скорошното връщане на Исус?

*    *    *
Пророците от Стария Завет постоянно очаквали времето,  когато Бог ще събере евреите обратно в

наследената  земя,  които  са  разпръснати  по  целия  свят  (Ис-11:10-12;  52:1-10;  Xe  з.36:22-24;  37:1-12;
Зах.10:6-12; 12:3, 6). Много изследователи на Библията вярват, че тези пророчества ще бъдат изпълнени
буквално. Други считат, че понякога Новия Завет обяснява такива буквално звучащи обещания чрез духовни
термини и това се отнася за някои от цитираните по-горе текстове (виж Деян.15:13-20; Рим.10:15; 15:12).
Ако за момент предположим, че обещанията свързани с връщането на евреите в родната им земя трябва да
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бъдат  изпълнени буквално,  тогава все  още има един елемент,  който не ми позволява да свързвам тези
текстове със съвременното състояние на държавата Израел. 

Става дума за факта, че в същите тези пророчества се казва, че когато Бог върне обратно евреите в
древната им земя, той ще им даде и сърце да го признаят и да му служат. А точно това не вярно за повечето
от съвременните евреи, живеещи в Излаел. Д-р Робърт Фридман, президент на Еврейския университет в
Балтимор твърди, че “огромно мнозинство от най-ранните ционисти са били светски евреи.” Според д-р
Шмюел  Сандлер  от  университета  Барлан,  само  24%  от  сегашните  израилтяни  се  самоопределят  като
религиозни, а 56% никога не са влизали в синагога. 

Д-р Зев Стърнхел от Еврейския университет в Йерусалим пише: “Новият жител на Израел започна да
се  самоопределя  като  независима  личност,  която  няма  нищо  общо  с  религията  на  своите  предци  и  с
божествените обещания.” Бог все още може да изпълни древните си обещания в буквален смисъл и в това
отношение  аз  съм  на  обратното  мнение  в  сравнение  с  хората,  които  отхвърлят  тази  възможност.  Но
пророчествата на Исая, Йезекиил и Захария, цитирани по-горе съдържат в себе си визия, която е много по-
обширна и славна от всичко, което сме видели до сега. 

И ако това  е  така,  сегашните събития в Израел  нямат нищо общо с царството на Исус Христос .
Въпреки това, както ясно показват текстовете от Новия Завет, вярващите винаги трябва да са нащрек и в
готовност, защото знаят, че Исус може да се върне по всяко време.

Източникът на спасителната вяра

Професор  по  изучаване  на  Библията  ми  пише:  “Защо  хората  вярват  в  евангелието?  Изхождайки  от
историческите свидетелства, че човек вярва да е част от реалната история, уповавайки се на събитията,
станали в належащото време - това е и си остава Християнския път. Даже ако това не е единствения
източник на вяра, за мен той си остава един важен източник.”

   ***
Можем да се съгласим, че е “важен”, но едва ли това е окончателния отговор, като имаме предвид

казаното в Новия Завет. Погледнете казаното от Исус: “Никой не може да дойде при Мене, освен ако не го
привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: “Всички ще
бъдат научени от Бога”. Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене” (Йоан 6:44-45 –
мой превод).

Спомнете си казаното от Павел: “Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината,
Той е, Който е огрял сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето Исус
Христово” (2Кор. 4:6). Спомнете си за историята за жената от Тиатир, за която се казва: “Господ отвори
сърцето й (на Лидия) да внимава в това, което Павел говореше” (Деян. 16:14).

Струва ми се,  че  не заобикаляме истината,  когато приемаме за  верни духовните свидетелства,  че
онези, които вярват, са длъжни да се предоставят изцяло на Бога, докато тези, които не направят това, сами
се осъждат.

Казано с други думи, даже нашата паднала природа казва “Не” на Бога, въпреки че ние имаме нужда
от Божията сила, за да кажем “Да.” Ние можем да си представим Исус на гроба на Лазар, произнасящ тази
най-абсурдна заповед, отправяна към трупа на мъртвец от четири дни: “Лазаре, излез вън!” (Йоан 11:43).
Как би могъл един мъртвец да излезе от гроба? Отговорът е, че когато Бог ни заповяда да се направим нещо  ,  
Той ни дава способности да го направим.

Така става и с проповядването на добрата новина. Бог заповядва на мъже и жени, които са мъртви
поради греховете си, да се разкаят и да повярват в евангелието (Рим. 1:16; 1Кор. 1:18), нещо което те не са в
състояние да направят сами по себе си. Но заедно със заповедта, Бог им дава сили да я изпълнят. Тайната на
злото е, че някои проявяват способностите на грешната си природа да не повярват и да отхвърлят милостта
на Бога (Деян. 28:23-27).

Можем да бъдем сигурни, че Бог не се радва на никое страдание (1Тим.2:3-4; 1Пет.3:9). Нито пък Бог
прави така, че някой да не повярва,  въпреки че Бог има право да направи даже това, ако пожелае и ние
нямаме право да се оплакваме (Рим. 9:16-24). 

(Коментар: Нещо повече: Бог може да прави каквото си поиска, защото е суверен и не е длъжен да дава отчет на никого.
Всичко, целият свят, включително и ние, сме негови създания. Коментирайки този факт, Павел казва: „Може ли глината да каже
на грънчарят: „Какво правиш с мен?“ Безспорен факт е, че Бог ни обича и ние живеем единствено поради неговата благодат. Но
никога не трябва да забравяме, че Бог е Бог, а ние сме хора. Д.Пр.)
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Изтощаване, безпокойство и богатство

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “В Пр.23:4 се казва да не се изтощаваме да придобиваме богатство.
Това означава ли, че според Библията човек не трябва да работи по 80 часа седмично? Дали според това
правило аз направих грешка, когато приех работа в огромна фирма, която изисква от мен да работя по 15-16
часа ежедневно?

*    *    *
Не винаги, но според мен този откъс утвърждава един много важен принцип, с който винаги трябва да

се  съобразяваме.  Пс.127:1  ни напомня,  че  успехът във  всяко начинание  е  дар  от  Бога.  “Ако  Господ не
съгради дома, напразно се трудят зидарите.” Следващият стих осветлява безполезността от това, човек да
се стреми към пълната си реализация в работата си.  “Безполезно е за вас да ставате рано,  да лягате
толкова късно и да ядете хляба на болезнения си труд, защото Бог дава на възлюбения си даже когато
той спи” (Пс.127:2). Исус ни учи, че Бог ще се грижи за хората си така, както се грижи за птиците и цветята
и че ние трябва да вярваме, че той ще задоволи материалните ни нужди, когато ние направим неговото
царство да е нашият пръв приоритет (Мат.6:19-21, 24-33).

В същото време Библията окуражава упоритостта, планирането и усилната работа. В Притчи на два
пъти  ни  препоръчва  трудолюбието  като  пример  за  упоритост,  прилежание  и  предвидливост  (Пр.6:6-8;
30:25). За разлика от него, на “мързеливеца” му липсва онова, от което се нуждае, защото леността му го
води към провал (Пр.13:4; 20:4). Авторът на Еклесиаст ни призовава: “Всичко, което ръцете ти искат да
направят, върши го с всичката си сила” (Екл.9:10). Павел призовава християните “Каквото и да вършите,
работете  от  сърце,  като  за  Господа”  (Кол.3:23).  Библията  не  подкрепа  некачествената  работа  или
мързеливото отношение.

Основното  тук  е  правилното  виждане,  правилните  приоритети и  балансираността.  Важни  са  и
правилно  избрания  момент  и  отчитането  да  другите  житейски  обстоятелства.  Фалшивият  бог  на
материализма постоянно ни изкушава. Оценявам високо това, че ми задавате този въпрос. Ръководете се в
живота си от такива библейски принципи и вие ще вземате мъдри решения, които ще оказват почит на Бога.
Продължавайте да молите Бог стъпка по стъпка да направлява пътя ви. Той е обещал и ще направи това.

Има ли значение членството в местната църква?

Християнин от Мисури пита какво е значението на членуването в местна църква, а един вярващ от Адвентна
църква от Далечния Изток пита, дали е правилно да съществува църковна административна организация и
дали всички християнски дейности задължително трябва да се осъществяват под покровителството на някоя
местна църква.

***
За  повечето  от  нас  думата  “църква”  се  свързва  с  представата  за  една  постоянна  сграда  и

професионални свещеници, бюджет и програми, служители и срещи. За нас е трудно да си представим
“църква”, която да е отделена от тези неща, въпреки че през първите няколко века християнската църква не
е  била  свързана  с  нито  едно  от  тях.  Най-ранните  църкви  по-скоро  са  били  “общества”,  отколкото
“институции” и техните срещи най-вероятно са приличали повече на събирания на група съмишленици,
отколкото на повечето съвременни протестантски или католически богослужения. 

Според  Новия  Завет  всеки  християнин  е  “служител”,  “богослужение”  е  ежедневното
жертвоприношение, извършвано в сърцето на вярващия, а “служба” не е някаква организирана програма, а
начин,  по  който  човек  изживява  живота  си,  когато  е  наясно  и  помни,  че  всичките  му  способности  и
предоставящите му се възможности са дарове от Бога, които ние като служители трябва да използуваме в
полза на другите хора и за прослава на Бога и че Бог ще ни държи отговорни за това, какво правим или
пропускаме да направим. Разликата между “служба в църквата” и “службата в църковна организация” може
би се е изгубила в първите векове от историята на църквата.

Въпреки,  че  външните  проявления  на  църковните  богослужения  се  различават  значително  във
вековете, както и в зависимост от географското местоположение, това не означава, че другите християни са
по-малко  “библейски”  или  че  тяхната  църква  е  по-малко  “истинска.”  Когато  хората  са  събрани  заедно
поради общата  си  вяра  в  Господ Исус  и  един друг  се  окуражават  и вдъхновяват,  като  се  молят  общо,
възхваляват Бога и споделят Словото, приемат хляба и виното като възпоменание за тялото и кръвта на
Исус, там Исус наистина присъства и там човек може да намери “църква.” 

Но трябва ли да бъдем членове на църква? Кой искрено вярва, че не трябва да членува, особено когато
става въпрос за неща от най-голяма важност? Имаме ли нужда един от друг? Само когато сме обезкуражени

59



60

или в нужда, или когато някой друг е в същото положение? Само когато сме атакувани отвън, или когато
трябва да плуваме срещу течението на заобикалящото ни общество,  или когато имаме намерение да се
изкачим до най-големите висоти? 

Само  в  църквата  ще  култивираме  в  себе  си  християнската  милост  и  ценности  (няма  нужда  от
търпение,  от опрощение или от любезност,  ако човек си живее сам в къщи) или ако искаме да станем
наистина хуманни (ние не сме създадени да бъдем сами и се учим най-добре само когато сме в обществото
на  други  хора.)  За  получаване  на  максимална  изгода  или  може  би  даже  на  някои  благословии,  не  е
достатъчно просто човек да “членува.”  Той има нужда да участва в живота на църквата! Човек малко ще
спечели, ако бъде просто включен в списъка на членовете на църквата, ако просто се явява в нея веднъж
седмично, когато не отделя вниманието си от собствените си проблеми, за да види “другия” човек до себе
си, с неговите радости и скърби, с неговите нужди и таланти и да дава от себе си, както и да получава. 

В нашето консумативно общество се счита за ерес да се каже това, но човек не отива на църква преди
всичко за да получи или да задоволи нуждите си.  Човек постъпва така, защото това е правилно, за да се
срещне с Бога, да почувства край себе си осезаемото присъствие на други пътуващи по пътя на вярата . Това
е последователство, ръководено от Онзи, който дойде на земята да служи, а не да му служат и ни призовава
да вървим след него. Удивителната изненада е, че когато постъпваме така и в зависимост от степента, до
която го правим, ние обикновено получаваме много повече от това, което даваме и живеейки в един свят на
умрели и умиращи хора, ние откриваме истинския смисъл на вечния живот.                                       

Има ли прераждане? 

Един абонат на моята ел.  поща ми пише: “Струва ми се,  че душата,  която е вдъхната в  тялото ми,  е
съществувала преди това и че аз съм демонстрирал стремеж да вървя след Бога още преди да съм се родил в
това тяло. Може би поради това съм бил предопределен да служа на Бога в този живот. Ще ви бъда много
благодарен, ако кажете мнението си за това, ако имате време.”

*    *    *
Представата  за  предишно  съществуване  и  прераждане  е  популярно,  но  древно  обяснение  на

въпросите защо на хората се случват добри и лоши неща в този живот и защо е важно да правим добро, а не
зло, докато сме живи. Хиляди години преди Христос египтяните и вавилонците са вярвали, че тялото е
временна обвивка, даваща подслон на съществувала преди това и безсмъртна душа или дух, който след това
може отново да посети земята в личността на друг човек. Хиндуизмът популяризира същите идеи в Индия
около 2 века преди Христос. Около 15 века по-късно една неперсонализирана версия на същото учение била
включена  в  новопоявилата  се  Будистка  традиция.  Гръцкият  философ  Питагор  от  Самос  също
разпространявал идеята за прераждането, както направил и Платон в Атина около 2 века след него. 

В  ранното  християнство  езотерични  (посветени  на  тайни  учения)  учители,  наричани  “гностици”
поучавали  за  предварителното  съществуване  и  за  прераждането  на  безсмъртните  души.  Лидерите  на
тогавашното  християнство,  опирайки  се  на  Стария  Завет  и  на  учението  на  апостолите,  категорично
отхвърлили гностицизма като ерес и учение, което е извън рамките на православното учение. Сега тези
древни езически вярвания се появяват отново в повечето философски учения на така наречената Нова Ера и
в окултните групи. Въпреки че представите за прераждането и безсмъртните души възбуждат интереса и са
много стари, те са напълно различни от откровението, което се съдържа в Библията. 

Библията ни казва, че хората (и всичко друго, което съществува на света, освен Бога) са създадени, но
не за да са вечни и че ние не сме съществували преди Бог да ни беше сътворил. В Библията думата “дух”
обикновено означава дихание, въпреки че понякога означава и вътрешното и невидимо състояние на човека.
В Библията думата “душа” означава цялата личност на човека, а не някаква безсмъртна вътрешна част,
която  пребивава,  но  надживява  тялото.  Нашата  надежда  за  бъдещия  живот не  е  прераждането,  а
възкресението в прославени и безсмъртни тела,  които няма да боледуват и ще са подходящи за новите
небеса и за новата земя. 

Този живот е еднократно приключение. Той е предназначен да бъде изживян от хората само веднъж, а
след това  следва  смърт и среща със  Създателя,  за  да  дадем отчет  за  делата  си  (Евр.9:27).  Този,  който
разбира, че ние сме създадени от Бога, че сме откупени от Исус Христос и сме запечатани чрез Светия Дух,
за да бъдем направени безсмъртни със славни тела, когато Исус се върне отново, има всички основания да
живее праведно още сега. Тези библейски истини предоставят силна надежда да живеем смело завинаги в
една безгрешна вселена, което не е възможно да се случи с която и да е представи за прераждането на
безсмъртните души.
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   Има ли условие, което трябва да изпълним, за получим Божият дар?

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Вярвам, че спасението е изцяло дар от Божията милост, който
никой от нас не заслужава и не може да спечели. Обаче считам, че можем уверено да кажем, че кръщението
е условието, което човек трябва да изпълни, за да получи този безплатен дар.

     ***
Когато авторите на Новия Завет искат да изразят резултата от Божието благоволение към нас в Исус

Христос, те използват метафори и образи от всякъде – от съдебната зала и от гробището, от баните и от
родилните домове, от пазара за роби, от приюта за сираци и от фермата. Бог ни обявява за “невинни” и ние
биваме оправдавани (Рим.5:18). Бог ни възкресява и ние вече не сме мъртви (Еф.2:1-6). Бог ни измива и ние
сме чисти (1Кор.6:9-11). Бог ни създава и ние се раждаме (Йоан 1:13). Бог ни откупва и ние сме освободени
от робството (Еф.1:7). Бог ни осиновява и ние сме негови деца (Еф.1:5-6). Бог ни примирява със себе си и
ние вече не сме отчуждени (2Кор.5:18). 

Тези картини от Новия Завет обрисуват безнадеждното ни състояние. Те изобразяват намесата на
Бога в наша полза. Те обявяват един радикален и чуден резултат. Но  в нито една от тях Бог не поставя
условието: “Ако вие направите еди какво си, аз ще ви даря с резултата, който не заслужавате.” В Новия
Завет нито веднъж не е използвана метафората някой да дава дар на друг, при което да има условие за
получаване  на  този дар.  Сега  този вид взаимоотношения  за  обичайни,  но  те  не  водят  началото си  от
Библията. 

Бог е извършил тези чудни дела преди около 2 000 години в личността и чрез работата на Исус от
Назарет.  Исус  не  е  живял  и  умрял  за  себе  си,  а  заради  всички  хора,  които  накрая  ще  бъдат  спасени
(Ис.53:10-12; Йоан 6:38-40).  Всичко, което Исус   e    направил  ,  го е направил заради грешниците, които Бог
третира  така,  все  едно  че  самите  те  са  го  направили.  Евангелието  не  ни  казва  как  да  осъществим
собственото си спасение;  то съобщава за спасение, което Бог вече е постигнал. Бог “ни е спасил и ни е
призовал  със свято призвание” (2Тим.1:9).  Христос примирява грешниците с  Бога (Кол.1:20-22).  Той е
извършил очистване на греховете (Евр.1:3). Евангелието е “добрата новина за вашето спасение” (Еф.1:13).
То не е способ за самоспасяване. 

Ако Христос е постигнал спасение, а не просто е създал една възможност, дали това означава, че
накрая всеки човек без изключение ще бъде спасен? Не, защото Библията и човешкият ни опит ни показват,
че някои хора отхвърлят Божия дар на спасението, независимо че той е изцяло безплатен и е достъпен за
всички. Възможно е да обичаме тъмнината, а не светлината   и поради това да избираме да бъдем осъдени  
(Йоан 3:17-19). Някои хора, които чуват Божието Слово, го отхвърлят и по този начин сами осъждат себе си
(Деян.13:46). Тъжно е, когато някой не повярва в евангелието и ще бъде осъден (Марк 16:16).

Бог не прави някой да каже “Не” на спасението и не Бог е виновен за всеки, който постъпи така. Но
всяко “Да” е доказателство за Божията милост и на него дължим цялата вяра за това, че прави възможно да
отговорим положително (2Кор.4:6). Лутер казва, че ние получаваме Божието спасение с “празните ръце на
вярата.” Но вярата ни не прави спасението по-реално, отколкото е било по-рано. Нашата вяра   не е част от  
работата  ,  която  е  постигнала  спасението  .  Единствено  вярата  се  радва  на  спасението,  което  Исус  е
изработил безпогрешно, защото вярата означава да признаваме реалността, която все още остава невидима:
че в Исус, Отец е извършил изкупление заради греха и е победил смъртта. 

Вярата не създава тази реалност, нито добавя нещо към нея. Ние не предлагаме на Бога нашата вяра с
цел в замяна той да ни даде своя дар на спасението. Стриктно казано, вярата не е “условие” за спасението,
въпреки  че  тя  е  средството  за  изпробване  на  неговите  радости.  Никой  не  се  радва  на  Божия  дар  на
спасението ако не вярва, защото невярващият човек отказва да приеме тази реалност и нейните изгоди.
Исус е заповядал на онези, които вярват в евангелието, да дадат външен израз на вярата си, като се кръстят
(Мат.28:18-19; Марк 16:15-16).

Кръщението  изразява  вярата  в  спасителните  дела  на  Исус  Христос  като  наш  представител
(Деян.22:16;  Рим.6:3-4;  Кол.2:12;  Тит  3:4-6;  1Пет.3:21-22).  Но  нито  вярата  ни  в  добрата  новина,  нито
кръщението ни я превръщат в реалност. Бог е извършил спасителната работа чрез Исус Христос много
преди тази добра новина да е стигнала до ушите ни. Ние трябва да се хвалим единствено с онова, което Бог
е направил в Исус Христос и това трябва да е основата на нашата надежда (1Кор.1:30-31).  

Има ли “чистилище” според Библията?

Един мисионер от Уганда,  Източна Африка,  ми пише:  “Докато четях  книгата на  К.  С.  Луис  “Великият
развод”, аз започнах да се чудя дали има място в библейското учение за нещо подобно на “чистилището”?”
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***      
В християнската  история  “чистилище” се  нарича  мястото или процеса,  чрез  който Бог  извършва

моралното очистване след смъртта, което е започнало на земята за онези, които вечно ще живеят в неговото
присъствие. Това учение произтича от размислите за перфектната Божия святост и увереността, че няма
човек,  който  да  е  подготвен  при  смъртта  си  да  влезе  в  Божието  присъствие.  Библията  ясно  посочва
пропастта, която съществува между Бога и грешните хора, но освен това ни уверява, че Божието опрощение
и вменяването на вина от страна на небесната праведност се основават  на жертвата на Христос,     която е  
напълно достатъчна, за да направи мост над тази морална бездна (Мат. 5:6; Рим. 4:5-8; Евр. 10:14-23; Юда
24-25). Следователно можем да имаме пълна увереност в Съдния Ден, основавайки се на Божията любов,
която прогонва страхът и наказанието (1 Йоан 4:16-18).

В Библията не се споменава за чистилище, въпреки че католическата църква, много англикански и
някои други църкви  съзират тази идея в казаното от Павел, че някой “ще се избави, но като през огън” (1
Кор. 3:15) или във видението на Исая за собствената му греховност и Божието огнено очистване (Ис. 6:1-7).
Обаче някой може да отговори, че очистването на Исая включва само Божието опрощение, но то не спестява
болката  на  пророка.  Откъсът  от  1Кор.  се  отнася  само  за  онези  християни,  чиито  “дела”  нямат
продължителна стойност и биват изгаряни, а не до очистването след смъртта на спасените хора. Библията
ясно казва,  че огънят на Божията святост ще изяде онези, които му се противопоставят, но никъде не се
казва, че в огъня ще изгорят опростените деца на Бога (Евр. 12:29; 10:26-27; Втор. 4:24).

Независимо от  това,  идеята  за  болезненото очистване  като  краен акт  на  небесната  милост  преди
финалната слава, е много стара. Някои юдеи, които са живели преди Христа, са предлагали молитви за
умрелите, така както са постъпвали  много от църковните отци от времето на Тертилиан (около 211 н.е.) и
след  това.  През  15  век  непочтеният  католически  проповедник  Тетзел  комерсиализирал  идеята  за
чистилището  и  неговата  невежествена  търговия  с  “индулгенции”  (изпращани  до  чистилището  за
облекчаване страданията на любимите ни хора, които се намират там) ускорила появата на Протестантската
Реформация. Интересно е да се знае, че Мартин Лутер не е отхвърлял напълно идеята за самото чистилище,
въпреки  че  страстно  е  отказвал  да  се  съгласи,  че  църквата  или  даже  папата  има  властта  да  ускори
излизането на който и да е, попаднал в чистилището.

Алън  Шрек,  американски  католически  евангелизатор  одухотворил  чистилището,  като  му  придал
смисълът, че човек бива привличан по-близо до Бога и накрая бива въвеждан в пълната слава на неговото
присъствие,  като  при това  намиращия се  в  човешкия  живот  грях бива  изгарян от  пояждащия огън  на
Божията ненавист срещу греха. Шрек вижда в това последното приложение на жертвата на Христос, която
единствено може да отмахне греха и която е напълно достатъчна за да спаси всички, които накрая ще бъдат
спасени. Ако Тетзел си обяснява това по този начин, кой знае по кой път можеше да тръгне църковната
история?

Името на църквата 

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Обмислям  да  се  присъединя  към  наблизо  намиращата  се
Баптистка църква.  Но продължавам да разсъждавам,  че в Новия Завет църквите са наричани Христови
църкви, Божии църкви, Събрания на Бога и т.н. При това положение дали Бог одобрява християните, които
посещават църкви, наричани с други имена, които не са споменати в Библията?”

*    *    *
В  идеалният  случай  всички  ние,  последователите  на  Исус  би  трябвало  да  се  наричаме  просто

“християни,” “вярващи” или “ученици на Христос.” За нещастие ние живеем в свят, който не е идеален,
което разбира се отнася и за всеки един от нас. Аз съм запознат със споровете относно така нареченото
“библейско име” на църквата. Всъщност, в Новия Завет значението на името “църква” са просто тези хора,
които са отговорили с вяра на Бога чрез Исус Христос и са били кръстени в съответствие с тази тяхна вяра.
Тези  хора  съставляват  “събранието”  на  Христос  или  са  наричани с  гръцката  име “църквата.”  Изразът
“църквите на Христос” се среща само веднъж в Библията и то не като собствено име (Рим.16:16). Нито пък
изразът “църкви на Бога” или “Божии църкви” е употребено като собствено име в 1Сол.2:14.

В Новия Завет църквата няма някакво конкретно име, въпреки че тя е била описвана и отличавана от
другите по различен начин – показвано е на кого принадлежи и на кого е вярна (Деян.20:28; Мат.16:18), кои
са членовете й (Рим.16:4; Евр.12:23) или къде е разположена – дали е в дом (Филимон 1-2), в град (Откр.2-
3), област (1Кор.16:1, 19) или е в целия свят (Еф.5:23). Когато някои християни в Коринт започнали да се
кичат с името на църквата си и да твърдят че това им дава предимство пред другите християни, Павел ги
упрекнал, че поведението им насочва в погрешна посока и разделя тялото на Христос. Неговата критика е
отправена и към хората, които употребяват името на Христос, но с цел да разделят християните на групи
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(1Кор.1:10-17). Разбира се, това не означава, че на християните не е позволено да наричат себе си “хора на
Бога” или “хора на Христос,” стига това да не се прави с неподходящ дух.

Многообразието  от  имена,  използвани  днес  от  големите  християнски  деноминации  са  израз  на
липсата  на  общоприето  разбиране.  Някои  имена  посочват  начина,  по  който  се  управлява  църквата  –
вселенска  (Католическата),  от  регионални  епископи  (Епископална),  от  местни  старейшини
(Презвитерианска)  или  от  местно  мнозинство  (Конгрешанска).  Други  имена  на  църквите  показват
разбирането на природата на църквата (Баптистка, Библейска) или показват начина на живот и благочестие
(Методистка, Свята, Квакерска, Харизматична). Други имена показват влиянието върху конкретната църква
на  някой  велик  човек  (Лутеранска,  Уеслианска,  Менонитска)  или  влиянието  на  някакъв  момент
(Петдесятна),  или  на  някакво  движение  (Реформистка).   Някои  имена  са  чисто географски  (Английска
църква, Шотландска църква).

Убеден съм, че разделянето на църквата на отделни деноминации е демонстрация на слабостта и
грешките на човека. Убеден съм, че това пречи на напредъка на евангелието. Докато израснем дотолкова, че
да се изоставим тази слабост, аз считам, че ние поне трябва да поставяме в скоби всички имена на църкви,
които  отличават  едни  християни  от  другите,  като  тези  скоби  трябва  да  се  поставят  след  другото
несектантско  име,  което  признава,  че  всички  ние  принадлежим  към  обществото  на  хората  на  Бога  в
Христос. Христовите църкви са моята деноминация, тъй като “Църквата на Христос,” “Църквата на Бога” и
“Християнската църква” са станали имена на деноминации.

Инструментална музика по време на богослужението

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Защо някои църкви не използват инструментална музика по време
на богослужението?”

*    *    *
В Стария Завет Бог ясно е заповядал да се използват инструменти, но в Новия Завет не е конкретно

заповядано  те  да  бъдат  използвани  от  християните  по  време  на  богослужението.  Поради  това  някои
християни считат, че е очевидно, че Бог продължава и сега да иска музиката да придружава хвалението, тъй
като не е казал, че е променил отношението си към употребата на инструменталната музика. 

А други християни считат, че е очевидно, че Бог е променил мнението си, тъй като в Новия Завет не е
повторил заповедта си.  Логиката и на двете страни в този спор произтича от мълчанието на Библията по
този въпрос. Същевременно в Новия Завет ни се заповядва да пеем псалми (което означава да използваме и
инструменти). В Новия завет се описани инструменти, които участват в небесното хваление на Бога (в
Откровение).  Най-ранните  еврейски  последователи  на  Христос  са  продължавали  често  да  посещават
Храма, където са били използвани музикални инструменти. 

Противниците  на  употребата  на  музикални  инструменти  от  друга  страна  твърдят,  че
инструменталната музика е  била еврейска,  езическа,  католическа или “деноминационна,”  поради което
трябва да бъде забранена. Аз съм убеден, че Бог обича разнообразието на вокалното пеене и много църкви,
в които се пее “а капела” са достигнали до съвършенство в този вид хваление. Например, посетителите на
Христова църква към която принадлежа често пъти казват, че нашето пеене без акомпанимент понякога е
прекрасно и  ние  пеем като  професионален хор.  Същевременно,  същите  посетители биха  счели,  че  ни
липсва библейско основание, ако ни чуят, че упрекваме другите църкви, които използват инструментална
музика в богослужението си. 

Не е нужно всички християни да си приличаме.  А ако не вярваме, че Бог обича разнообразието,
достатъчно е да посетим най-близката зоологическа градина.

Интелектуалното знание не е достатъчно

Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Представата, че е достатъчно само да приемем Исус като наш
Спасител, е опасно учение. Сатаната знае този факт и това е пътят, който води директно до ада. Трябва да
имаме и други неща, освен интелектуалното познание за евангелието. Може би ще  трябва да се разкаем и да
бъдем кръстени.”

*    *    *
Наистина, в спасяващата вяра има много други неща освен интелектуалното познание и всеки, който

твърди обратното, просто греши! Вие сте прав, че Сатаната има “интелектуално познание” за евангелието –
от собствения си опит той знае, че Исус е умрял заради грешните хора, че той е бил погребан като другите
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хора,  но за разлика от тях,  той е възкръснал на третия ден от смъртта си и така е победил Сатаната и
всичките негови дела. 

Несъмнено, в спасяващата вяра има разум и интелект. Но има и много повече от това, тъй като вярата
иска да получи отговор от най-скритите ъгълчета на човешкото сърце. Да приемем Исус като наш Спасител
означава, че ние изцяло и изключително уповаваме върху това, което той е направил вместо нас, за да ни
направи праведни пред Бога. Това означава, че  ние предаваме на него правото да контролира живота ни.
Това  означава,  че  ние съжаляваме за  греховете,  които сме извършили и от тук нататък сме решили да
изпълняваме Божията воля, а не нашата. 

Исус изисква от човека, който “вярва в него” (т.е. който вярва, че единствено Исус ще го спаси) да
декларира гласно тази вяра и да я демонстрира символично, като бъде кръстен във вода в името на Исус.
Ако някой направи тези неща с идеята, че по този начин ще спечели Божията прошка или по някакъв начин
ще направи Бог свой длъжник, очевидно въобще не приема Исус като свой Спасите  л  . Но ако човек изповяда
Исус с думи и се кръсти с очи, фокусирани в Кръста и в Празния Гроб – като по този начин обявява, че Исус
е свършил спасителната работа преди 2000 години - този човек просто разчита, че Бога в Христос ще го
дари с благословии, които той никога няма да заслужи или да спечели.

Интуицията може да бъде нещо добро

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Наскоро чух по телевизията, как един човек каза: “Аз вярвам, че
интуицията е гласът на Бога.” А моята майка ми е напомняла: “Внимавай,  защото и дяволът също ти
говори.” Какво е становището на Библията за интуицията?”

*    *    *
Има интуиция, която идва от Бога.  Създателят е посадил едно наследено чувство за основен морал

във всички свои човешки създания (Рим.1:19). Мъжете и жените могат да наблюдават създадената вселена
и да разбират инстинктивно, че Бог съществува и че той е могъщ (Пс.19:1-3; Рим.1:20). За нещастие, много
хора затварят очите си за тези истини и постоянно ги прогонват от умовете си (Рим.1:21-22). 

Християнинът, който е воден от Духът на Възкресеният Христос, се наслаждава на святата интуиция
(Рим.8:5-9). Йоан нарича това “помазание,” което обучава за всички неща вярващият, който пребивава в
Исус (1Йоан 2:20,  27;  2Кор.1:21-22).  Павел се  моли Бог  да даде на християните дух на мъдрост и на
откровение в познаването Му (Еф.1:17)  или те да се изпълват с  познанието на Божията воля в цялата
духовна мъдрост и разбиране (Кол.1:9-10). Целта и резултатът във всички тези текстове от Библията е стил
на живот, който е харесван от Бога. Защото човекът, чието сърце е в хармония с Божието сърце и чийто
начин на мислене е формиран от Библията, просто по някакъв начин “усеща,” когато нещата са добри или
лоши. За такъв човек е добре да се подчинява на този вид интуиция.

Има няколко духовни дарби, които не са толкова широко познати в църквата като цяло – дума на
познание,  мъдра  дума  и  даже  пророческа  дума  –  които  понякога  биват  възприемани  като  “интуиция”
(1Кор.12:8, 10). Понякога Бог насочва хората си чрез някакво впечатление или чрез нежно побутване, за да
вземат жизнено важно решение или за да служат на царството му. Веднъж късно вечерта моят приятел Джо
Бийм минавал с колата си покрай дома един познат християнин, когато внезапно се почувствал принуден да
спре и да почука на вратата му. Когато познатият отговорил отвътре, Джо внезапно установил, че казва:
“Вътре  има  някой  с  теб!”  Оказало  се,  че  този  женен  мъж  имал  любовна  връзка  с  друга  жена  и  Бог
използвал интуицията, за да насочи Джо да му се противопостави и да го отведе до покаянието. 

Въпреки че божествената интуиция е дар, той може да бъде заздравяван и развиван. Според авторът
на  Послание  към  Евреите,  вярващият  чрез  упражняване  може  да  обучи  духовните  си  сетива,  за  да
различава доброто и злото (Евр.5:14). Подобно на опитен артист, който инстинктивно разпознава високото
качество  на  някоя  картина  или   на  музикално  произведение,  човекът,  който  редовно  живее  близо  до
Божието сърце, интуитивно взема правилни морални решения. Правейки това, този човек затваря кръга на
интуицията, погрешно започнат от Адам и Ева в Райската Градина и освобождава интуицията, за да бъде
използвана за целта, за която е била създадена (Рим.16:19-20; 2Кор.11:3).

Интуицията може да е и зло

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Наскоро чух по телевизията, как един човек каза: “Аз вярвам, че
интуицията е гласът на Бога.” А моята майка ми е напомняла: “Внимавай, защото и дяволът също ти
говори.” Какво е становището на Библията за интуицията?”

*    *    *
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Думата “интуиция” произлиза от един латински глагол, който означава: “да погледна към” или “да
видя” и описва способността или дарбата да се види истината директно, без да се прави логически анализ и
заключение.  В  Библията  не  се  използва  думата  “интуиция,”  въпреки  че  в  нея  се  съдържа  тази  идея.
Подобно  на  всеки  вид  познание,  самата  интуиция  е  морално  неутрална,  въпреки  че  може  да  бъде
използвана за добро или за зло. Библията говори и за двата възможни начина за употреба на интуицията.

В произхода на греха интуицията е използвана с лоша цел. В историята за Грехопадението в Битие се
казва,  че  когато  Ева  погледнала  към  Дървото  на  Познаването  на  Доброто  и  Злото  (на  иврит  едно  от
значенията на името на това дърво е идиом за морална интуиция), тя видяла, че то е добро за ядене и че е
било приятно за  очите,  и  че  е  било желано,  защото прави човека  мъдър (Бит.3:6).  Нейната  интуиция,
въпреки че е била вярна, я насочила директно срещу изричната заповед на Бога да не яде и даже да не се
докосва до плода на това дърво (Бит.3:2-3).

Соломон също предупреждава срещу определен вид интуиция, като два пъти казва: “Има път, който
се вижда прав на човека, но краят му е път към смъртта” (Пр.14:12;  16:25). Единственото нещо, което
Бог е говорил в Библията относно интуицията е, че ние трябва да я подлагаме на оценка в светлината на
това откровение. Когато липса почит към Бога и готовност за подчинение на волята му, тогава интуицията
не само е независима от него,   но и е изключително опасна за нас  .

Исая, Лука и ние

Можете ли да си представите книга, съставена от 2 главни раздела и 66 по-малки части? Първият
раздел съдържа 39 части, а вторият – 27 части. Вторият раздел започва  с думите “глас в пустинята” и
завършва с думите “нови небеса и нова земя.” Между тези две твърдения тази книга ни разказва за един
невинен мъж, който умрял поради греховете на другите. 

В Библията ли е написано това? Да и по-точно в книгата Исая, една от трите книги от Стария Завет,
които е най-много цитирана от авторите на Новия Завет (другите две книги са Второзаконие и Псалми). От
всички автори на Новия Завет, Лука обръща най-голямо внимание на Исая. Д-р Лука е бил единственият
автор на Новия Завет, който не е бил юдей и е получил теологичните си познания от Павел, апостолът на
неевреите. Призоваването на Павел от възкресеният Исус и заповедта да стане мисионер сред неевреите е
станало с цитати от Исая (Ис.42:6-7; 49:6). 

Апостолското проповядване на Павел към неевреите е представлявало преразказване на откъси от
Исая (Деян.17:23-27). Писмата на Павел до църквите на неевреите са пълни с теми, взети от Исая. Лука
структурира книгата си Деяния на апостолите по подобие на книгата на Исая. Деяния на апостолите започва
със Словото на Господа, което излиза от Йерусалим (Деян.2; Ис.2) и завършва с хората от всички народи,
които изпращат богатства до Йерусалим като велик принос на неевреите (Деян.24:17; Ис.60). 

Когато Лука показва доколко далече достига евангелието, за да спасява хората, той използва случката
с обръщането на етиопеца, който е бил и евнух – което го прави двойно по-неприемлив за юдейския начин
на мислене, но тези неща са предсказани от Исая (Деян.8; Ис.56:3-8). Евангелието на Лука и книгата му
Деяния на апостолите звучат в хармония с темите от Исая в Ис.40-66 – радост, Йерусалим, възхвала, Светия
Дух, спасение. 

Като хора от всички народи, които са спасени, ние, неевреите можем да прочетем книгата Исая и да
видим себе си в пророчеството. Всеки вярващ, който отдели време, за да прочете Ис.40-66 ще бъде запленен
от величието и обхвата на Божия план за спасяване на грешните хора по целия свят. Исая е предсказал това,
Павел  го  е  приложил  на  практика и  Лука  го  е  описал.  Хвала  на  Бога,  че  ние  сме  част  от  великото
осъществяване на този план.

Истината, която Бог ни дава

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “През последните 10 години преминах от религиозното поведение
към Библията. Сега в Деян.9 виждам как е била създадена църквата, за която говори Павел. Интересува ме
вашето мнение относно писанията на такива хора като К. С. Стам, Чарлз Бейкър и други, които мислят
като тях.”
Друг абонат на моята ел. поща ме пита:”Чували ли сте за Библейското общество “Berean”? Според тях
Апостол Павел е единственият, които ние, неевреите трябва да слушаме и да следваме, че неговото послание
и служение е било различно и отделно от служението на 12-те Апостоли и че на Павел е било дадено учение и
програма за  нова религия.  Те  вярват, че  водното кръщение и  духовните дарби принадлежат на старата
религия и не се предназначени за сегашното време. Какво е мнението ви за това?”

*    *    *

65



66

През годините са правени много опити да бъде обяснявана Библията чрез разделянето й на различни
части.  Този  подход  винаги  започва  с  приемането,  че  Бог  се  е  отнасял  към  хората  през  различните
исторически епохи чрез изцяло различни програми, заповеди или видове връзки. 

Моята църква разделя историята на вярата на три части: епохата на патриарсите, епохата на Закона на
Моисей  и  епохата  на  християнството.  Други  църкви  разделят  тази  история  на  вярата  на  7  части.
Библейското общество “Berean,” което е основано от Комелиус Стам и движението “Милостта” на Чарлз
Бейкър се фокусират върху обръщането на Павел към Господа и върху неговото служение и считат, че това е
началната точка на “ерата на милостта,” в която ние живеем сега. Всички тези хора вярват, че  правилно
тълкуват Библията така, както Павел е инструктирал Тимоти (2Тим.2:15). 

Аз имам два проблема с всички тези тълкувания на Библията. 
Първо,  на  мен  ми  се  струва,  че  самата  Библия  подчертана  продължаването  и  еднаквостта  на

отношението на Бога към човечеството от началото до края и съвсем не твърди, че има изцяло различни
изисквания към хората през различните периоди от човешката история.

Второ,  аз  не  виждам авторите  на  Библията  да  дават  определения  на  тези  отделни  части  или  да
твърдят, че различните части от Библията са предназначени за и са отнасят само за хората, които живеят
през даден исторически период. Авторите на Библията не отричат, че на Павел са били поверени някои
уникални  мъдрости  относно  мястото  на  неевреите  в  благословението  в  този  период  от  месианското
спасение или относно обединението в Христос на евреите и неевреите (Еф.3:1-10). Но това признание ми се
струва недостатъчно за разделението, предлагано от горепосочените братя. 

Авторите на Новия Завет правят разлика между “Стар и Нов Завет” и в този смисъл правят разлика
между “Закона,” който донесъл Моисей и “милостта и истината,” демонстрирани от Исус Христос (2Кор.3;
Евр.8:6-13;  Йоан 1:17).  Самият Исус  е  считал,  че  Йоан Кръстител е  повратна фигура,  който стои като
пророк от Стария Завет на прага на месианското Божие Царство (Мат.11:13; Лука 16:16). Но въпреки това
църквата от първия век е използвала като Библия Еврейските Писания, които ние наричаме Стария Завет.
Наистина, книгите от Новия Завет са жизнено важни коментари на Стария Завет в светлината на живота,
смъртта  и  възкресението  на  Исус  от  Назарет.  Божият  план  за  спасението  е  единствен,  универсален  и
всеобхватен като по отношение на времето, така и на мястото. Самият Павел ни учи, че патриарха Авраам е
прототип на човек, който е направен праведен пред Бога посредством милостта чрез вяра и това е моделът
за всички следващи поколения (Рим.4).  

Реформираните християни през вековете са подчертавали общото и приемствеността в Библията и аз
вярвам, че по тази начин  те по-точно тълкуват пътя, по който Библия представя себе си пред нас.

                                                                  

Истинската църква

Един радио-проповедник призовал слушателите си да си потърсят църква, която се придържа към образеца
на Новия Завет и прави всичко така, както е написано в Библията. Един абонат на моята ел. поща, който чул
това радиопредаване, ме пита коя църква е имал предвид този проповедник.

*    *    *
Много църкви твърдят, че са “истински” църкви. Членовете на всяка от тях посочват някакъв стих от

Новия Завет, който съответства на църквата им и го използват като доказателство, че този стих е много по-
значим от другите текстове в Библията. Това е безполезна игра и безсмислено упражнение. Много по-добре
е да търсим църква, която проповядва посланието на Новия Завет – “Исус Христос и то разпънат на кръста”
– и да оставят на Бога да изгражда собствената си църква.

Библията ни учи: “Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите” (Пс.127:1). Христос е
“служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е построил, а не човек” (Евр.8:2). “Ние
сме истинските (хора на Бога), които се покланяме на Бога в Духа и го прославяме в Исус Христос, а не
уповаваме на плътта.” (Еф.3:3). “Господ знае хората, които са негови” (2Тим.2:19).

Библията никъде не изисква, нито даже ни окуражава да доказваме, че ние сме “по-праведни” или
“по-истински” от другите последователи на Исус, нито като отделни личности, нито като църква.  Точно
обратното, Библията ни призовава да се задълбочаваме в опознаването на нашия Спасител, да се стремим
към  интимна  връзка  с  Бога,  да  възпитаваме  в  себе  си  свят  характер  и  да  прославяме  Исус  чрез
извършването на дела на милост към другите хора, които са в нужда. Когато постъпваме по този начин за
Божия прослава, хората около нас, ще виждат Исус сред нас и ние няма да е нужно да им доказваме каквото
и да е за себе си.
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Истинският Израел

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали сега “истинския Израел” се състои от евреи и неевреи от
всички националности, които са част от Христовото царство и негово духовно тяло?”

*    *    *
В това отношение Библията представя една пъстра картина и ако искаме точно да я опишем, ние

трябва да кажем, че тя е сложна. В Библията се казва, че Авраам е “баща” на всички вярващи, независимо
дали са евреи или неевреи (Рим.4:11-12) и че всички вярващи са духовни “потомци” и “наследници” на
Авраам  (Рим.4:16-18;  Гал.3:29).  Всички,  които  вярват  в  Бога  като  Авраам,  са  благословени  заедно  с
вярващият  Авраам  (Гал.3:8-9).  Вярвайки  в  евангелието,  неевреите,  които  винаги  са  били  чужденци  на
Божия завет, сега стават негова “избрана раса,” негов “свят народ” и част от “хората на Бога” (1Пет.2:9-10).
Те са като клони, които са отрязани от дива маслина и са присадени към питомна маслина (Рим.11:17-24).

В същото време неевреите си остават неевреи и Израел си остава Израел. Чрез древните еврейски
пророци Бог е предсказал, че Исус ще поднови завета и ще изпълни обещанията на Бога към Израел, но че
освен това Бог ще дари божествена милост и спасение на народите (Ис.49:5-6; Рим.15:8-9).  Следователно
Исус възстановява верния Израел (евреите) пред Бога и освен това довежда народите до приятелство с Бога
(Амос  9:11-12).  Тази  програма  от  2  части,  съобщена  от  еврейските  пророци,  предоставя  теологичният
контекст  за  мисионерският  метод  на  проповядване  на  Павел  “първо  на  евреите  и  също  на  езичника”
(Рим.1:16; 2:9-10; виж този принцип и практиката в Деян.13:44-48 и 28:23-28).

Някои хора  от  ранната  църква  (която в  началото се  е  състояла  изцяло от  евреи)  твърдели,  че  от
езичниците, които искали да бъдат спасени чрез Исус се изисква да станат евреи, като се обрежат и се
закълнат да спазват Закона на Моисей (Деян.15:1; Галатяни). Но точно в нужния момент Светия Дух отвел
тогавашните  ръководители  на  църквите  на  конференция,  за  да  осъзнаят  в  разговор  с  езичниците
изпълнението на месианската програма, изречена от еврейските пророци – по-конкретно текстът на Амос 9
–  и  да  стигнат  до  заключението,  че  езичниците  не  трябвало  да  стават  евреи,  за  да  бъдат  спасени
(Деян.15:13-29).

От духовна гледна точка, евреинът е физически потомък на Авраам, но той е и нещо много повече от
това. Евреинът е също човек от вярата на Авраам, т.е. той е евреин “вътрешно” (Рим.2:28-29). Такъв евреин,
за разлика от евреите, които не вярват в Исус Христос, са истински “обрязани” (Фил.3:3) и “Израел на Бога”
(Гал.3:16). За нас е правилно да казваме, че “хората на Бога” се състоят както от евреи, така и от неевреи,
така както е съставено “тялото на Христос (Еф.2:11-18; 1Пет.2:9-10). 

Но вярващите неевреи си остават неевреи – те не стават “духовни евреи” или “духовен Израел.” Тъй
като Исус е дошъл да спаси всички народи и това е напълно достатъчно.

                                          
Истинското богослужение

Един  брат е  сигурен,  че  всички вярващи извън  неговата група  са  изгубени и  че  тяхното преклонение  не
означава нищо за Бога. В подкрепа на твърдението си той цитира думите на Исус от Йоан 4:24, че Бог
търси поклонници, които Му се покланят в дух и истина. “С истина”, казва той, означава да се следва без
отклонение примерът на Новия Завет във външните изразни средства, които собствената му религиозна
група (и очевидно никоя друга) е открила и следва без отклонения.

***
Скъпи братко, страхувам се, че вашата страст ви води към погрешна употреба на текста.

1. Изразът “с истина” просто означава “искрено”, “наистина”, така както се казва и в 1Йоан 3:18 и
Фил. 1:18. Бог иска поклонници, които наистина имат предвид това, което казват, когато го хвалят и мислят
за Него, а не произнасят просто празни думи.

2. Контекстът на Йоан 4:24 не ви дава право да влагате такъв смисъл в този текст. Исус отправил тази
забележка  към  една  самарянка,  която  го  попитала,  дали  хората  трябва  да  правят  богослуженията  си  в
Ерусалим (както са  правели юдеите)  или на планината  Герасим (както са  правели самаряните).  В този
случай,  съгласно  изискването  на  закона  от  Стария  Завет,  юдеите  са  били  прави.  Съгласно  вашето
тълкувание Исус  би трябвало да  предсказва,  че  ще дойде време,  когато всички ще трябва  да отидат  в
Ерусалим, което е точно обратното на това, което Исус всъщност е искал да каже.

3. Даже ако “с истина” означава точно приспособяване към някакъв “пример на богослужение”,  то
това се отнася само   за     оно  ва, което е казал Бог  , а не към такива човешки заключения, за които говорите вие
(като например вашето твърдение, че употребата на инструментална музика при богослужението е грях) и
основата, върху която считате, че другите вярващи в Господ Христос не са християни. Има голяма разлика
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между ясното слово на Бога     и собствените ни логически заключения   и ние трябва да се научим да правим  
раз лика между едното и другото.

4. Тълкуванието, което предлагате на стих Йоан 4:24 е част една спорна човешка традиция, която сме
длъжни да изоставим при по-внимателното изучаване на библейския текст и да се придържаме към Божието
Слово.

Преди всичко, нека да се вслушаме в казаното от Исус в този стих и да помним това, което казва той -
Бог  търси поклонници,  чиито  думи на  възхвала  са  искрени,  чието благодарене  е  неподправено,  чиято
възхита се излива от сърцето им. 

Това, казва Исус, а не местоположението, ритуалът или свещениците, или названието на църквата,
представлява богослужение,  което е  правилно и характеризира поклонниците,  които Бог е радостен да
приеме.

Истинското изкупление

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какво е мнението ви за избора на човека и за постановленията на
Бог за нашето спасение? Дали обхвата на изкуплението е ограничен или Исус е умрял за спасението на всички
хора?                                                     

*    *    *
Целта,  описана  в  Библията,  не  е  “ограничено”  изкупление,  което  звучи  така,  все  едно,  че  Бог

преднамерено  е  изключил  някои  хора  от  спасението.  Всъщност  изкуплението  е  напълно  реално  и
всеобхватно,  което  означава,  че    Исус  е  спасил  всички  реални  хора  с  техните  имена  и  лица  .  Той  не  е
направил някакво теоретично възможно спасение, чрез което никой не е бил спасен. Чрез верният си живот
и вярната си смърт Исус е спасил всеки, който накрая ще бъде спасен. Библията ни казва, че тези мъже и
жени, момчета и момичета са били дадени от Отца на Исус още преди създаването на света (Йоан 6:37-39;
17:1-2). Те са били наречени “избраните” от Бога (Еф.1:4; 1Сол.1:4).  Тези хора на свои ред избират Бога
през живота си. 

Както се оказва, от тази група отпадат всички, които отказват да бъдат спасени, който отхвърлят Бога
от живота си, какъвто и да е начинът, по който те са се срещнали с него (2Сол.2:10). Хората, които накрая
ще бъдат спасени са твърде много,  за  да бъдат изброени – накрая планът на Бога ще е  изключително
успешен (Откр.7:9). 

Новият Завет ясно ни казва, че спасението е единствено по милост и че спасените трябва да отдават
цялата слава на Бога за това (Йоан 3:16; Деян.13:48). Но освен това Новия Завет ни казва, че отпадналите са
изцяло отговорни за състоянието си и че те не могат да обвиняват Бога за това (Йоан 3:19-20; Деян.13:46).

Трябва  да се  научим,  че  относно изкуплението не  всичко ще можем да разберем и че трябва  да
оставяме място и на тайнството. Нашето мислене не е като мисленето на Бога; неговите пътища са много
по-възвишени от нашите пътища (Рим.11:33-36). Нито един смъртен човек не може изцяло и изчерпателно
да обясни божествената милост и човешката отговорност и ние не трябва да се доверяваме на хора, които
твърдят, че знаят всичко за тези неща. 

Аз не считам, че Библията ни учи, че Бог е предопределил някои хора да бъдат унищожени, въпреки
че тя ни учи, че Бог има правото да направи   това  ,     ако пожелае   и нито един човек няма право да се оплаква  
заради това (Рим.9:18-23). 

Историята за спасението е подновена

Библията свързва с човешкото време и пространство историята за делата на Бога,  чрез които той
възнамерява да спаси огромен брой хора от присъдата, смъртта и всички останали последици от човешкия
грях. Англичаните наричат този план с името “програма за изкупление,” американците го наричат “план за
спасение,” а германците - “история на спасението.” 

Авторите  на  Библията  говорят  за  “Божията  цел”  или  за  “доброто  намерение.”  Тази  история  на
спасението е едновременно земна и небесна, и се случва на земята, но под въздействие на небесна сила и с
небесна  цел.  Бог  използва  обикновени  хора,  за  да  постигне  необикновени  резултати.  Старият  Завет
завършва с една незавършена картина.  Даниил вежда видение на Крайното време,  в което изглежда,  че
злото има последната дума. В последният момент Бог се появява на своя трон, освобождава хората си и
наказва  онези,  които  преди  това  са  преследвали  Божиите  хора.  След  това  Бог  предава  властта  на
управлението на една месианска личност, наречена Човешкият Син, чието царуване ще продължава вечно
(Дан.7). Архангел Гавраил инструктира Даниил да запечата пророчеството, за да бъде отворено в бъдеще
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време, когато значението на това пророчество ще стане ясно (Дан.8:16-19; 12:8-10). Малахия, последната
книга от Стария Завет, също завършва с очакването на бъдещите дела на Бога, с Божието обещание, че той
ще “дойде внезапно” в своя храм и че ще изпрати “пророк Илия” да подготви пътя на Господа (Мал.3:1; 4:5-
6). 

След това изминали 4 века, без да бъде изпратен нов пророк и без да са били изпълнени обещанията
на Бога. Някои хора в Израел са продължили да вярват и да очакват търпеливо Бог да поднови спасителните
си  действия  (Лука  2:25),  а  други  хора  счели,  че  тези  обещания  са  остарели  и  вярата  им  постепенно
отслабнала. Това е обстановката, в която е написано Евангелието на Лука, което започва с един възрастен
свещеник, наречен Захария, който извършвал кадене в Храма (Лука 1:5-23). Внезапно пред него се появил
един ангел, който му казал, че се нарича Гавраил – същият ангел, който е говорил на Даниил много векове
по-рано. Гавраил казал, че жената на Захария ще роди син, независимо от това, че е била стара и бездетна.
Обхванат от временно недоверие, Захария попитал как ще стане това. Ангелът предсказал, че това дете ще
бъде предвестник за идването на Господа “в духът и силата на Илия.”  Историята на спасението е била
подновена.  Бог  хванал  нишката,  която Стария  Завет  оставил да  виси свободно  и  незавързана.  Гавраил
отново започнал да работи. Спасението чака  зад ъгъла!

Исус и изкушението

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали Исус наистина е бил изкушаван, тъй като в Библията се казва,
че Бог не може да бъде изкушен, а ние казваме, че Исус е Бог в човешко тяло.

*    *    *
За да стане наш Спасител и върховен свещеник,  Исус  “трябваше да бъде направен като нас по

всичко” (Евр.2:17). Поради това той трябваше да страда и да бъде изкушаван (Евр.2:18). Служението на
Исус започнало със кръщаването му от Йоан Кръстител и веднага след това той бил отведен от Духа в
пустинята, за да бъде изкушаван от дявола (Мат.4:1-11). 

В нощта, когато бил предаден и арестуван, Исус отново бил изкушаван в Гетсиманската Градина от
Сатаната (Мат.26:36-46). В периода между тези две събития Исус бил изкушаван от гордостта и отчаянието,
от  егоизма  и  нетърпението,  от  гнева  и  похотта,  от  алчността,  расовата  омраза  и  от  религиозните
предразсъдъци. Бил изкушаван да зависи само от себе си, а не от Бога, да се стреми да бъде одобряван на
хората, а не от Отца, да се стреми към личното си удобство и слава, а не към славата на Онзи, който го е
изпратил сред хората. Ставайки човек, Божието Слово, което създало човешките същества,  се лишило от
всичките си свръхчовешки предимства. Исус, който “беше в Божия образ”, “се отказа от всичко...и стана
подобен на човеците” (Фил.2:5-8). 

Той не е действал чрез своята собствена сила,  нито е говорил за  своята собствена съзидателност.
Неговото учение идвало от Бога; делата му повтаряли това, което Бог беше правил (Йоан 8:28-29). Исус
извършвал чудеса чрез силата на Светия Дух. Той не е бил супермен – той изпитвал глад, жажда, тъгувал до
изтощение, бил наранен, кървял и накрая умрял. Исус бил изкушаван истински и по всякакъв начин, но
сърцето му останало твърдо, ясно и постоянно насочено към това да бъде харесван от Отца, поради което
той никога не извършил грях. 

Библията ни уверява, че Исус “е бил във всичко изкушен като нас, но не е извършил грях” (Евр.4:15).
Поради тази причина той е напълно подходящ да стои на нашето място пред Бога – което е смисълът на
това, че той е нашия върховен свещеник (Евр.4:14). Разчитайки на посредничеството и застъпничеството на
Исус от наше име пред Отца, ние можем да “пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта с
увереността,  че ще получим милост и да намерим благодат,  за да ни помагат тогава,  когато сме в
нужда” (Евр.4:16). 

Исус – Човешкият Син

Един абонат на моята ел. поща от Ню Хемпшир ме пита какъв е смисълът на израза “Човешкият Син,” с
който Исус често се е наричал.                                                    

*    *    *
Този израз, с който Исус е обичал да представя себе си в евангелията на Матей и Лука е пълен с

множество възможни значения. Понякога в Библията изразът “Човешкият син” означава човешко същество,
което произлиза от умираща плът (Чис.23:19; Пс.8:4). С това име Бог нарича пророк Йезекиил повече от 90
пъти. И наистина, човешката природа на Исус е важна теза за Новия Завет, особено в Евангелието на Лука
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и Евреи, но много преди идването на Исус, изразът “Човешкия Син” е придобил особено духовно значение
по отношение на едно много конкретно “човешко същество.”

За потвърждение на това прозрение ние поглеждаме към видението, описано в Дан.7:9-28, където
заточеният пророк видял тронната зала на самия Бог – “Старият по дни” (ст.9-10). Даниил описва Божието
великолепие с език, който по-късно Йоан заимства, за да опише Възкресеният Христос (Откр.1:13-17). От
Божият трон, заобиколен от милиони присъстващи, изтича огнена река (Дан.7:10). Така както река Йордан
се влива в Мъртво море, така и тази огнена река накрая се влива в Огнено езеро, което е Втората Смърт
(Откр.20:14-15). Докато Даниил гледа, съдът пристигна и Съдът започва.

Внезапно в съдебната зала влиза друга личност – “един като Човешки Син” – и той е отведен при
самия  Бог.  Бог  му  предава  управлението,  славата  и  вечното  царство  (Дан.7:13-14).  По  нататък  във
видението  Бог  произнася  присъда  в  полза  на  “светиите  на  Всевишният,”   на  Божиите  хора,  които  са
представлявани от прославеният Човешки Син (ст.21-22, 26-27).

По  време  на  своето  земно  служение  Исус  е  наричал  себе  си  с  името  “Човешкият  Син,”  тази
месианска фигура, която донася спасение хората на Бога в своето пътуване към славата. Това е скрито по
своя смисъл послание, но противниците на Исус са го разбрали достатъчно добре, за да се ужасяват и да
изпаднат  в  ярост,  когато  той използвал  това  име (Мат.26:63-68).  Този  сценарий не  се  е  развил според
техните очаквания!

Даниил описва Божията месианска фигура 500 години преди раждането на Исус. Като Човешки Син,
Исус най-накрай ще получи владичеството, властта, силата, славата и вечното царство – за себе си и за
всички хора на Бога. Онова, което никой друг освен Бог не е знаел, независимо дали е пророк, цар, мъдрец
или небесен ангел,  е  че Човешкият Син първо ще страда и ще умре,  сред  това  ще възкръсне отново.
Месията е скандализирал даже най-приближените си ученици, когато започнал да им казва това (Мат.16:13-
28). 

В продължение на 400 години между пророк Малахия и Евангелието на Матей не е имало никаква
изява на Бога сред евреите,  вследствие на което се  появили много апокрифни книги,  съдържащи се в
сборниците “Апокрифа”, “Псевдопиграфа” и “Свитъците от Мъртво море.” Но в нито една от тези книги не
се говори за Месия, който страда, умира и след това възкръсва. Пророците от Стария Завет за говорили
зашифровано за тези неща, но е оставено на самият Исус да разкаже ясно за тези събития, само дни и
седмици преди тяхното настъпване.

Тъй като е пророческият Човешки Син, Исус се е възнесъл на небето (Йоан 3:13; 6:62) – в облаци,
така  както  е  предсказал  Даниил  (Деян.1:10-13).  Сега  той  е  на  небето  до  настъпването  на  периода  на
възстановяването на всички неща и след ще се върне (Деян.3:18-21). Това ще бъде идване за съд – от името
на неговите хора и срещу всички врагове на Бога (Дан.7; Мат.13:40-43; 25:31-46; Лука 21:36; 2Сол.1:6-10).
По милост ние, които вярваме в Бога чрез Исус Христос можем да узнаем, че ще бъдем причислени към
победителите. Тогава, точно така, както Даниил е предсказал преди 2500 години, Човешкият Син ще ни
изповяда пред своя Отец и Бог ще ни даде завинаги своето царство (Лука 12:8, 32).

Исус достави удоволствие на Бога заради вас

Ако сте вярващ човек, някога идвало ли ви е наум, че животът на Исус в перфектно подчинение е бил изживян
заради  вас?  Че  когато  ви  вижда  чрез  вашият  представител  Исус,  Бог  вижда,  че  и  вие  перфектно  му
харесвате? Това е изумителното послание на Евр.10:4-14.

*    *    *
Авторът на книгата Евреи от Новия Завет казва,  че е невъзможно кръвта на телета и на козли да

премахва греха (Евр.10:4) Ние се питаме: “Защо?” Защото животните, понеже са греховни същества, са
неспособни да предложат на Бога това, което той най-много иска от хората – човешки живот в подчинение,
живян от началото до края в правилно отношение със Създателя. Ако израилтяните се бяха подчинявали на
Бога съгласно изискванията на завета, нямаше да има нужда от жертвоприношения на телета и козли.

Жертвоприношението на животни е било начин за отстраняване на грешките, но то никога не е било
първият избор на Бога (1Ц.15:22; Пс.51:16-17; Йер.7:22-23). Високите изисквания за физическа пригодност
на жертвеното животно са били символ на чистия живот,  който Бог е  искал да живее човекът,  който е
жертвал животното (Лев.4:6, 8; Рим.6:23). Тъй като жертвеното животно се явявало заместител на човека,
който  го  отвеждал  в  храма,  този  човек  ритуално  поставял  ръцете  си  върху  главата  на  животното  и
изповядвал греховете си, и по този начин символично премествал собствената си вина върху животното,
което щяло да заеме неговото място (Лев.4:4). 
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По  този  начин  жертвоприносителната  система  се  явявала  като  предвестник  на  Исус  Христос,
идващото “Агне на Бога,” което щяло да понесе в тялото си грехът на света (Йоан 1:29, 36; 1Пет.2:24). Исус
дошъл на света, за да даде на Отца неговият първи избор, да даде на Бога това, което той винаги е искал, но
никога не е получил – живот в безгрешно човешко подчинение, живян в праведно отношение със самия Бог.
Поради това Евр.10:5-7 цитира Пс.40:6-8, все едно, че тези думи са казани от устата на Исус. “Ти не искаш
жертвоприношения на животни,  а  си приготвил ТЯЛО за мен” – човешко тяло,  в  което да живея в
цялостно подчинение пред Бога. Исус казва: “Дойдох ДА ИЗПЪЛНЯ ВОЛЯТА ТИ, о, Боже .” В стихове 8-9
авторът посочва, че в Пс.40 се говори за две неща. Първо се говори за жертвоприношения на животни, а
след това се говори за човешкото подчинение (“дойдох да извърша волята ти.”) Исус “отмахва първото” –
животинските жертвоприношения – “за да постанови второто” – безгрешното човешко подчинение, което
винаги е било първият избор на Бога. 

Евр.10:10 е скъпоценният камък на евангелието! Авторът вече ни е казал, че Исус е дошъл в човешко
тяло, за да извърши Божията воля – да предложи на Бога жертвоприношението на човешки живот, изживян
без грях и с подчинение. Авторът на Евреи ни казва, че подчинението на Исус е било в наша полза “С тази
воля”  –  този  живот  на  безгрешно  човешко  подчинение,  изживян  в  правилна  връзка  с  Бога  според
собственото желание на Бога – “ние сме осветени (тази религиозна дума означава, че сме “считани като
свети,” за да бъдем направени приемливи за светия Бог) чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж
завинаги.” Думата “воля” в този стихове означава “желание” или “наслада.” Споменатите тук “първото” и
“второто” не се отнасят до стария и новия закон, система или завет, а до двете неща, за които се говори:
“първото” = животинските приношения; “второто” = вярното човешко подчинение. 

Исус живял напълно според желанията на Бога, а след това предложил човешкото си тяло (в което се
подчинявал на Бога)  на Бога на кръста.  И Бог приел перфектното подчинение на Исус като дар,  който
винаги искал да получи първо от хората, но никога преди това не получил – човешки живот, изживян изцяло
в правилно отношение с Бога, с вяра и подчинение от началото до края. Тъй като Исус ни е представлявал
във всичко, което е направил – в своите безгрешни дела и в своята безгрешна смърт – Бог свързва тези неща
с всички, които вярват в Исус, основавайки се на историята за живота и смъртта на Исус. 

В  историята  на  живота  на  Исус,  Бог  вижда  всичко,  което  винаги  е  искал  да  види  в  делата  и  в
характера на хората. И тъй като Исус е представлявал всички, които вярват в него, Бог ни счита за “свети,”
основавайки се на безгрешно изпълнената му “воля” от Исус, като наш заместник и Спасител. Над всичко
друго в Евреи (така както е и в Стария Завет), първосвещеникът е онзи, който действа като представител на
всички свои хора. Бог вижда какво прави първосвещеника и счита, че е направеното от всички хора, които
са представлявани от първосвещеника. 

Светите дрехи на първосвещеника в Стария Завет, като се започне от Аарон и наследниците му на
този пост са символизирали тази истина. Първосвещеникът е носел 12 скъпоценни камъни, поставени на
гърдите и на раменете му, на които били изографисани имената на племената на Израел (Из.28:9-12, 15-21,
28-29). Там където отивал той, символично там отивал и целия Израел. Това което правел той – символично
правели  и  хората  му.  Когато  приемал  приносите  на  първосвещеника,  Бог  приемал  хората,  които
представлявал първосвещеника. 

Аарон и неговите наследници са носели на главата си митра, отпред на която имало плочка с надпис
“Свят на Господа” (Изх.28:36-38). Тъй като Аарон и наследниците му са били грешни хора като нас, тази
символна и церемониална святост насочвала към нещо друго – тя е била предвестник за Исус Христос,
първосвещеникът, който щял да дойде. 

Но  за  разлика  от  Аарон  и  неговите  наследници,  Исус  е  наистина  свят в  своя  собствен  живот  и
характер.  И тъй като Исус като първосвещеник представлява всички свои хора,  неговият собствен свят
живот се счита като живот на всички онези хора, които той представлява (Евр.4:15; 7:26-28). 

Когато вземаме Святото Причастие, ние приемаме две неща, а не едно. Тези две неща ни напомнят, че
Исус  е  предложил  както  своето  ТЯЛО (представляващо  неговите  верни  дела  в  пълно  съответствие  с
желанието на Бога) и своята КРЪВ (представляваща неговата безгрешна смърт като принос за нашия грях).
Когато  ядем  хляба,  ние  можем  да  благодарим  на  Бога,  че  Исус  е  живял  напълно  безгрешно  в  пълно
подчинение – заради нас и в наша изгода – и поради това Бог ни счита за свети. Когато пием виното, ние
можем да благодарим на Бога, че Исус Христос е умрял с безгрешна смърт – заради нас и в наша изгода – и
поради това Бог прощава всичките ни грехове. Чрез жертвата на Христос, предложена веднъж завинаги, ние
сме правени безгрешни завинаги (Евр.10:14). Ал  и  луя! Какъв Спасител  !
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Исус е Божият Син

Един абонат на моята ел. поща ме пита, дали Исус е бил Божият Син още когато не е бил роден във Витлеем
от Дева Мария. 

*    *    *
Евангелието на Йоан ни казва, че човекът Исус от Назарет всъщност е бил облеченото в плът Божие

Слово, което още от началото било “с Бога” и “е било Бог” (Йоан 1:1-14). Апостол Павел пише, че Исус е
видимият “образ на невидимия Бог” (Кол.1:15), който “съществуваше във формата на Бог,” но се отказал
от природата си и станал човек (Фил.2:5-7). Неизвестният автор на Евреи нарича Исус “сияние на Божията
слава” и “точен образ на неговата природа” (Евр.1:3). 

Истината  на  превъплъщението  се  противопоставя на  теорията,  позната  с  името  “учение  за
осиновяването,”  според което Исус  е  бил обикновен човек,  който поради безпогрешния си живот,  бил
“осиновен” от Бога и бил напечен негов “Син.” Адам също е бил “син на Бога” (Лука 3:38), но Адам не е
бил Превъплътеният Бог.  Израел също е бил “син” на Бога  (2Ц.7:14),  но Исус  е  по-високопоставен от
Соломон (Мат.12:42).  В Йов ангелите са наричани “синове на Бога,” но Исус е много по-велик от ангелите
(Евр.1:1-14). 

Авторите на Библията биха подали съдебен иск срещу Свидетелите на Йехова, които твърдят, че Исус
е бил превъплъщение на архангел Михаил. Положението на Исус като Син на Бога е твърде великолепно и
не може да се побере в едно просто определение, поради което авторите на Новия Завет дават няколко
определения относно превръщането на Исус в Син на Бога. Според едно от тези определения, той е Син на
Бога, защото е бил заченат в утробата на Дева Мария по божествен начин, без намесата на човешки баща
(Лука 1:35). Според друго определение той е бил Син на Бога поради достойнствата на своето възкресение
от смъртта (Деян.13:32-33). 

Но Йоан многократно повтаря, че Бог е “изпратил своя Син” или “своя единороден Син” в света, от
което можем да стигнем до заключението, връзката между Отца и Сина е съществувала в Бога през цялата
вечност (Йоан 3:16-17; 5:23; 10:36; 1Йоан 4:9, 10, 14). Ние никога няма напълно да разберем тази тайна, но
за нас е достатъчно да знаем, че Исус е Христос,  Синът на Бога. Вярвайки в това,  ние имаме живот в
неговото име (Йоан 20:30-31). 

Исус е изпълнил Стария Завет

Един абонат на моята ел. поща ме пита защо Матей е подбрал и подредил Евангелието си по начина, по който
го е направил и защо ние вярваме, че неговото евангелие е било написано специално за евреите.

*    *    *
Така както Стария Завет започва с петте книги, написани от Моисей (Петокнижието), така и Матей

структурира своето евангелие в 5 раздела, всеки от които и посветен на едно от ученията на Исус (гл.5-7, 10,
13, 18, 24-25), към които е добавена един раздел, в който се разказва евангелската история (гл.8-9, 11-12, 14-
17, 19-23, 26-27). 

Матей ни запознава с тези 5 раздела в гл.1-4 и завършва евангелието си с епилог в гл.28. Всичките 5
учения  на  Исус  се  отнасят  до  Божието  Царство.  Той  говори  за  праведността  на  царството  (5-7),  за
проповядването на царството (10), за природата на царството (13), за братството в царството (19) и за силата
и завоеванията  на  царството (24-25).  Цялото евангелие  на  Матей представя  Исус  като  изпълнение  или
олицетворение на темите, обещанията, претенциите и надеждите в Стария Завет. Във въведението на това
евангелие Исус е Месията, който изминава по пътя на древния Израел (гл.1-4). 

Израел, когото Бог е нарекъл свой “син,” отишъл  в Египет, за да избяга от смъртта (от глад) и след
това  излязъл  от  Египет.  Израел  преминал  по  водата  (Червено  море)  и отишъл  в  пустинята,  където  те
гладували  и  били  изпитвани  в  продължение  на  40  години  от  Бога,  за  да  провери,  дали  те  ще  му  се
подчиняват или не. След това народът на Израел отишъл при една планина (Синай), където Бог им дал
закон в един завет, резултатите от който зависели от поведението им. Матей ни разказва за Исус, Божият
Син (Мат.1:18-25), който бил отнесен в Египет за да избегне смъртта (от цар Ирод), след това излязъл от
Египет (Мат.2:13-15, 19-23; Ос.11:1). 

Когато станал на 30 години, Исус минел през водата (кръщаването от Йоан Кръстител – Мат.3) и
отишъл в пустинята, където гладувал. Там Бог го изпитвал в продължение на 40 дни за да види дали той ще
му се подчинява или не (Мат.4, където Исус три пъти цитира стихове от Второзаконие). След това Исус
отишъл на планина (Планината на блаженствата), където дал един закон на учениците си (Мат.5-7) в един
завет, резултатът от който зависел изцяло от Бога (Мат.5:3-6). 
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Исус е истинският Израел, основоположникът на новите хора на Бога, в броя на които накрая ще
бъдат включени евреите, които приемат Исус като свой Спасител, както и вярващите от всички народи по
света.

Исус е обещаният Месия

Един евреин-християнин ми пише относно Втор.18:18-20. Там Бог казва на Моисей, че ще издигне  друг пророк
като Моисей, когото хората ще трябва да слушат, но същевременно Бог казва, че пророк, който съобщава на
хората неща,  които Бог не е казал, ще умре.  Някои евреи твърдят, че разпъването на Исус на кръста е
доказателство, че Исус не е бил истински пророк на Бога и със сигурност не е “Пророкът,” за когото според
твърдението на  християните  говорят  всички  пророци.  Читателят  ме  пита:  “Има ли  други  текстове  в
Библията, които могат да подкрепят или да отхвърлят твърденията в този толкова  важен спор?”

*    *    *
Този спор е стар колкото и самото евангелие. За много юдеи от първия век гледката на разпънатия на

кръста Месия е била пълна с противоречия. Позовавайки се на текстове от Библията като Дан.7 и Пс.110 те
считали,  че  освободителят  им  ще  дойде  със  сила  и  власт,  а  Кръстът  демонстрирал  очевидна  слабост
(1Кор.1:22-25). Някои юдеи считали, че щом Исус виси на кръста, той сигурно е бил обвивен и осъден от
Бога (1Кор.12:3). 

Те не си представяли,  че на Кръста Исус е станал прокълнат заради нас, за да понесе проклятието
заради нашия грях и вина, което виси като тежък облак над главите ни (Гал.3:13-14). Нито пък си спомняли,
че Исая е предсказал, че Месията ще бъде прободен заради нашите престъпления и че наблюдателите ще
гледат раните му и погрешно ще считат, че Бог се сърди на него (Ис.53:4-5). Исус от Назарет наистина е бил
дългоочакваният Пророк, когото Бог във Втор.18 бил обещал да изпрати (Деян.3:22-26; Евр.1:1-4; 3:4-6). 

Смъртта на Исус не е била последица от това, че той е загубил благоразположението на Бога, а за  да
се постигне спасителната цел и поради злите решения на хората според древните пророци (Деян.13:27-30;
Лука 24:44-48; Деян.13:27-30; 1Пет.1:10-12). Тъй като бил харесан изцяло от Бога, било невъзможно Исус да
остане мъртъв – реалност която била предсказана от Давид (Пс.16:8-11; Деян.2:24-33) и от Исая (Ис.53:10). 

И наистина, Бог дал израз на задоволството си от Исус, като го възкресил от смъртта (Деян.3:13-15).
Възкресението на Исус доказало,  че той е повече от пророк – той е Месията,  Спасителят,  Божият Син
(Деян.2:36; 3:15, 18; 4:24-26; Рим.1:4).

Исус е Синът на Бога

Една сестра от Вашингтон ми пише: “Бихте ли коментирали, дали Исус е бил син на Бога преди раждането
си във Витлеем? Аз разбрах, че той е станал Синът, когато се е родил, но след като четох различни гледни
точки се чувствам объркана.”

 ***   
Историческото ортодоксално християнство твърди, че Исус вечно е бил “Божий Син.” Така например,

в една книга той се описва като “вечният обичан от Отца” или на друго място като “обичаният от Отца си
преди всички светове.” Доколкото ми е известно, Библията никога не използува такъв език, въпреки че по
много начини твърди, че Исус е уникалният Божий Син и е представлявал въплъщение на самия Бог.

Джон  Камбел  ни  казва,  че  човекът,  който  познаваме  като  Исус  от  Назарет  всъщност  е  бил
превъплъщение на божественото Слово (Logos), което е съществувало “в началото” и е било както “с Бога”,
така  и  самото  то  “е  било  Бог.”  (Йоан  1:  1-14).  Исус  е  образ  на  невидимия  Бог  (Кол.  1:15),  който  е
съществувал “в Божий образ”,  но се отказал от всичко и станал човек (Фил.  2:5-7).  Той е  “сияние” на
Божията  “слава”  и  “отпечатък  на  Неговото  същество”  (Евр.  1:3).  Тази  истина  на  Превъплъщението
противоречи на теорията, наречена “осиновяване”, според която Исус е бил обикновен човек, който поради
необикновеният си живот, е бил осиновен от Бога и е бил наречен негов “Син.”

Адам  също  бил  наричан  “синът  на  Бога”  (Лука  3:38),  но  той  не  е  представлявал  Божие
превъплъщение. Израел също бил наречен “син на Бога” (Ос. 11:1), но в него не е живяло божеството, така
както това  е  било при Исус.  Соломон също е  бил наречен “син на  Бога”  (2Царе  7:14),  но  Исус  е  по-
високопоставен от Соломон (Мат. 12:42). В книгата на Йов ангелите са наречени “синове на Бога” (Йов 2:1),
но Исус е далеч по-велик от ангелите (Евр.  1:  1-14).  Библейските автори    биха се  противопоставили на  
Свидетелите на Йехова  , според които Исус е представлявал превъплъщение на Архангел Михаил  .
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Божествената синовна връзка на Исус с Бога е твърде изумителна, за да бъде описана от едно просто
определение и авторите от Новия Завет описват повече от едно отличителни черти на значението, че Исус е
Божий Син. Той е Божият “син”, тъй като е бил заченат по един божествен начин, без участието на земен
баща в утробата на Дева Мария (Лука 1:35). Освен това Исус е Божият “син”, тъй като е бил възкресен от
мъртвите (Деян. 13:32-33). На много места в Евангелие на Йоан пише, че Бог “изпрати” своя “Син” или
“единствения си обичен Син” в света, което довежда много изследователи до заключението, че връзката
между Баща и Син е съществувала в Бога от вечността (Йоан 3:17, 5:23; 10:36; 1 Йоан 4:9, 10, 14).

Библията не дава отговор на всички въпроси по повдигнатия въпрос. За нас е достатъчно да знаем, че
Исус е Христос, Синът на Бога и че ако вярваме, ние може да имаме живот в неговото име (Йоан 20:30-31).

Исус е умрял заради мен

Джон Уесли, английският свещеник, чрез който Бог е основал Методисткото Съживление, не винаги е
познавал лично Божията милост,  даже когато бил проповедник. Веднъж, по време на едно пътуване до
американската колония Джорджия, той бил ужасен от жесток ураган, който заплашил да унищожи всички
на борда на кораба, с който плавал.  Тогава Уесли се възхитил от спокойствието и увереността на няколко
пътници, които били християни от Моравия. Когато след това пристигнал в Джорджия, Уесли разговарял с
водача на тази малка група. Моравският пастор попитал Уесли какво е мнението му за Исус и Уесли му
отговорил: “Той е Синът на Бога и е Спасителят на света.” Моравският пастор го попитал: “Но дали той е
твой Спасител?” По-късно Уесли писал, че не можал да отговори, че Исус е неговият личен Спасител. 

След това Бог докоснал сърцето на Уесли с уверението, че наистина Исус е умрял заради него и скоро
начинът на проповядването на Уесли, Уайтфилд и другите преобърнали безбожната и упадъчна Англия и я
насочили в правилната посока. Когато се опитваме да осъзнаем огромния обхват на Божието изкупление,
ние  стигаме  до  заключението,  че  Христос  е  умрял  заради  мнозина  (Мат.26:28;  Рим.5:151  19).  Когато
виждаме разделението на човечеството чрез езика, културата, расата и политическите ограничения, ние се
радваме да кажем, че Христос е умрял за всички хора (Рим.5:18). 

Когато  размишляваме  за  положението  на  човека,  ние  признаваме,  че  Христос  е  умрял  заради
“безпомощните  грешници”  (Рим.5:6,  8).  Когато  размишляваме  за  милостивата  цел  на  Бога  още  преди
създаването на света,  ние смирено признаваме,  че Христос е умрял за избраните,  заради всички онези,
които Бог е дал на Сина – заради всички, които не са отхвърлили Божието приятелство и милост (Йоан 6:37-
39;  10:14-15§  Еф.1:4;  Откр.17:8).  И  когато  Бог  милостиво  отвори  очите  ни  и  осветли умовете  ни,  ние
шепнем през сълзи на разкаяние, че Христос е умрял “заради мен” (Гал.2:20).  Това е добрата новина на
евангелието. Това е нашата увереност във вечния живот.

Исус и изкушението

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали Исус наистина е бил изкушаван да извърши грях, тъй като в
Библията се казва, че Бог не може да бъде изкушаван, а ние казваме, че Исус е бил Бог в човешка плът.

*    *    *
За да стане наш Спасител и първосвещеник, Исус “трябваше да се оприличи във всичко на братята

си” (Евр.2:17). Служението на Исус започнало с кръщението му от Йоан Кръстител, веднага след което Исус
бил  отведен  от  Духа  в  пустинята,  за  да  бъде  изкушаван  от  дявола  (Мат.4:1-11).  В  нощта,  когато  бил
предаден  и  арестуван,  той  отново  се  срещнал  с  изкушението  на  Сатаната  в  Гетсиманската  градина
(Мат.26:36-46). 

Между  тези  две  събития  Исус  бил  подлаган  на  изкушението  на  гордостта  и  на  отчаянието,  на
самовластието и нетърпението, на гнева и на похотта. Той бил изкушаван чрез алчността, расовата омраза и
религиозните предразсъдъци. Той се срещнал с изкушението да зависи от самия себе си, а не от Бога, да се
стреми да получи одобрение от хората, а не от своя Отец, да живее така, че да се стреми към собственото си
удобство и слава,  а  не към прославата на Онзи,  който го бил изпратил тук на земята.  Ставайки човек,
Божието Слово, което е създало човешките същества,   се лишило   от всички свои свръхчовешки предимства  .
Исус,  който имал същата природа като Бога, изпразнил себе си, за да бъде направен напълно като хората
(Фил.2:5-8). Той не е действал чрез своята собствена сила и не е говорил от свое собствено име. Неговото
учение идвало от Бога; неговите дела отразявали това, което Бог е правил (Йоан 8:28-29). Исус извършвал
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чудеса чрез силата на Светия Дух. Той не е бил Свръхчовек – той е гладувал, страдал е от жажда, умолявал
се е, кървял е, бил е нараняван и накрая е умрял. 

Исус е бил изкушаван неограничено и истински, но сърцето му е било твърдо, чисто и постоянно се е
стремяло да бъде харесвано от Отца и поради това не е извършил нито един грях. Библията ни уверява, че
Исус “е бил във всичко изкушаван като нас, но пак е без грях” (Евр.4:15). Поради същата причина, както и
заради много други,  той напълно подхождал да заеме мястото на наш представител пред Бога,  което е
смисълът  на  това,  че  той  е  наш  първосвещеник  (Евр.4:14).  Опирайки  се  на  посредничеството  и  на
застъпничеството на Исус за нас пред Отца, ние можем да “пристъпваме с дръзновение към престола на
благодатта“, за да получим милост и да намерим благодат, която ни помага при нужда.

 

Исус и нашият грях

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Вие казахте, че Исус е без грях, но той не стана ли грешен, когато
пое нашият грях? Нали заради това той беше изоставен на кръста от Отца?

*    *    *
Наистина,  Исус е  бил “Божият Агнец,  който поема греха на света” (Йоан 1:29).  Той “понесе в

тялото си нашите грехове на дървото” (1Пет.2:24). Бог “направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за
да станем ние чрез  него праведни пред Бога” (2Кор.5:21).  Той “взе на себе  си греховете на мнозина”
(Ис.53:12). Той “стана проклет заради нас” (Гал.3:13). 

Все едно, че кръстът на Исус е бил космическа светкавица, поставена в средата на вселенската буря
на Божият Съд, която е повишавала своята мощ, докато е идвала от миналото и е вървяла към бъдещето,
докато стигне точно до този ден и до това място. Там и тогава, за няколко часа през този Петък върху
средният кръст на Голгота, край Йерусалим, всички морални последици от греховете на всеки човек, който
не е отхвърлил изцяло и завинаги Бога, се  стоварили със страшна сила върху Исус. Върху Исус, който
доброволно, с обич и самопожертвувателно преминал през живота към тази поставена цел, за да увисне
там между небето и земята, докато небето притъмняло и бушувала бурята на  осъждането, и го ударила
светкавицата на святата присъда –  Исус,  който бил роден,  живял и очаквал точно този момент и този
резултат. 

До този момент самият Исус живял в безгрешно подчинение на волята на Отца. Той е бил “свят,
невинен, непорочен” (Евр.7:26). Той е бил “без грях” (Евр.4:15). Той е бил “без недостатък и пречист”
(1Пет.1:19). Той е бил “без недостатък” (Евр.9:14). Бог е казал за Исус “Този е възлюбеният ми Син, в
когото е моето благоволение” (Мат.3:17). 

Поради верността на Исус към Бога и поради безгрешният му характер, Бог го възкресил от смъртта
и му дал да седне от дясната му страна на небето (Евр.7:28-8:1). Бог направил Исус да е “ Цар на царете и
Господар на господарите” (Откр.17:14). Бог му дал “името, което е над всяко друго име” (Еф.2:9). Исус
представлявал хората си в два аспекта – чрез делата си и чрез страданията си – чрез онова което направил и
чрез  смъртта  си.  Той  живял  праведно  вместо  нас и  ние  получаваме  наградата,  която  той  е  спечелил
(Евр.10:4-10; Рим.5:19). Той умрял със смъртта на грешните вместо нас, а ние избягваме наказанието, което
той понесе (Ис.53:5-6). 

И тъй като тези неща са истина, ние трябва да се разкаем и да вярваме, че Исус е нашият Спасител.
Това  е  библейското  обръщане  на  човека  към  Бога  (Деян.3:19),  което  намира  своя  външен  израз  в
евангелското кръщение (Деян.2:38).  Обръщането към Бога въвежда човека в живот на вършене на добри
дела, които Бог е подготвил за онези, които са спасени по милост чрез вяра (Еф.2:8-10). 

Исус и неговата достатъчност

Един читател пита: “Ние знаем, че Бог ни спасява по милост, но това не означава ли, че той извършва своята
част от работата, а ние трябва да извършим нашата част? Убеден съм, че не можем да се спасим, без да
направим нещо от наша страна!”

  ***
Традиционното разбиране на много днешни църкви е, че Бог е изпратил Исус за да направи възможно

нашето спасение, че Исус е извършил “Божията част” (която всъщност не спасява никой) като е умрял и ни
е предоставил един “спасителен план” и че евангелието предлага едно възможно спасение на всички, които
отговорят  на  изискванията.  Някои  настояват,  че  изискванията  за  спасението  са  разкаянието,  вярата  и
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решението да се приеме Христос, а други добавят изискването човек да бъде кръстен чрез потапяне във
водата в името на Исус Христос или на Светата Троица. Всички това би било прекрасно, ако беше вярно,
но това не е достатъчно.

По-задълбоченото изучаване на Библията ни показва, че Бог е дошъл при нас в Христос, за да ни
примири със себе си и е направил това в личната история (живота, смъртта и възкресението) на Месията
Исус.

“А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за
примирение; сиреч,  че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците
прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме
посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, Който за
нас  направи  грешен  Онзи,  Който  не  е  знаел  грях,  за  да  станем  ние  чрез  Него  праведни  пред  Бога”
(2Кор.5:18-21)

На кръста Исус можа да извика “Извърши се!”, а чрез възкресяването на Исус от смъртта Бог е казал:
“Това е достатъчно”. Исус ни е спасил от нашите прегрешения и беше възкресен заради нашето оправдание.
“Който биде предаден за прегрешенията ни, и биде възкресен за оправданието ни” (Рим. 4:25)

И наистина, така както се казва в Рим. 5:19: “Защото, както чрез неподчинението на единия човек
(Адам)  станаха  грешни  мнозината,  така  и  чрез  послушанието на  единия (Исус)  мнозина  ще  станат
праведни.”

Евангелието  не е наръчник за самоспасяване,  а наистина е благовестие за нашето спасение. Бог
първо ни е спасил чрез живота и смъртта на Исус, а след това ни призовава с евангелието към свят живот в
отговор на това спасение. “Който ни е спасил и призовал със своето призвание, не според нашите дела, а
според  Своето намерение  и  според  благодатта,  дадена нам в  Христа Исуса  преди вечните  времена”
(2Тим. 1:9)

От решаващо значение е да се разбере тази последователност. В евангелието се съобщава за едно
примирение, което вече е постигнато и ние сме призовани да отговорим положително на Божия призив. “И
ние, като съдействуваме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат” (2Кор.
6:1)

Поради това, че работата за примиряването ни с Бога е била свършена от нашия представител Исус
Христос, това е станало много преди да сме родени и ние нямаме никакъв принос за това спасение. Когато
за пръв път чухме за това спасение, то вече е било извършено. Ние не можем да добавим нищо към него, да
го направим по-добро, за го заменим, да го довършим или да го усъвършенствуваме по какъвто и да е начин.
Бог ни спасява заради извършеното от Исус Христос и ни приема в личността на любимия си Син.

И наистина, когато Исус умря, умряхме и ние; когато той беше възкресен, ние възкръснахме - защото
той беше наш представител и застъпник пред Бога и всичко, което е направил той, е направено в наше име и
в наша полза.  “Даже,  когато бяхме мъртви чрез престъпленията си,  съживи ни заедно с Христа (по
благост сте спасени), и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса”
(Еф. 2:5-6)

В това се състои смисълът, че Исус е станал “втори Адам” или “последния Адам.” По този повод
Павел казва: “…понеже един е умрял за всички, то всички са умрели” (2Кор. 5:14). 

Исус не просто ни предостави начин за спасение; той спаси грешните хора от греховете им. Той не
направи спасението една теоретична възможност;  той сложи край на греха и го изхвърли далеч от нас,
примирявайки веднъж завинаги грешните хора с Отца чрез едно безпогрешно жертвоприношение, което е
вечно валидно. Тъй като евангелието представлява добрата новина, че Бог ни е спасил в Исус Христос,
нищо направено от нас не може да допринесе за тази спасителна работа, защото тя е била извършена
много  преди  ние  въобще  да  сме  чули  за  нея.  Ние  сме  призовани,  подобно  на  народа  на  Израел  при
планината Синай, да отговорим правилно на призива на Господ нашия Спасител и този отговор е обобщен в
една единствена дума, която се нарича “вяра.”

Тъй като работата, която възстановява отношенията ни с Бога се извършва без наше участие, ние сме
длъжни да  вярваме на Божието обещание,  че вече сме оправдани.  Ние  не можем да  повлияем на  това
спасение чрез усилията си, нито за да го усилим, нито за да го отслабим. Не можем да добавим нещо към
него, тъй като то е завършено. Не можем да подменим нещо в него, тъй като нищо друго няма да ни спаси.
Всичко, което сме длъжни да направим е да вярваме в Бога, помнейки направеното от Исус.

В  този  фундаментален  смисъл  (а  не  като  някакви  “етапи  на  спасението”  или  в  измислени
демонстрации на “вярата”), нашето спасение е единствено чрез вяра и ние трябва 100% да вярваме на Бога,
че това е така. Ние не вярваме на Бога 50% и сами извършваме останалите 50%; даже не че 99% от работа е
извършвана от Бога и 1% се извършва от нас. Ние сме убедени, че 100% от спасението е извършено от Бога
и че сме длъжни са му вярваме 100%. 
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Онези,  които  се  разкаят  и  повярват  в  добрата  новина  на  евангелието,  започват  да  се  радват  на
благословиите и изгодите на спасението.  Новия Завет е пълен с твърдения за благословии, оправдание,
спасение, опрощение на греховете или за приемане на Светия Дух.

Но въпреки това, Исус ни казва, че онзи, който вярва в евангелието, дава външен израз на вярата си и
прекрачва границата, която отделя светът на невярващите и обществото на вярата, тялото на Христос, като
се кръщава чрез потапяне във водата в името на Исус или на Троицата. “Идете, прочее, научете всичките
народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги научите да пазят всичко, що съм
заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин .” (Мат. 28:19,20) А когато бъде
кръстен като видим израз на вярата, същите благословии, на които се радва вярата, се прибавят към този
свят план: “А Петър им рече: Покайте се, и всеки нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на
греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух” (Деян. 2:38).

Но най-важното не е в кръщението. Най-важен е начинът, по който Бог спасява грешните хора. Дали
той е извършил спасението ни чрез живота и смъртта на Исус Христос или Исус просто ни предоставя една
теоретична възможност, към която ние трябва да добавим своята част? В това е въпроса. Слава на Бога,
химните  ни  казват  истината:  “Исус  е  платил  за  всички  нас!”  и  “Повярвай,  подчини  се,  работата  е
извършена.”

Спасението ни и възстановяването на отношенията ни с Бога, не е просто някакъв механичен процес,
подобно на пускането на монети в търговски автомат. Това не е търговска обмяна или съвместно начинание
- част от работата се извършва от Бога, а друга част от нас.  Това е свръхестествено спасение, което Бог е
направил за нас, когато ние сме били безпомощни, безразлични или даже враждебни на него. В евангелието
Бог ни казва какво е направил. Ние или ще повярваме и ще се насладим на спасението или ще откажем и
ще продължим по пътя на собственото си унищожение.  В това е основния въпрос.  Всичко останало
произтича от тази вяра.

Исус и Павел са казали това преди Калвин

Един проповедник се позовава на едно мое изказване, че грешните хора са духовно мъртви, защото са грешни и
не са в състояние да се разкаят и да повярват, ако Бог не ги дари с това свръхестествено качество. Той
твърди, че всичко това е човешко учение, което мирише на Калвинизъм, но не е библейско. Освен това, този
проповедник смята, че ако Бог заповядва на хората да се разкаят и да вярват, то те трябва да са в състояние
да го направят.

***
Онези,  които не гледат сериозно на греха никога няма да са в състояние да възприемат сериозно

божествената милост, която ни освобождава от греха. Докато не осъзнаем собствената си безпомощност и
неспособност да се издигнем до Бога, ние никога няма да оценим идването на Бога на земята, превъплътен
в човешка плът, неговото спускане в ада по време на смъртта на Христос и несравнимата власт, която Бог е
демонстрирал, когато е възкресил Исус от смъртта. 

Но не разчитайте на моите думи,  чуйте какво казва Апостол Павел.  Поради грехът на Адам той
твърди че:

- “измряха мнозина” (Рим. 5:15).
- “защото съдбата беше от един грях за осъждане” (5:16).
- “смъртта царува” (5:17)
- “чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци” (5:18).
- “чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината” (5:19)
Всичко това е било вече известно на юдеите, пред които е говорил Павел и те са вярвали в тези неща.

Това, което не са знаели е била добрата новина, че Исус от Назарет дойде като “втори Адам”, като вторият
представител на хората и чрез неговия безпогрешен живот и смъртта му в наше име и в наша полза, той
спечели за нас много повече от загубеното от първия Адам. Поне двама автори от Новия Завет казват, че Бог
ни дава покаяние (Деян. 11:18; 2 Тим. 2:25). И двамата са живели около 1 500 г. преди Джон Калвин да е бил
роден.

Бог често ни заповядва да правим това, което от човешка гледна точка е невъзможно,  а след това
създава условия за изпълнение на това, което е разпоредил. Той е казал на народа на Израел “Преминете
пеша реката Йордан”, а след това спрял течението на водата, за да стане възможно изпълнението на тази
заповед. Исус заповядал на мъртвия труп “Лазаре, излез!” и създал условия това да се случи. Така става и
когато  Бог  заповяда  на  хората,  които  са  мъртви  поради  греховете  си  да  се  разкаят  и  да  повярват  в
Евангелието.  Той  заповядва  това,  което  от  човешка  гледна  точка  е  невъзможно,  а  след  това  ни  дава
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способности, за да изпълним заповедта.
Време е да възприемем един позитивен подход за четене на Библията,  а не да се нахвърляме срещу

вярващите от други деноминации и църкви с обидни епитети. Когато направим това, ние ще установим, че
другите християни извън нашия кръг са открили някои истини преди нас, че са намерили някои неща, които
ние все още не сме намерили. От тук се подразбира, че и ние имаме какво да споделим с тях и те ще ни
слушат, когато слезем от своите пиедестали и си признаем, че ние също сме грешни хора, които са спасени
по милост и се борим тук на земята, за да научим по-добре Божията воля и да следваме Исус, нашият
единствен Спасител.

Исус и принасянето на човек като жертвоприношение

Един абонат на моята ел.  поща от Южна Корея ме пита:  “Как е  можал Бог,  който се  отвращава от
принасянето на хора като жертвоприношение, да пожертва собствения си Син? Как е възможно да е нужно
убийството на един невинен човек (Исус), за да донесе нашето опрощение от Бога?”

*    *    *
Когато обсъждаме такива божествени тайнства  като  жертвоприношението,  ние трябва  да говорим

колебливо  и  с  огромно  уважение.  Можем  да  сме  уверени,  че  Бог  винаги  действа  в  съответствие  със
собствения си характер. Той никога няма да осъди убийството на невинни хора, а веднага след това да се
извърти и да извърши точно това, което е осъдил. Ако запомним следващите две истини, това ще ни помага
да избягваме ненужните обърквания. 

Първо, самият Бог е дошъл при нас в образа на човека, когото ние наричаме Исус от Назарет, с цел
ние да опознаем Исус като Емануил, което означава “Бог с нас” (Мат.1:23). Бог не сграбчва някой невинен
минувач,  за да го принесе като жертвоприношение.  Човекът,  който е бил разпънат на средния от трите
кръста на Голгота в известен с мисъл е бил самият Бог (2Кор.5:19). 

Второ, Исус  сам се е принесъл в жертва заради нас. Той е пожертвал собствения си живот (Йоан
10:11,15, 17-18). Бог не е принудил Исус да извърши нещо, което Исус не е искал на направи. Вярно е, че
“Бог толкова възлюби света, че пожертва своя единствен Син” (Йоан 3:16). Но в същото време е вярно и,
че “Христос ме възлюби и пожертва себе си заради мен” (Гал.2:20). 

Що се отнася до “нуждата” от смъртта на Исус, добре е да запомним, че езикът на принасянето на
жертвоприношението, на плащането, на изкуплението, е всеобхватен и универсален език. Тези метафори ни
помагат да схванем нещо, което е свързано с огромните последици от това, което Бог е постигнал чрез
живота, смъртта и възкресението на Исус. Никога не трябва да тълкуваме тези понятия абстрактно, без да
ги свързваме със самия Бог. Бог не е ограничен от нищо, той не се подчинява на никакви други принципи и
закони, освен на собствения си характер и на собствената си воля.

                                                                           

Исус като Човешкия Син

Един брат от Ню Хемпшир пита: “Можете ли да обясните защо Исус сам се е наричал Човешкия Син.
Потърсих обяснение за този термин в Библията, но не можах да открия. Мисля си, че това има нещо общо
със спасителната дейност на Исус, но подозирам, че има и нещо повече от това.

  ***
Този израз е любимия начин, по който Исус сам се нарича в Матей и Лука и носи в себе си различни

възможни значения. На различни места в Библията “човешки син” понякога означава “човешко същество”,
произлизащо от смъртната плът (Чис. 23:19; Пс. 8:4). Бог нарича с това име пророк Йезекиил поне 90 пъти.
Истина е, че царственото положение на Исус спрямо нас е една важна тема в Новия Завет, особено в Лука и
в Послание до евреите, но този смисъл изглежда че е не е в хармония с които и да е от над 50-те пъти,
където Исус говори за себе си като за “Човешки Син.” Вместо това ние гледаме към предсказанието от Дан.
7:9-28, където заточеният пророк видял трона на самия Бог - Стария по дни (ст.9-10). 

Даниил описва Бога с думи за великолепие, които по-късно Йоан използува, за да опише Възкресения
Христос (Откр. 1:13-17). От Божия трон, заобиколен от милиарди присъствуващи, излизала огнена река
(Дан.  7:10).  Точно така,  както река  Йордан се  влива  в  Мъртво море,  така  и  огнената  река  се  влива  в
Огненото езеро, което представлява Втората смърт (Откр. 20:14-15). Докато Даниил гледал, съдилището се
отворило и започнал Страшния Съд. Внезапно в залата на съда се появява друга личност - “ един като
Човешки син”, който приближава към самия Бог и Бог му дава владичество, слава и вечно царство (Дан.
7:13-14).  По-нататък в  това  видение  Бог  издава  присъда за  светиите на Всевишния,  “людете,  които са
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светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство и на Когото всичките владичества ще служат и ще
се покоряват” (ст. 21-22, 27). Даниил описва месианската фигура на Господ като “Човешки син” 500 години
преди раждането на Исус. Тъй като е Човешки Син, най-накрая Исус ще получи владичеството, славата и
вечното царство - както за себе си, така и за всички Божии хора. Това, което никой друг освен Бог не е
знаел предварително, независимо дали е бил пророк, цар, мъдрец или небесен ангел е, че Човешкият Син
първо ще трябва да страда и да умре, а след това да възкръсне отново. Месията, този “човек по собствения
избор на Бога”, както се казва в един църковен химн, е скандализирал даже най-приближените си ученици,
когато е започнал да им говори за това (Мат. 16:13-28). 

Верен на мисията си, Исус се оприличава с “Човешкия Син”, тази месианска фигура от края на света,
който донася спасение на Божиите хора чрез своето собствено пътуване към славата. В този израз има едно
скрито твърдение, което не е очевидно, но противниците на Исус са го разбирали достатъчно добре, за да
бъдат ужасени и вбесени, когато той го е използувал (Мат. 26:63-68). Този сценарии не се развива така,
както те са очаквали! През 400-те години между Малахия и Матей между юдеите процъфтявали множество
религиозни  пророци,  в  резултат  от  което  се  появило  огромно  количество  апокрифна  литература,
съдържаща се в Апокрифа, Псевдопиграфа и Свитъците от Мъртво море. Но никъде в тази литература не
се говори за Месия, който страда и бива възкресен от смъртта. Бог разкрива тази истина, когато тя се
случва, което е било предсказано ясно само от самия Исус и то само дни или седмици преди настъпването
на тези събития. Подобно на пророкувания Човешки Син, Исус се възнася на небето (Йоан 3:13; 6:62) в
облаци, така както е било предсказано от Даниел (Деян. 1:9). Но Човешкия Син, възкресеният и прославен
Исус ще се върне един ден по същия начин носен от облаци на небето (Деян. 1:10-13). Сега Исус е на
небето “до времето, когато ще се възстанови всичко”, а след това ще се върне (Деян. 3:18-21). Това идване
ще бъде за да съди - да защити хората си и да осъди всички врагове на Бога (Дан. 7; Мат. 13:40-43; 25:31-
46; Лука 21:36).

По милост ние,  които вярваме в Бога чрез Исус Христос знаем, че ще бъдем сред победителите.
Тогава, точно както е предсказал Даниел преди 2,500 г., Човешкия Син ще ни изповяда пред Отца си и Бог
ще ни даде да живеем вечно в царството му (Лука 12:8,32).

                                                                  

Исус ни отвежда при Бога

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “След като самият Исус нарича себе си “пътят” до Отца, тогава
той е маршрутът, а Бог е целта. Защо тогава повечето християнски църкви се фокусират в Исус, а не в Бога?
Това наистина ли е в хармония с Библията?”

*    *    *
Християните вярват, че твърдението, направено от Исус от Назарет, че единственият жив Бог е негов

Отец по уникален начин, който е неприложим за всеки друг човек. Исус казал, че е дошъл на земята от Отца
и че ще се върне обратно при Отца (Йоан 16:28).  Исус е казвал, че който вижда него, вижда Отца (Йоан
14:8-9). Исус е твърдял, че той и Отца са едно (Йоан 10:30). 

Уточнявайки тази истина, авторите на Новия Завет ни казват, че Исус е Божието Слово, което е било
направено да стане човек (Йоан 1:14), че Исус е излъчването на Божията слава и точният образ на Божията
природа (Евр.1:3). В Исус живее цялата пълнота на Божеството в телесна форма (Кол.2:9). Първородният
син на Дева Мария е “Бог с нас” (Мат.1:23). Като Божият Син на земята, Исус считал, че Бог е по-велик от
него самият (Йоан 14:28). 

Той е изпълнявал волята на Бога, а не собствената си воля (Йоан 5:19, 30). Той съобщавал думите на
Отца (Йоан 14:10). Исус разкривал Отца пред хората (Йоан 1:18), прославял е Отца (Йоан 17:4) и насочвал
хората към Отца (Йоан 17:3). Исус отишъл на кръста, доверявайки се изцяло на Отца (Лука 23:46). Бог
доказал  правотата  на  вярата  и  на  твърденията  на  Исус,  като  го  възкресил  от  смъртта  (Рим.1:4).  Бог
предоставил  на  Възкресения  Исус  космическо  величие  и  власт  (Фил.2:9-11).  Накрая  Исус  отново  ще
подчини себе си на Бога и Бог ще бъде “всичко във всичко” (1Кор.15:28). 

Истина е, че Исус е пътят до целта,  която е Бог. Ние познаваме Божията обич към нас, защото я
виждаме в Исус Христос (1Йоан 3:1). Чрез Исус ние имаме връзка и взаимоотношение с Отца (1Йоан 1:3).
Чрез Исус ние сме вярващи в Бога, така че нашата вяра и надежда са в Бога (1Пет.1:21). Чрез Исус неговият
Отец ни кани и ние да го опознаваме като наш собствен Отец (Рим.8:15-17). 
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Исус преди превъплъщението

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Ако тримата посетители на Авраам (Бит.18:1-15) са били хора и
един от тях същевременно е бил “Господ,”не е ли бил този човек Исус Христос, Емануил, Бог с нас, преди
превъплъщението?  Както  казах,  това  не  е  от особено  значение,  а  е  просто  нещо,  което  ме  кара  да  се
учудвам.”

*    *    *
Много хора считат, че виждат появата на Исус преди превъплъщението в различни случаи, които са

описани в Стария Завет – посетителят на Авраам (Бит.18:1-15), Мелхиседек (Бит.14:17-20), военачалникът
на Господното войнство, което се появило пред Исус Навин (И.Н. 5:13-15), четвъртият човек в огнената пещ
(Дан.3:24-25) и т.н. Но според мен в нито един от тези случаи   това не е бил Исус   преди превъплъщението  
си.  Посетителят  на  Авраам  е  наречен  “Господ,”  име,  свързано  с  Йехова  или  Бога.  В  книгата  “Битие”
Мелхиседек е описан като смъртен човек. Личността, която се появила на Исус Навин, нарекла себе си
“военачалникът на Господното войнство” и изглежда, че е бил Архангел Михаил. Според царят-езичник,
четвъртият мъж в огнената пещ е приличал на “син на боговете.” 

Що се отнася до появяванията на Бога в Стария Завет,  аз считам, че е правилно да ги възприемаме
като демонстрации на Бога,  а не   на появявания на Христос  . “Христос” е титла, която Бог дава на Исус.
“Исус”  е  името на заченатият  по тайнствен начин син на  Мария,  който е  бил Емануил –  “Бог  с  нас.”
Прецизно казано, Исус не е съществувал преди да бъде заченат, въпреки че Синът на Бога, който в Исус
завинаги станал човек и освен това се нарича и “Словото” и вероятно “Мъдростта” на Бога и е съществувал
винаги с Бога, когото наричаме “Отец” (Йоан 1:1-4; Пр.3:19-20). Вашият въпрос и както интересен, така и
основателен, въпреки че на него Библията не дава окончателен и ясен отговор.

Исус се е покорявал на Бога заради вас
                                                      

Ако сте вярващ, някога идвало ли ви е наум, че безгрешният живот на подчинение на Исус е бил живян заради
вас? Че когато Бог ви вижда чрез вашия представител Исус, той ви вижда като безгрешен човек и това му
харесва? Това е изумителното съобщение на Евр.10:4-14. 

*    *    *
Авторът  на  книгата  Евреи  от  Новия  Завет  казва,  че  е  невъзможно  кръвта  на  телета  и  козли  да

премахнат греха (10:4). Ние питаме: “Защо?” Защото животните, поради това, че са неморални създания, не
са способни да предложат на Бога това,  което Бог най-много иска от човешките същества – безгрешен
човешки  живот на  подчинение,  живян с  праведно отношение  към Създателя  от  началото до  края.  Ако
израилтяните се бяха подчинявали на Бога според изискването на завета, нямаше да има нужда да принасят
като  жертвоприношение  телета  и  козли.  Жертвоприношенията  на  животни  са  играели  ролята  на
отстраняване на грешките, но никога не са били първият избор на Бога (1Ц.15:22; Пс.51:16-17; Йер.7:22-23).

Строгите изисквания за физическото пригодност на жертвеното животно са символизирали чистотата
на живота, който Бог е искал да живее човека, който е правел жертвоприношението (Лев.17:11-12). Ритуалът
на напръскването, изливането и понякога – на  намазването с кръвта на жертвеното животно е напомнял на
грешния човек, който е правел това приношение за “заплатата за греха”, която той всъщност заслужава да
получи (Лев.4:4-6, 8; Рим.6:23). Тъй като жертвеното животно е представлявало човека, който го е принасял
в жертва, този човек ритуално поставял ръцете си върху главата на животното и изповядвал греховете си и
по  този  начин  символично  прехвърлял  своята  вина  върху  животното,  което  заемало  неговото  място
(Лев.4:4). Така жертвоприносителната система се явявала първообраз на Исус Христос, очакваното “Агне на
Бога,” който щял да понесе на тялото си грехът на света (Йоан 1:29, 36; 1Пет.2:24).

Исус дошъл на света, за да даде на Отца неговия пръв избор, да предостави това, което Бог винаги е
искал,  но никога не е получил – живот на безпогрешно човешко подчинение,  живот,  изживян изцяло в
правилно отношение със самия Бог.  Поради това Евр.10:5-7 цитира Пс.40:6-8,  този път произнесени от
Исус. Обръщайки се към Бога той казва: “Ти не предпочиташ жертвоприношения на животни, а приготви
ТЯЛО за мен” – човешко тяло, в което да живея в пълно подчинение човешкия живот с праведно отношение
с Бога.  Исус казва: “Дойдох да ИЗПЪЛНЯ ВОЛЯТА ТИ, О БОЖЕ.” В стихове 8-9 авторът казва, че в Пс.40
са споменати две действащи системи. Първата е системата на жертвоприношенията (жертва и приноси), а
след това се говори за системата на човешкото подчинение (“дойдох да изпълня волята ти”). Исус премахва
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първата  система (животинските  приноси),  “с   цел  да  установи втората”  –  системата  на  безпогрешното
човешко подчинение, което винаги е било първият избор на Бога. 

Евр.10:10 е скъпоценният камък на евангелието. Авторът вече ни е казал , че Исус е дошъл, за да
изпълни Божията воля в човешко тяло – да предложи на Бога живата жертва на безгрешен човешки живот,
който е живял в пълно подчинение. Сега авторът ни казва, че подчинението на Исус е било заради наша
изгода. “Чрез тази воля” – този живот на безгрешно човешко подчинение, този живот, изживян изцяло в
праведна връзка с Бога според собствените желания на Бога – “ние бяхме осветени (тази религиозна дума
означава, че сме били счетени за свети, за да бъдем направени приемливи за светия Бог), чрез жертвата на
тялото на Исус веднъж завинаги.”  Тук гръцката дума thelema – “воля” означава “желание” или “наслада.”
Споменатите тук “първо” и “второ” нещо не се отнася до стария и новия закон, система или завет,  а за
обсъжданите две системи: “първо” – системата на жертвоприношения на животни; “второ” – вярно човешко
подчинение. 

Исус е живял изцяло в съответствие с желанията на Бога, след това предложил на Бога на кръста
човешкото си тяло, (в което се подчинявал на Бога). И Бог приел перфектното подчинение на Исус като
подарък, който той винаги искал първо от човеците, но никога преди това не е получил – човешки живот,
живян изцяло в праведно отношение с Бога, живот на вярност и подчинение от началото до края. Тъй като
Исус е представлявал нас по време на всичко, което направил – по време на перфектните си дела и на
перфектната си смърт –  Бог свързва тези неща с  всички хора,  които вярват в Исус,  основавайки се на
описанието на живота  му.  В живота на Исус  на земята Бог  вижда всичко,  което е  искал от човешкото
поведение и характер. И тъй като Исус е представлявал всички, които вярват в него, Бог ни счита, че сме
“свети,” поради перфектният живот на Исус, нашият заместник на кръста и наш Спасител. 

Най-важната роля на върховният свещеник е, че той действа като представител на всички свои хора.
Бог вижда какво прави върховният свещеник и счита, че то е извършено от всички хора, чиито представител
е върховният свещеник. Святото облекло, което е носил Аарон и върховните свещеници след него е било
символ на тази истина. На гърдите и раменете на върховният свещеник имало 12 скъпоценни камъни, на
които  били  гравирани  имената  на  12-те  племена  на  Израел  (Из.28:9-12,  15-21,  28-29).  Където  отивал
върховният свещеник, там отивал и целия народ, който бил олицетворяван от него.  Каквото правел той,
това правели неговите хора, тъй като той бил техен представител. Когато приемал приносите на върховният
свещеник, Бог приемал приносите на хората, които върховния свещеник представлявал. Аарон и неговите
наследници  носели  на  главата  си  митра  със  златна  плочка  отпред,  на  която  било  написано  “Свят  на
Господа” (Изх.28:36-38). Тъй като Аарон и всички негови наследници също са били грешни хора като нас,
това е бил символ или церемониална святост, сочеща към нещо друго.  Тази символична святост е била
предсказание за Исус Христос, върховният свещеник, който щял да дойде. 

За разлика от Аарон и неговите наследници, Исус наистина е свят в своя живот и в своя характер.
Понеже като върховен свещеник Исус е представлявал всички свои хора, неговия собствен свят живот се
счита за живот на всички онези, които той представлява (Евр.4:15; 7:26-28). Когато участваме в Господната
Трапеза,  ние  консумираме  две  неща,  а  не  едно.  Те  ни  напомнят,  че  Исус  е  пожертвал  своето  ТЯЛО
(символизиращо  неговия  живот,  изживян  с  вярно  изпълнение  на  желанията  на  Бога)  и  своята  КРЪВ
(символизираща неговата безгрешна смърт като изкупление за греха). Когато ядем хляба, ние можем да
благодарим на Бога, че Исус Христос е живял в перфектно подчинение – вместо нас и в наша изгода – и
поради това Бог ни счита за свети. Когато пием виното, ние можем да благодарим на Бога, че Исус Христос
е умрял със смъртта на грешника – вместо нас и в наша изгода – и поради това Бог прощава всичките ни
грехове.  Чрез  саможертвата  на  Христос,  направена  веднъж,  ние  сме  направени  безгрешни  завинаги
(Евр.10:14). Алилуя! Какъв Спасител!

                                                           
 

Исус седна на небето от дясната страна на Бога
                                                                            

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какво означава това, че Исус е седнал на небето от дясната
страна на Бога? Това се казва няколко пъти в Новия Завет.”

*    *    *
Тази представа идва от Пс.110:1, където се казва: “Йехова каза на моя Господ: “Седни от дясната ми

страна, докато превърна враговете ти в подножие за краката ти.”” Новият Завет цитира този стих по-
често от всеки друг стих от Стария Завет (в Мат., Марко, Лука, Деян., 1Кор., Еф., Кол. и в Евр.) Даже в
Псалмите този представа за Исус, седящ от дясната страна на Бога, изразява най-голяма близост с Бога
(Пс.16:8, 11) и показва властта и престижа на нашия Господ (Пс.80:17). (Коментар: Даже сега  подреждането на
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официалните лица на масата за съвещания и на официални снимки се прави по същия начин. От дясната страна на лидерът
винаги стои най-близкият му помощник. Д.Пр.)

Седенето на Исус на небето от дясната страна на Бога  подчертава Божията непоколебима вярност
към хората, които вярват в Исус. Исус е единственият човек, който е вярвал безпогрешно в Бога и то през
целия си земен живот до смъртта си на кръста. Образно казано, Бог отговорил на този висок стандарт, като
защитил  вярата  на  Исус  и  собствената  си  вярност,  като  възкресил  Исус  от  смъртта  и  го  възвисил  до
позицията на славата на небето.

Авторът на Евреи ни призовава да последваме Исус във вярата му в Бога по време живота ни на
земята. В Евр. 12:1-2 се казва: “С упорито постоянство да тичаме по трудния път на надбягването,
което  лежи  пред  нас.  Нека  винаги  погледа  ни  бъде  фокусиран  в  Исус,  който...изтърпя  смъртта  на
кръста...и сега е седнал отдясно на Божия престол.”

Образът на Исус, седящ на небето от дясната страна на Бога онагледява най-важното от Посланието
до евреите – като се започне от 1:4 и се стигне до 12:2. Даже ангелите не седят отдясно на Бога, но Исус
седи точно там (Евр.1:13-14). Основното е, че не е нужно Исус да прави повтарящи се жертвоприношения,
защото той е понесъл завинаги всичките ни грехове чрез саможертвата на безгрешния си живот пред Бога
на кръста – за всички времена, за всички хора, които повярват в него и заради всичките им грехове (виж
Евр.7:28 – 8:2).

Този образ се различава коренно от образа на свещениците-левите от Стария Завет, чиято работа
никога не била свършена. Всеки ден те извършвали едни и същи жертвоприношения, които не можели да
премахнат греховете (Евр.10:11). А Исус е направил едно единствено жертвоприношение, което завинаги
премахва греха, жертвоприношение, което прави безгрешни хората, заради което то е било направено. И
тъй като жертвоприносителната работа на Исус е свършена, той е СЕДНАЛ НА МЯСТОТО СИ отдясно
на  Бога  (Евр.10:12,  14  ).  Седенето  на  нашият  Господ  отдясно  на  Бога  подчертава,  че  работата  му  е
свършена. “След като жертва себе си, за да очисти хората от греховете им, той седна от дясната
страна на Величието във висините” (Евр.1:3).

След като Исус седнал отдясно на Бога, Библията само веднъж след това го показва, че се е изправил
- и то не за да свърши някакво друго жертвоприношение, защото жертвоприношението му е извършено
завинаги  –  а  от  уважение  към  смъртта  на  Стефан,  своят  пръв  евангелски  мъченик  (Деян.7:56).
Жертвоприношението за изкуплението на греховете ни е направено и оправдаването ни е гарантирано.
Спасението ни е сигурно. Нашият Спасител е седнал отдясно на Бога!

Исус Христос е същият вчера, днес и до века

В  своето  вечно  съществуване  Исус  Христос  е  същият  вчера,  днес  и  завинаги.  Родителите  ни,
настойниците ни и учителите ни ще си заминат от този свят и ние ще трябва да продължим без тях, но Исус
си остава същият. Ние ще умрем и онези, които зависят от нас вече няма да могат да разчитат на нас, но
Исус си остава същият. Всичко, което е създадено се разваля, остарява и накрая се разрушава, но Исус си
остава същият. (Евр.1:10-12, цитира Пс.102:25-27). В своята покорност и вярност към Отца, Исус Христос е
същият вчера, днес и завинаги. 

През целия си живот на земята Исус ежедневно е бил верен на Отца (Евр.3:1-2, 13). Заради това той е
станал човек и поради същата причина Бог му е дал човешко тяло. Той дошъл на земята, за да изпълнява
волята на Отца и е извършил това, което е трябвало да извърши (Евр.10:5-7). Подобно на всички хора, Исус
е живял един живот, умрял е веднъж и веднъж е бил съден заради живота, който е живял в плът (Евр.9:27-
28). Животът му е бил безгрешен и той никога няма да е нещо друго. 

Божията присъда за живота му е окончателна и никога няма да бъде променена. Тя никога няма да
бъде  преразглеждана,  променяна  или  обжалвана.  Биографията  на  Исус  като  наш  представител  е
окончателна, утвърдена и е чудесна в очите на Бога. Положението на вярващият пред Бога е сигурно и
гарантирано, подобно на неговият Създател, източник и гарант. Като вечно достатъчна изкупителна жертва
заради греха, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. 

След като извършил волята на Бога по отношение на всичко, което Бог желае и на всичко, от което
Бог  се  отвращава,  Исус  пожертвал  своят  верен живот в  тялото си  на  кръста  –  същото тяло  в  което е
изпълнил Божията воля – като дар и жертвоприношение към Отца. Този дар перфектно харесал  на Отца и
задоволил и най-съкровеното му желание.  Към тази саможертва никога няма да може да се добави нещо,
нито пък някога ще има нужда тя да бъде повтаряна. 

Чрез това едно единствено жертвоприношение Исус направил безгрешни всички хора, които отиват
при Бога чрез него (Евр.10:12-14). В своята пастирска и застъпническа грижа за хората си, Исус Христос е
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същият вчера, днес и завинаги. Тъй като Отца завинаги е задоволен от дара на верния живот на Исус, той го
възкресил от смъртта и изпълнявайки казаното в Пс.11:1, като го поставил да седне на най-почетното място
от  дясната  му  страна.  Сега  Исус  седи  там  като  първосвещеник  на  хората  си и   самото  му  човешко
присъствие на небето им предоставя достъп до Отца. 

Тъй като свещеничеството на Исус се основава на безгрешния му живот, той винаги живее, за да се
застъпва за онези хора, които идват п ри Бога чрез него (Евр.7:16-17, 23-25). Спасението е в безопасност в
личността на Синът – в Божият Син, които седи отдясно на Бога и който е нашият човек на небето.

Исус ще ви освободи

Един читател ми пише: “От много години се боря с мисли и навици, които измъчват съзнанието ми. Обаче,
колкото и да се опитвам, изглежда че не мога да се справя с тези проблеми. Дали Бог ще ме осъди за това?”

 ***
Хората  трябва да знаят,  че  Исус    дава живот  ,    а  не осъждане   (Йоан 3:17).  Ние вече знаем,  че сме

грешни. Мнозина от нас живеят живот, който в по-голямата си част заслужава осъждане. Дълбоко в себе си
ние знаем собствените си склонности и  тайните  си  разкаяния,  независимо дали това  е  заради гордост,
егоизъм, сексуални пороци, пиянство, наркотици, необуздан гняв, привързаност към властта, имота или към
нещо друго.

От опит знаем, че ние не можем да разкъсаме тези вериги сами. Оставени сами на себе си, ние можем
само да скърцаме със зъби, да вземаме нови решения, да поддържаме един фалшив образ за себе си пред
обществото, да считаме, че не сме толкова лоши, колкото бихме могли да бъдем, да се залъгваме, че Бог
знае нашите слабости и да се молим той да бъде милостив да ни прости. И благодаря на Бога, че той прави
това!

Но Бог иска да направи даже нещо повече.  Той иска да ни освободи от робството ни.  Той иска да
замени робството със свобода, чувството за вина с мир, осъждането с увереност в преливащата му любов .
Исус все още има власт над всички демони и очаква търпеливо да ни освободи. Той ще ни води, ще ни дава
сили, ще задоволява всяка наша нужда и ще ни изпълва толкова със себе си, че ние ще преливаме от любов,
радост, мир, търпение, любезност, благородство, доброта и вярност. Но Исус никога няма да влезе насила в
сърцата ни.

Как да се радваме на Божията свобода? Колкото и странно да изглежда,  като изцяло се откажем да
ръководим живота си. Като признаем, че той е Бог, а ние не сме. Като потвърдим, пред себе си, пред Бога и
пред някой друг доверен човек,  абсолютната му власт в  живота ни.  Като наистина направим Бога наш
Господар и наш Спасител. Като предоставим всяка частичка от живота си (мисли, думи и дела) на неговата
неограничена власт без всякакво ограничение.  Като го помолим да ни изпълни със Светия Дух и да ни
направи подобни на Исус. Като подчиним волята си на Божията воля, постоянно, всеки ден, който той ни
дава на тази земя.

Като  правим  това,  ние  незабавно  усещаме  Божието  любящо,  оздравително  и  освобождаващо
докосване. И можем да сме сигурни, че той ще бъде верен, ще продължи и ще доведе до безпогрешност
този процес, докато ние с увереност се оставяме в неговата власт.

Исус, Евангелието на Йоан и символът на вярата
                                                    

Един  приятел  призовава  да  възприемем  езика  на  символът  на  вярата  на  първите  християни  относно
съществуването  на  Исус  преди  превъплъщението  и  да  го  наричаме  “Синът  Бог.”От  друга  страна
Свидетелите на Йехова отричат, че Бог наистина е дошъл тук на земята като човек.  Къде е Библейският
баланс между тези две твърдения?

*    *    *
Наистина в Йоан 1 се казва,  че Словото е било Бог и че  То се е превъплътило в човека,  когото

познаваме като Исус от Назарет. Единствено „Свидетелите на Йехова“ твърдят, че това не е вярно, а Исус е
превъплъщение на Архангел Михаил. 

От друга страна е вярно, че е много трудно да се превежда на съвременен английски език по ясен и
разбираем  начин  високо  специализираната  терминология  на  древните  гръцки  конференции  относно
божествените  “личности.”  Извън  философския  контекст  на  древните  отци  на  църквата,  техният  език
обикновено прилича на клатещи се столове на небето, поставени един до друг с имената на Бога върху тях –
нещо, което Библията не само не потвърждава,   но срещу което определено се противопоставя  . 

83



84

Тъй като  Божественото Слово  или Разума стана  човек  в  личността  на  човека  Исус,  Дева  Мария
наистина е била “носител на божеството” и в този смисъл е била “майка на Бога.” Тя е била високо почетена
над всички жени и с основание хората от всички поколения я наричат “благословена.” 

Когато наричаме така Мария, ние потвърждаваме божествеността на нейния първороден син. Чудото
се състои в това, че Създателят на вселената, Богът на патриарсите и пророците наистина обича своите
земни създания и че в бебето, родено на онова първо Рождество Христово във Витлеем, Бог е възприел
нашата природа, след това е поел върху себе си нашите покрусени и смазани души и тела, за да ни направи
чисти и цялостни. Ние радостно изповядаме, че той е бил Емануил – “Бог с нас” – и че чрез неговия живот,
смърт и последвало възкресение той ни е върнал обратно при Бога.

                                                          Исус, Месията, Христос

Един абонат на моята ел.  поща ме пита за смисъла на думите “Месия” и “Христос” и защо евреите са
отхвърлили Исус, въпреки че техните пророци са предсказали неговото идване.

*    *    *
Думата  “Месия”  произлиза  от  еврейската  дума  “meshiach,”  която  означава  “помазаният.”  Думата

“Христос” произлиза от гръцката дума “christos,” която означава същото нещо (помазаният). В Стария Завет
пророците,  свещениците  и  царете  са  били  “помазвани”  с  миро  като  съставна  част  от  церемонията  на
тяхното ръкополагане или коронация. Това е символизирало, че те са определените от Бога хора, които са
избрани от него и ще отговарят пред него за начина, по който изпълняват волята му. През вековете преди
идването на Исус юдеите обикновено прочитали няколко специални откъса от Стария Завет и очаквали в
бъдещето да дойде човек, който ще бъде специален служител и представител на Бога, чрез който Бог ще
възвести новата ера на мира и добруването за хората си. Този човек е бил наричан “Месията.” 

Един от тези откъси от Стария Завет е Дан.7, в който Даниил вижда видение на конфликт между
доброто  и  злото,  в  който  накрая  Бог  печели  победата  и  унищожава  злото.  Видението  показва,  че  Бог
побеждава враговете си чрез “Човешкият Син” (човешко същество), което се възнася на небето и на което
Бог дава властта, силата и управлението. Други такива откъси са Пс.2, в който се говори за някой, когото
Бог нарекъл “мой Син” и Пс.110, в който се говори за образ, когото Давид нарича “мой Господ,” а Бог го е
направил свещеник и цар. И в двата псалма се описва как тази месианска личност побеждава враговете на
Бога.  Шест  века  преди  идването  на  Христос  юдеите  били  завладени  и  окупирани   последователно  от
вавилонците, персите, гърците, сирийците и римляните. Опирайки се на откъси от Стария Завет като Дан.7,
Пс.2 и Пс.110, много юдеи очаквали идването на някакъв национален герой, който щял да ги освободи от
чуждите нашественици. Но е  имало и вярващи юдеи, които търсели Божието сърце и мечтаели за мир
(shalom), който е духовен и е вътре в сърцето, а не е външен и политически. 

В първите две глави на своето евангелие Лука ни запознава с няколко такива юдеи: Мария (1:46-55),
Захария (1:67-79), Симон (2:25-32) и Анна (2:36-38). Евангелието на Лука ни показва Исус като Човешкия
Син от Даниил и като Страдащият Слуга от Ис.53. Това не е подхождало на очакванията и на желанията на
някои юдеи. Популярният образ на политическият Месия станал причината много юдеи, които са живели
редом с  Исус  да  не  схванат  неговата  двойна  идентичност  и  роля  (Йоан 6:15,  66).  Обаче  не  трябва  да
забравяме, че хиляди юдеи през първия век са вярвали, че Исус е страдащият Месия, който е умрял заради
греховете им и за  тяхното духовно  освобождение (Деян.2:41;  4:4;  21:20).  Всички хора,  които първи са
повярвали в Исус са били юдеи (Деян.1-7). Всички апостоли са били юдеи. С изключение на Лука, всички
останали автори на Новия Завет са били юдеи. 

Но работата на Исус не се ограничава единствено до освобождаването на съвестта и до избавянето от
греха. Всички плодове от неговата победа все още не са станали очевидни, но това ще стане, когато той
дойде отново. Тогава той ще бъде познат като “Цар на царете и Господ на господарите” (Откр.19:15-16).
Тогава цялата земя ще види неговата сила и слава. Тогава той ще съди народите и ще донесе нови небеса и
нова земя (Откр.20:11-13; 21:1). Тогава вече няма да има грях, смърт и зло (Откр.20:14). Враговете на Бога
няма вече да съществуват (Откр.20:15; Ис.66:24; Мал.4:1, 3). Вселената ще кънти от хваленията на Бога
(Ис.24:16). Накрая ще се окаже, че древните надежди за идването на политически месия всъщност не са
били  толкова  големи,  а  са  твърде  малки  по  своя  обхват.  Когато  юдеите  повярвали,  че  Исус  е  техния
Спасител,  те  не престанали  да бъдат юдеи,  а се  превърнали в юдеи,  които са приели своя Месия.  Те
продължили да живеят като юдеи и да вършат юдейските неща, но вярвали, че Исус е онзи, за когото са
предсказвали пророците им. 

За юдеите Исус не е поставил началото на “нова религия,” а е изпълнил Писанията, които са имали,
които ние наричаме “Стария Завет,” защото той е  бил онзи,  към когото са сочели както тези Юдейски
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Писания,  така  и  по-сетнешните  Християнски  Писания.  В  Стария  Завет  се  казва,  че  Месията  ще  бъде
Спасителят на неевреите – т.е. на езичниците (Бит.12:1-3; Ис.49:6-7; 56:6-8; Ос.2:21-23).  През първия век
проблемът не е бил, дали юдеите, които са вярвали в Исус, е трябвало да престанат да бъдат “юдеи .” И те не
са престанали да бъдат юдеи. Проблемът е бил, дали неевреите, които са повярвали в Исус също е трябвало
първо да станат евреи, а след това да бъдат признати, че са християни.  Но те не са станали юдеи (Деян.15).  

В  Деян.11:26  се  казва,  че  за  пръв  път  последователите  на  Исус  в  Антиохия  са  били  наречени
християни. Този град е бил със смесено население – в него са живеели юдеи и хора от други националности.
Името “християнин” за пръв път било дадено на хора, които не са били само юдеи или само хора от други
народности и вероятно е било вид присмех. Но въпреки това, в края на първия век, отличителното име
“християнин” се носело с чест от последователите на Исус Христос (1Пет.4:15-16). През изминалите 2000
години името “християнин”  почти винаги се  е  свързвало със  Западната  Цивилизация  –  включително с
Кръстоносните  походи,  които  са  били  смъртоносни  и  зло,  включително  свързано  със  Светата  Римска
Империя, с холокоста и даже с Третия Райх. 

Поради тази история днес повечето юдеи твърдят, че нито един евреин не може едновременно да е
християнин и евреин.  Те погрешно твърдят това,  защото считат,  че  ако човек направи това,  той ще се
присъедини към всички онези зли хора, които са преследвали юдеите в името на Христос. 

Днес хиляди евреи приемат Исус като Месия и Спасител. Много от тях живеят в Израел,  където
продължават да живеят като евреи и по еврейски се покланят пред Бога и спазват юдейските традиции, но
въпреки това вярват в Исус. В САЩ и на други места  има “месиански синагоги,” които са съставени от
евреи, които са приели Христос. Тези хора спазват еврейската култура и форми, които са доста  по-различни
от  културата  и  формите  на  нееврейските  християни.  Днес  други  евреи,  които  вярват  в  Исус  се
присъединяват към нееврейски християнски църкви, каквато например е нашата църква. 

В идеалният случай обществото на последователите на Христос се състои от евреи и неевреи, както и
от хора от най-различен етнически произход и цвят на кожата. Чрез смъртта и възкресението на Исус Бог е
създал ново човечество, в което няма расови, социални или икономически различия. Чрез своя Дух, който
живее във всички християни, Бог превръща мнозина вярващи в нови Хора (Еф.2:11-22). Степента до която
това все още не е видимо свидетелства за нашите собствени недостатъци и за неподчинението ни на Бога.

Никой не принадлежи към групата на Божиите хора просто защото се е родил такъв - независимо
дали е евреин или неевреин – а само поради духовното си раждане отгоре, чрез вяра в Исус Христос (Йоан
1:11-13). Неевреите християни не са заместители на Израел като хората, с които Бог е сключил завет, а
застават  редом  до  юдеите-християни  като  хора  на  Бога  (Рим.9:22-26;  11:1-2,  17-18).  В  тайнственият
суверенитет на Бога, духовната слепота на много евреи е отвела до духовно просветление много неевреи
(Рим.11:7-11). 

На свой ред един ден спасението и благословиите на Месията,  които са изляни върху неевреите-
християни ще мотивират юдеите, които не са християни да приемат Исус като свой Месия (Рим.11:12, 15-
16, 25-27). Когато това се случи, всички деца на Бога ще са се върнали у дома си.

Йоан 3:16

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в
него, но да има вечен живот.”

*    *    *
Разглеждан в контекста на разговора на Исус с Никодим, този стих е бил наречен “златния стих на

Библията.” Но ние не можем да сме абсолютно сигурни дали Исус е изрекъл тази познати думи или авторът
на евангелието ги е включил като свой коментар. Въпреки тази неизвестност, смисълът на това твърдение е
кристално ясен и този стих продължава да вдъхва надежда в милиони хора в продължение на повече от 2000
години. Вгледайте се заедно с мен в тези радващи душите ни уверения. 

Първото нещо, което забелязваме е, че Бог ни обича, поради което е изпратил Синът си в нашия свят.
Това коригира погрешната представа, поддържана от много хора, че Бог е бил ядосан на света до момента
на смъртта на Исус, след което отношението му към хората внезапно се променило и той започнал да ни
обича. Истината е, че чрез смъртта на Исус Божият гняв (Коментар: Гняв, но не срещу хората, а срещу греховете им

Д.Пр.) е бил  удовлетворен и изразходван, но според Йоан 3:16 смъртта на Исус е много повече израз на
Божията любов, а не на Божият гняв. Бог обикнал толкова силно светът (хората), че пожертвал своя Син, с
цел да върне обратно пропадналото човечество при себе си. В традиционният превод на този стих Синът е
наричан Божият “единороден Син.” Този израз внушава представата за създаването на потомство, която е
неприложима към Бога. По-лесно ще разберем смисълът на думата “единороден,” ако обърнем внимание, че
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тя е  съставена  от  две  думи,  които означават  “уникален.”  Поради това  в  някои съвременни преводи на
Библията  тази  дума  е  преведена  като  “единствен.”  Това  твърдение  е  свързано  с  уникалността  и
неповторимостта на Исус като Син на Бога, а не с обяснението на неговия духовен или физически произход.

Поради Божията любов, демонстрирана чрез пожертването на Сина, на всеки човек, който вярва е
обещан “вечен живот.”  Това  ще е  животът в  “Идващата  ера,”  независимо че  в  евангелието на Йоан се
подчертава, че вярващият започва още сега да живее този вечен живот. Окончателната алтернатива на този
живот ще е унищожението – общоприетото описание в Новия Завет на съдбата на онези хора, които откажат
да повярват и поради това се лишават от живота, на който в противен случай биха се наслаждавали с Бога
сега и завинаги. В това “унищожение” ще се включва цялата личност и последиците от него ще траят през
цялата вечност.  Това е “вечното наказание,” за  което Исус говори на друго място.  Като имаме предвид
силата на Божията любов няма логика, поради която човек би трябвало да се обрече на такава ужасна съдба.
Тези, които накрая ще имат тази съдба, ще трябва да винят само себе си за това.

                                           

Как да живеем в края на времената

Един  учител  по  Библейско  обучение  пита:  “Какви  практически  приложения  за  живота  произтичат  от
реалното чувство и вярване, че краят е близо и може да настъпи всеки момент, даже още докато сме живи.
Ако вярваме в това, каква промяна ще предизвика то в нас?”

 *** 
Наистина, Новия Завет ни казва, че нощта преминава и наближава денят (Рим. 13:12). Краят е близо

(Як. 5:3, 8-9; 1 Пет. 4:7), въпреки че още не е дошъл (2 Сол. 2:1-3).
Убеден съм,  че  няма определена  дата  за  това  събитие,  но  и  Павел,  и  Петър и Яков,  гледайки  в

бъдещето са виждали, че Краят бързо наближава. Това са доста теологични твърдения, правени докато
хората от Новия Завет са се обръщали да погледнат назад към Исус от Назарет и са размишлявали за
приложението  на  онова,  за  което  е  говорил  той.  И  вижте  какво  са  видели!  Месията,  възкресението,
спасението за народите и Светия Дух - всички действащи лица или събития - са дошли в личността на Исус
от Назарет.

Ясно е,  че краят е започнал. Но той е прекъснат, по причини, произтичащи от спасителната цел на
Бога,  до  настъпването  на  денят  и  часът,  които  даже  Исус  не  знае.  “Следователно,  бъдете  нащрек”,
призовава ни Исус. “Въдете готови!” Краят е започнал с първото идване на Исус и ще завърши с второто му
идване. Ние сме хората, които живеят между тези две събития. 

При това положение как трябва да живеем, в този промеждутък от време на Края като християни,
чакащи идването на Исус? За разлика от нашия стремеж към купуване на недвижима собственост във
вечността  (дали това част от причините  да не четем за  строежа на  църковни сгради в  Новия Завет?),
авторите на Библията ни дават поне 4 свързани помежду си съвета:

1. Трябва да живеем с вяра ( Рим. 5:1).
2. Трябва да живеем живот, който е осветен и без тъмнина, по отношение на морала ни (Рим. 13:11-

14),  по  отношение  на  връзките  ни  със  света  (1Кор.  7:29-31)  и  по  отношение  връзките  ни  с  другите
християни (1 Сол. 5; 1 Пет. 4:7-11).

3.Трябва да живеем в очакване - ние чакаме да дойде Спасителя, нашия живот, който ще ни донесе
пълното изкупление и нашето спасение (1 Кор. 1:7-8; Фил. 3:20-21; Евр. 9:27-28; Тит 2:11-13).

4.  Трябва да живеем  с кураж (2 Кор.  4:8-18).  Работата ни в служение на Исус не трябва да бъде
напразно загубено време (1 Кор. 15:58).

Нека Бог да запази всички ни цялостни, тяло,  душа и дух,  до идването на Исус Христос нашия
Господ. 

           

Как да оценяваме предбрачните сексуални отношения

Един абонат на моята ел.  поща ме пита:  “Като старейшина в една църква,  ще съм ви благодарен,  ако
споделите с мен мнението си за нещо, което започва да ни тревожи все повече и повече. В обичайният списък
от прегрешения,  които изискват налагането на някакъв вид наказание са включени и половите сношения
между неженени хора. В една книга даже се казва, че в кръга на прегрешенията влиза всичко, което човек си
представя,  даже  без  да  е  извършен  сексуален   акт.  При  това  положение,  дали  трябва  да  съветваме
влюбените хора даже да не се целуват, поради вероятността от изкушение поради този акт? Или въобще не
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трябва да се занимаваме с тези неща, дотогава докато те се извършват насаме и не безпокоят другите хора
от църквата (напр. когато живеят заедно без брак)? Тази ситуация се отнася както за вярващите младежи,
така и за възрастните хора и ние трябва да знаем как да се постъпваме.

*    *    *
Според мен предбрачните сексуални отношения са повече предмет на обучение и на съветване, а не

на наказване. Аз считам, че църковното наказание трябва да се налага за по-демонстративно, безцеремонно
и  позорно  поведение,  което  може  да  се  изразява  в  богохулство,  расови  и  класови  предразсъдъци  и
дискриминация, алчност и лакомия, както и сексуални прегрешения (виж 1Кор.5:1-2; 6:9-11). За съжаление,
църквите обикновено даже не обръщат внимание на тези неща.  Толкова е лесно да извиняваме или да
пренебрегваме  несексуалните  грехове,  които   са  толкова  често  срещани  в  нашата  култура и  да  се
фокусираме само върху плътските грехове. Изглежда това винаги е било така (виж Йоан 8:3-11).

Гръцката дума  porneia, която в Новия Завет е преведена като “блудство” (Мат.15:19) е обичайната
дума,  която  се  използва  за  проституция  (porne  –  “проститутка”  и  производната  дума  “порнография”),
въпреки  че  тя  се  отнася  повече  към  неморалната  сексуалност  изобщо.  Това  ме  кара  да  мисля,  че
моралността на физическия контакт може би има повече отношение към взаимоотношението и мотивите,
отколкото към нивото на интимност на самия контакт. Даже прегръщането и целуването, просто заради
вълненията,  които  предизвикват,  когато  не  са  съпроводени  с  истинска  взаимна любов,  са  неправилни.
Обаче ако един мъж и жена се обичат, когато тяхната любов е дълбока и взаимна, тя може да се изрази
насаме в прегръдки и целувки и в това няма нищо нередно и неморално. Но двамата трябва да са наясно и
да внимават, защото в определен момент могат да се “подхлъзнат” и е мъдро да имат това предвид.

Не вярвам,  че ние можем да създадем по-строги указания за  другите хора отколкото указанията,
които Бог  ни е  дал,  в  които се включва  забраната  за  сексуални връзки извън брачния партньор.  При
наличието на тази забрана на мен ми се струва, че влюбените двойки трябва да се  стремят към интимна
връзка с Бога, да имат честни и почтени отношения помежду си (поведение, основаващо се на истинско
уважение, което съответства на нивото на взаимна обвързаност и любов между двамата). Вярващите трябва
да помнят, че ние принадлежим на Христос, че той ни е откупил с кръвта си и ни е дал своя Дух, за да
живее  в  нашето  тяло,  което  накрая  той  ща  освободи  (виж  1Кор.6:14-20).  Сексуалният  самоконтрол
наистина е важен. Но това не е единствената важна арена на моралността, вероятно даже не е най-важната
и много често на нея се обръща прекомерно голямо внимание от страна на християните, които в замяна на
това пренебрегват други области, например как гледаме и как се отнасяме към бедните, към слабите и към
наранимите и към хората, които са различни от нас самите.

Как да се отнасяме към апокрифните книги на Библията
                                                                          

Няколко читатели питат за апокрифните или така наречени “изгубени” книги от Библията. “Трудно е на
човек да се примири с мисълта, че нещо липсва от Библията”- пише ми един от тях. Моля да ни помогнете.”

 ***
Терминът “апокрифни” е гръцка дума, която означава “скрити книги” и се отнася за 13-15 книги на

еврейски език, писани в периода 200 г. пр. Хр. – 120 г. Палестинските равини не са включили тези книги в
Библията на еврейски, която християните наричат “Стария Завет.” От своя страна юдеите от Египет са
включили тези книги в Сиптуагинта, който представлява гръцкия превод на юдейските Писания, направен
в Александрия един или два века преди Христа. Сиптуагинта, (съкратено записван като LXX, заради 70-те
книги включени в този превод) е бил широко използуван за цитиране от авторите на Новия Завет, поради
което болшинството цитати от Стария Завет, включени в Новия Завет са от Сиптуагинта, а не от еврейската
версия на Писанията.

Ориген и Клемент, двама от основоположниците на църквата от третия век, които са използували
гръцкия превод на Библията, са цитирали от апокрифните книги, все едно че са книги написано по Божието
внушение.  Други  основоположници  на  църквата,  свързани  с  Палестина,  се  ограничават  до  книгите,
включени в еврейския вариант на Библията., при който тези книги са изпуснати. Трети основоположници
на църквата от първите векове възприели една компромисна позиция, твърдейки, че апокрифните книги
притежават морална стойност и трябва да бъдат четени в църквите, но имат по-малък авторитет от другите,
така наречени “библейски” книги.

Различните  течения  в  църквата  след  Реформацията  са  продължили по същия път.  Католическата
църква,  следвайки  традицията  на  латинския  превод  на  Библията  (наречена  Вулга)  се  придържа  към
Сиптуагинта,  като включва повечето от апокрифните книги в Библията си.  Протестантите най-общо се
придържат към еврейския превод на Библията и пренебрегват апокрифните книги. Англиканската църква
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увековечава разбирането на тези, които приемат, че апокрифните книги имат морална стойност, но не са
толкова авторитетни от духовна гледна точка.

Независимо  от  подхода  си  към  апокрифните  книги  и  доколко  са  били  боговдъхновени  при
написването  им,  съвременните  учени  признават,  че  заедно  с  други  подценени  текстове  на  юдейски,
понякога наричани Псевдопиграфа,  апокрифните книги осигуряват една важна връзка за осъзнаване на
развитието на юдейската духовна мисъл през периода от Малахия до Матей.

Кои книги принадлежат на Библията най-накрая е въпрос на вяра в Божията промисъл, така както се
е изявявала в църквата през първите пет века от новата ера. Няма важно библейско учение, което да е било
възпрепятствано  както  от  включването,  така  и  от  изпускането  на  апокрифните  книги.  Липсата  ни  на
абсолютна  сигурност  ни  напомня,  че  всички  оригинални  истини  от  Писанията  ни  насочват  към  Исус
Христос за нашето спасение,  а не в края на краищата да вярваме в някаква книга.  Тези, които полагат
неистови  усилия,  като  рекламират   “Загубените  книги  от  Библията”    са  просто  търгаши  ,  които  се  
възползуват от общото незнание относно тези книги, които в никакъв случай не са толкова мистериозни
или необикновени.

                                 
         

Как Исус е изпълнявал?
                                                 

В отговор на едно мое скорошно писмо относно Евреи и гръцките думи, които са преведени като “девица” в
Ис.7:14 и в Мат.1:23, един абонат ме моли за по-подробни разяснения относно употребата в Евангелието на
Матей на думата “изпълни,” във връзка с езика и събитията в Стария Завет. 

*    *    *
В  моето  писмо  озаглавено  “Девицата  в  Ис.7”  ние  видяхме,  че  когато  разказва  историята  за

свръхестественото зачеване на Исус, Матей цитира гръцката дума  (parthenos) “девица” от Ис.7:14, въпреки
че  оригиналната  дума  (almah)  на  иврит  означава  “млада  жена”  (Мат.1:18-23).  Матей  казва,  че  чрез
свръхестественото зачеване на Мария са “изпълнени” думите на Исая в 7:14. Раждането на Исус “изпълнило”
Ис.7:14,  защото  събитието  съвпаднало  с  думите  на  пророка  (в  гръцкия  превод,  използван  от  ранната
църква). 

Доколкото знаем, нито един евреин, който е живял преди раждането на Исус, нито е схващал Ис.7:14
като конкретно предсказание за  Месията,  нито е  очаквал този Месия  да се  роди по чуден начин.  Това
съвпада и с постоянното използване от Матей на думата “изпълни.” Преди цар Ирод да убие мъжките бебета
във Витлеем,  Бог  предупредил Йосиф чрез един ангел и святото семейство избягало в Египет.  Така се
“изпълнили” думите от Ос.11:1 – “от Египет повиках сина си.” Първоначалният смисъл на казаното от Осия
в  този  стих  се  отнасял  до  Израел.  Но  Матей  свързал  историята  на  Исус  по  начин,  който  преповтаря
историята на Израел, като посочва, че Исус, а не невярващият народ сега е верният “Син” на Бога. 

Когато изклал мъжките бебета, Ирод “изпълнил” казаното в Йер.31:15, където според първоначалното
разбиране, се описвали майките, които плачели да бебетата си, избити от вавилонските войници. Думите на
Йеремия подхождат на сцената в историята на Исус, поради което историята на Исус “изпълнила” думите на
Йеремия. Когато Ирод умрял, Йосиф отвел семейството си в Назарет, “изпълнявайки” пророческите думи от
един неизвестен откъс, че Исус “ще бъде наречен Назарянин” (Мат.2:23). Тези думи са съответствали на
случилото се и това е било достатъчно. След това Матей посочва, че Исус “изпълнява” думите от Ис.9:1,
като живее в крайбрежни села (Мат.4:12-16);  Исус “изпълнява” думите от Ис.53:4 в своето изцелително
служение, описано в Мат.8:16-17); Исус “изпълнява” думите от Ис.42:1-4, тъй като служението му е било
ненатрапчиво (Мат.12:16-21). Исус е “изпълнил” Пс.78:2, като е поучавал чрез притчи (Мат.13:13-15). Той е
“изпълнил” Зах.9:9, като е влязъл в Йерусалим, яздейки магаре (Мат.21:4-5). Той е “изпълнил” най-общо и
цялата Библия, като не се е съпротивлявал при арестуването му (Мат.26:54, 56). 

Това  разбира  се  не  отрича  наличието  на  пророчески  предсказания,  които  Исус  конкретно  е
“изпълнил,”  но  тези  предсказания  са  много  по-малко,  отколкото  са  ни  казвали.  (Възможно  е  Бог  да  е
планирал  посочените  откъси  от  Стария  Завет  да  имат  двойно  значение,  въпреки  че  когато  ги  четат,
читателите не разбират това.) Целта на изброяването от Матей на случаите, в които Исус е изпълнявал
текстове от Стария Завет е по-фундаментална и по-вдъхновяваща от това.  

Старозаветната “Библия”  завършва с една неразгадана фраза; портретът който тя е нарисувала има
недовършен вид. За Матей и за неговите вярващи читатели, Исус е липсващата част от този портрет, която
придава завършеност и хармония на образа. Той е последното докосване на художника до незавършеният
портрет. Исус “изпълнил” Стария Завет по начин, който не само изпълнява пророческото предсказание, но с
такова чувство и с такъв смисъл, които многократно   надвишават   очакванията  .
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Как кръщението измива греховете ни?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Можете ли да обясните заповедта, която е била дадена на Саул от
Тарс: “Стани, кръсти се и се умий от греховете си, призовавайки името на Господа” (Деян.22:16).

*    *    *
Контекстът на този откъс ни внушава, че Савел е придобил опитност чрез очистването на собствената

му съвест. В момента, в който тези думи са му били казани, Савел от Тарс е бил човек със съвест, която е
била  тежко  натоварена  с  чувството  за  вина  и  се  е  чувствал  духовно  осъден  заради  огромното  си
престъпление срещу възкресения Христос и същевременно е  бил ослепял и изгубил всякаква надежда.
Думите на Ананий сигурно са стигнели до него като  огромно облекчение – да научиш, че би могъл да се
очистиш от  греха!  Ясно е,  че  ударението в  думите  на  Ананий е  поставено върху последните  думи от
изречението  –  “призовавайки  името  на  Господа.”  Тъй  като  “Господ”  е  същият  Исус,  когото  Савел  е
преследвал  до  тогава  и  чийто  последователи  е  нападал  яростно,  арестувал  ги  е  и  е  помагал  да  бъдат
убивани. 

Сега същото име на Исус ще се превърне във фундамент на надеждата на Савел, в мотивираща сила
за живота му и във фокус на енергията му. Заради това име самият той щял да страда, докато го проповядва
под новото си име Павел пред неевреите в гърко-римския свят. На това “име” Савел ще се покори с цялото
си очистено от греха сърце,  като приеме това символично измиване във водата,  което е  християнското
кръщение. Единствено кръвта на Исус, която е символ на перфектния живот и на изкупителната смърт на
Агнето на Бога, ни очиства от греха (1Йоан1:7). 

Вярвайки  в  това  завършено  изкупление,  чиято  достатъчност  е  потвърдена  чрез  победоносното
възкресение  на  Христос  от  смъртта,  по  време на  кръщението ние  молим Бог  да  ни даде  чиста  съвест
(1Пет.3:21-22). Тогава (заимствайки образи от ритуалите в храма от Стария Завет), с изчистени сърца и с
тела, измити във водата, ние се приближаваме близо до Бога без да се страхуваме (Евр.5:26). 

Поглеждайки назад,  ние можем да видим,  че Исус ни е “очистил с  водно умиване чрез словото”
(Еф.5:26). Фокусирайки се по този начин във фактите от евангелието и вярвайки в Спасителя Исус Христос,
вярващият сега може лесно да каже това, което си представям, че е казал Савел от Тарс, когато се е излязъл
от водата след кръщението си: “Никога не съм се чувствал толкова чист!”

Как спасява кръщението?

Много читатели на моята ел. поща ме питат какво иска да каже Петър, когато пише: “кръщението сега
спасява и вас” (1Пет.3:21)? 

*    *    *
Този стих завършва една мисъл, започната в предния стих, където Петър казва, че семейството на Ной

е било спасено чрез водата на Потопа. Апостолът продължава, че в същия смисъл сега кръщението спасява
и нас. Но от какво е било спасено семейството на Ной? От собственият им грях? Не. Ной е бил праведен,
безгрешен и е вървял с Бога (т.е. Ной е живял, подчинявайки се на Бога), още преди да е паднала даже една
капка дъжд на земята (Бит.6:9).  Водата е спасила Ной от единомислието и оприличаването му с порочния
свят, който подлежи на Божия съд. Въпреки че е бил праведен чрез вярата си, Ной е живял сред свят от
невярващи,  една тълпа,  с  която в духовно отношение той не е  имал нищо общо (Евр.11:6-7).  Водата е
спасила  Ной от  неговото  порочно  поколение.  Това  ясно го  отличава  като  вярващ,  който  има  правилно
отношение с Бога, в сравнение с другите невярващи хора. 

По същият начин кръщението сега  спасява  вас  от  едно порочно поколение;  кръщението маркира
вярващият  като  различен от  невярващите  си  съвременници.  Петър  казва  същото и  в  проповедта  си  на
Петдесятница,  когато  призовал  слушателите  си  “спасете  се  от  това  извратено  поколение”,  като  се
кръстите в името на Исус Христос (Деян.2:36-40). Чрез евангелското кръщение онзи, който вярва, че Исус
Христос е неговия Спасител,  моли Бога да го дари с  чиста съвест поради изкуплението,  което Исус е
постигнал. Можем да бъдем сигурни, че Бог ще отговори на тази молба, защото той е възкресил Исус от
смъртта и го е издигнал до едно почетно място на небето (1Пет.3:21-22). 

Никога не трябва да се притесняваме, когато казваме, че кръщението ни “спасява” в смисъла, посочен
от Петър –  то ни освобождава от единомислието и оприличаването ни с порочния свят, който ще бъде
осъден въз основа на това, което Бог е направил за нас в Исус Христос преди около 2000 години.
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Каква е възрастта на земята?

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита  можем  ли  да  определим  възрастта  на  земята  от
информацията, която ни предоставя Библията. Той чул някой да твърди, че ние можем да направим
това и че според Библията земята е на около 6000 години. 

*    *    *
Лесно е да се разбере защо някои добронамерени християни си изваждат такива заключения, но също

така е ясно, че Библията не иска от нас да правим такива изводи. В някои преводи на Библията има списък
от дати в полето на страниците и е изчислено, че Създаването на света е станало през 4004 г. пр.Хр. Тези
изчисления не са част от Библейския текст, а са направени от Епископа на Ирландия, наречен Ъшер, който е
живял от 1581 до 1855 и е базирал пресмятанията си на различни списъци на поколенията, съдържащи се в
Библията. Той приел, че списъците на поколенията в Библията са пълни, а това е нещо, което сега знаем, че
не може да е вярно. В списъка на поколенията в Мат.1:1-17 са пропуснати 3 поколения, за да се каже (в
ст.1:8), че Йорам е баща на Озия, който всъщност му е пра-правнук. Списъкът на поколенията в Езра 7:3
изпуска 6 поколения,  което с  вижда при сравнението му със списъка на  поколенията  в  1Лет.6:3-11.  За
древните евреи “син” означава и “потомък,” а “роди” или “зачена” означава и нещо станало по същата
генеалогична линия от следващите поколения. 

Целта на списъците на поколенията в  Библията  не е  била да се  направи изчерпателен списък на
всички поколения,  а  да  се  покаже генеалогичната  линия,  към кое  племе принадлежи даден  човек  или
принадлежността му към царската династия. Библията не дава отговор на всички наши въпроси, но ни казва
всичко, от което трябва да знаем, за да постигнем целта, заради която тя ни е дадена. А тази цел е да ни
разкрие Бога, което е станало най-ясно в личността на Исус от Назарет и да ни покаже нашето място във
вселената, в отношението ни с Бога, с останалата част от създанието и помежду нас самите. 

Тя ни показва,  че грехът е наша,  а не Божия грешка  и  че спасението от последствията от всички
грехове е Божия, а не наша инициатива. Библията ни насочва към връзка със Скалата на Вековете, а не ни
разказва за вековете на скалите. 

Каква е перспективата за Близкия Изток?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Каква е вашата библейска перспектива за положението в Близкия
Изток – за противопоставянето между Израел и палестинците и мюсюлманските милиции?”

*    *    *
Най-общо казано, аз имам същата библейска перспектива за Близкия Изток, каквато имам и за всяка

друга част на света.  Не вярвам,  че съвременната политическа държава на Израел има някакво специално
положение в очите на Бога и не считам, че тя е изпълнение на някакво конкретно библейско пророчество –
отнасящо се до връщането на хората на Израел и Юда в древната им родина или до тяхното “възкресение”
чрез някакво свръхестествено духовно просветление и обръщане към Бога. 

Пророците са предсказали общество, в което всеки жител лично ще познава и ще се покорява на
Бога. Сегашният Израел не съответства на това библейско описание. Точно обратното, сега огромен брой
от жителите на Израел са светски евреи и изненадващо голям брой от тях са атеисти. Ако трябва буквално
да  бъдат  изпълнени,  тези  предсказания  очакват  изпълнението  си  в  някой  по-следващ  момент,  а  не  в
настоящето.  Аз  твърдо  вярвам,  че  като  народ  и  като  отделни  личности,  ние  във  всички  случаи  и
обстоятелства трябва да се  стремим към справедливост и да работим за  утвърждаването на мира и за
намаляване на човешките страдания. Това трябва да характеризира отношението ни както към израелците,
така и към палестинците.  Много палестинци са християни и са наши братя и сестри. Бомбардирането и
терористичните актове винаги са зло, но не всеки палестинец ги извършва или одобрява. Понякога Израел
постъпва правилно, а друг път греши. Терористите и убийците (независимо дали са мюсюлмани или са от
друга народност) винаги са лоши. Ние можем “да се молим за мир в Йерусалим” и в същото време да
задържаме правителството на Израел към стандарта на праведността. 

Натъжавам се, когато нашата страна извършва действия, основавайки се на мотиви, които според мен
не утвърждават справедливостта и мира и не помагат на истински нуждаещите се.  Натъжавам се, когато
нашето правителство подкрепя чужди управници, които отказват да дадат на хората си религиозна свобода
–  като  например  Саудитска  Арабия.  Но  точно  това  правят  народите  винаги,  тъй  като  никой  народ,
включително нашият, не е Божието Царство.
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Каква е спасяващата вяра?
Един читател ме пита: “Каква е спасяващата вяра? Как изглежда? Защо вярата е важна?

*    *    *
Рим.4 най-добре обяснява смисъла на “вярата в Бога” или на “спасяващата вяра.” През всички епохи

на човечеството принципът е бил един и същ. Наистина прототипът и основният модел на човек, които е
оправдан чрез вяра в Бога е патриархът Авраам, който е живял и умрял 2000 години преди Исус. Трябва да
започнем с ясното разбиране, че нашите отношения с Бога или се основават изцяло на принципа на делата
(ние получаваме това, което заслужаваме), или се основават на принципа на милостта (ние получаваме това,
което  не  заслужаваме).  Или  едното,  или  другото (Рим.4:1-5).  Павел  ни  казва,  че  “Бог  оправдава
неправедният” човек, защото “неговата вяра му се зачита като праведност.” (ст.5 -  мой превод). Давид
съща потвърждава това в Пс.32:1-2, а Павел го цитира (ст.6-8). Бог не взема предвид греха на човека, когото
счита  за  праведен,  независимо  от  делата  му.  Ако  бъде  съден  според  Божия  закон,  този  човек  не  би
удовлетворил изискванията за  праведност,  но въпреки това,  Бог  прощава  на такива  хора  и  ги  счита  за
праведни, заради вярата им в Бога. Този принцип не е ограничен по обхвата си само за евреите (с тяхното
ритуално обрязване). Ние знаем, че това е вярно, защото Авраам е бил оправдан чрез вяра още преди да е
бил обрязан и това го е направило духовен предшественик на всички хора, които са оправдани чрез вяра,
независимо дали са евреи или са неевреи (ст. 9-12). 

Ако Божието оправдание зависеше единствено от нашето стриктно спазване на Божиите заповеди,
нито един човек няма да се спаси (ст.13-15). Резултатът от проверката дали спазваме Божиите заповеди
винаги е гняв, защото никой не ги спазва безпогрешно (ст.15). Бог обещал на Авраам, че той ще стане
“наследник на света.”  Ясно е,  че  изпълнението на  това обещание  не зависи от  успеха на  физическите
потомци на Авраам да спазват Божиите заповеди. Ако изпълнението на това обещание зависеше от тяхното
спазване на законите, Божието обещание никога нямаше да бъде изпълнено, тъй като потомците на Авраам
винаги нарушават заповедите на Бога (ст.14). 

Но ние можем да вярваме на Бог заради тази благодат, защото тя е негов едностранен и щедър дар (ст.
16).  И тъй като Божието благоволение зависи изцяло от Бога,  неговата благодат е сигурна,  защото Бог
винаги изпълнява обещанията си (ст.16). Но какво означава изразът, че “Авраам повярва в Господа и той му
го вмени (зачете му го) за праведност” (Бит.15:6 – мой превод)? Това означава, че когато Бог е обещал на
100-годишният Авраам, че той ще стане баща на много народи, нещо, което от човешка гледна точка е
невъзможно (ст.18-19), Авраам не започнал да пресмята собствената си способност да постигне това, а се
осланял изцяло на Божията вярност и способност да направи това, което е обещал (ст.20-21). В буквален
смисъл произнесеното от Авраам “Амин” (“повярвах” на иврит) влязло в езиците на много народи. Бог дал
обещание.  С цялото си сърце Авраам казал “Амин” на това Божие обещание.  Тогава Бог казал:  “Ти си
праведен човек.” Вярата на Авраам му била зачетена (записана в книгите) като праведност (ст.22).  Павел ни
казва, че тази история на Авраам, записана в книгата Битие, която той обяснява в Рим.4, не  е написана
заради изгодата на Авраам, а е записана заради наша изгода (ст.23-24). Бог ще ни счете за праведни по
същият начин, по който е постъпил с Авраам – чрез вяра,  ако вярваме в Божието обещание и казваме
“Амин” по повод на това обещание с цялото си сърце. 

А какво е обещал Бог пред нас? Той е обещал, че Исус ни е спасил от смъртта, която заслужаваме
заради престъпленията си и че той е бил възкресен за да живее заради нашето оправдание (ст.25). Бог ни е
обещал, че ще прости греховете ни и ще ни направи свои деца заради това, което е направил Исус Христос
– заради нас и вместо нас. Павел казва, че Исус е умрял, защото ние сме грешни хора и Исус е възкресен за
да живее отново, защото ние сме опростени. Ако кажем “Амин” на тази добра новина, ако повярваме в
Божието обещание, Бог ще зачете ни вярата ни за праведност. А който вярва в Божието обещание, има мир с
Бога чрез това, което е направил Исус Христос (5:1). Чрез вярата си в Бога ние се придвижваме в сферата на
милостта и Святият Дух на Бога ни изпълва с надежда за нашето бъдеще с Бога (5:2-5). 

Подобно  на  Авраам,  тези,  които  вярват  и  са  оправдани  чрез  вяра  са  призовани  да  живеят  с
подчинение. Това е друга важна тема. Само онзи, който казва “Амин” на чудното обещание на Бога, само
човекът,  който  е  оправдан  чрез  вяра  е  наистина  готов  да  мисли  да  се  подчини  на  Бога.  Всеки  друг
неизбежно ще сбърка и ще счете че собственото му подчинение е причината да бъде приеман от Бога. А по
този начин такъв човек би пропуснал да схване смисъла на Рим.4, на евангелието, на Новия Завет и на
цялата Билия.

Каква разписка за дълг е премахнал Исус?

Един абонат на моята ел. поща цитира Кол.2:14 и ме пита каква “разписка за дълг” Исус е “приковал на
кръста”?
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*    *    *
Гръцката дума cheirographon, която обикновено се превежда като “ръкописно написан документ,” в

Новия  Завет  се  превежда като  “полица” или “разписка за  дълг” и е  свързана  с  идеята за  неизпълнено
задължение. Някои преводачи на този стих считат,  че Исус е отменил Стария Завет и го е приковал на
кръста. Но самият Господ Исус е казал, че той не е дошъл, за да унищожи закона (Мат.5:17-18). Павел казва,
че  законът е  свят,  праведен и  добър (Рим.7:12).  Павел казва  на  Тимоти,  че  Писанията  са  способни да
направят човека мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус (2Тим.3:15). 

Старият Завет е бил първата Библия на ранната църква. Павел не казва, че Исус е премахнал или
отменил действието на Стария Завет,  а че Исус е премахнал и преустановил “дългът” и “задължението,”
произтичащо от неспособността на човечеството да спазва законите на Бога, които са записани в Стария
Завет. Самият Исус е поел задължението да изпълни волята на Бога в човешкото си тяло. Според Евр.10:4-
14 той е изпълнил безгрешно волята на Бога. След това на кръста Исус предложил тялото си на Бога и чрез
жертвоприношението на тялото на Исус ние сме били осветени и направени свети, все едно че самите ние
лично сме спазвали всички закони на Бога – тъй като Исус е направил за нас това като наш представител и
първосвещеник. 

Вследствие  на  това  нашият “дълг”  или “задължение,”  основаващо се  на  писаните  закони  е  било
заличено и отменено. В Христос ние сме почтени, свободни и очистени, без никакъв неизплатен дълг, който
трябва да платим и без никакви закони, които трябва да спазим, с цел Бог да ни обича и приема.  Бог е
направил това като благоволение заради това, което Исус е направил за нас и вместо нас. По тази причина в
Колосяни Павел казва, че Исус ни е примирил с Бога в своето плътско тяло чрез смъртта си (Кол.1:20-22).

                                            

Какви са протестантите?

Един абонат на моята ел.  поща ме пита:”Какво точно означава името “Протестант”? Винаги съм бил
обучаван,  че  аз  не  съм  нито  протестант,  нито  католик,  а  съм  само  “християнин.”  Можете  ли  да  ми
помогнете да си изясня това?” 

*    *    *
Първоначално с името “Протестант” са наричали последователите на реформаторите от 16 век Лутер,

Калвин и Цвингли, чиято дейност се празнува ежегодно от много християни в последната неделя на м.
Октомври. Това име произлиза от латинският глагол  protestari,  означаващ “декларирам.”  Реформаторите
“декларирали,”  че Бог оправдава грешните хора  поради милост чрез вяра,  че  всички вярващи са свято
свещенство на Бога и че Библията има върховенство над всички религиозни власти. 

По онова време тези декларации са отличавали протестантите от римокатолиците и от православните
християни,  които считали, че до Божията милост се достига единствено чрез тайнствата и причастието,
достъпът  до  които  се  контролирал  единствено  от  свещениците,  които  освен  това  считали,  че  устно
предаваната християнска традиция има същата власт   като написаната Библия  . 

Днес  повечето  хора  употребяват  думата  “протестант”  за  да  назоват  онзи  християнин,  който  не
принадлежи към Римокатолическата или православната църкви. Християните от англиканската църква се
намират  между  тези  две  групи,  тъй  като  комбинират  протестантското  съдържание  с  церемониите  на
римокатолиците.  Освен  това,  ние  можем  да  дефинираме,  че  протестантската  църква  е  потомък  на
първоначалните протестантски реформатори. 

Стриктно казано,  днес много некатолически църкви  не са “протестантски” в този смисъл.  В тази
група попадат много Библейски църкви, независими църкви, харизматични църкви, “реставрирани” църкви
(Църкви на Христос, Християнски църкви, Ученици на Христос), адвентни църкви (Адвентни християни и
Адвентисти от седмия ден), както и голямо разнообразие от независими и неденоминационни църкви. За
нещастие  през  годините  много  християни  са  твърдели,  че  техните  църкви  нямат  корени  в  по-ранната
християнска история, но по този начин те не заблуждават никой друг, освен себе си. 

Ние не можем да прескочим изминалите 2000 години, все едно че те не са съществували. Много по-
разумно е да изучаваме корените си, да признаваме различните християнски течения в миналото, които са
се влели в нашите християнски деноминации и движения и смирено да приемаме своята самоличност като
част (но никога не и цялата) от “вярната църква” на Бога на земята.
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Какво да е мнението ни за капеланите – свещеници в армията?
        

Една читателка на моята ел. поща ми  пише: “Съпругът ми винаги се е дразнил от мисълта, че капеланите
могат да извършват богослужение преди битка с  врага  с  цел  да търсят победа в  нея.  Не е  ли  по-добре
християните да окуражават обичта между хората? Самата аз също поставям под съмнение дейността на
капеланите, които притежават военен чин и получават заплата от държавата. Какво мислите вие по този
въпрос?”

*    *    *
Въпреки, че никога не съм служил в армията,  аз познавам няколко капелани  и представата ми за

тяхната работа се различава коренно от вашата. Според моето разбиране, ролята на капелана е да бъде
духовен  наставник  и  довереник,  да  е  съветник  по  брачните  и  семейни  въпроси  и  да  води  редовните
богослужения. 

А що се отнася до молитвата преди сражение, според мен няма нищо по-добро в тези обстоятелства и
в  много  случаи  трябва  да  сме  сигурни,  че  роднините  и  приятелите  на  войниците,  които  са  далече  от
фронтовата линия също се молят, от която и страна на фронтовата линия да се намират близките им.

Предвид условията в армията, наличието на чинове е от съществено значение за реда и дисциплината,
което включва и подходящият респект и уважение към функциите на някой служител, които други хора
могат  да  подценяват.  А  що  се  отнася  до  получаваната  заплата,  това  е  в  пълно  съответствие  с
конституционното задължение на правителството на държавата и на извършваната работа от капеланите.
Истината  е,  че  наличието  на  капелани  в  армията  е  много  по-изгодно  за  добруването  на  страната  ни
отколкото  много  други  проекти,  за  които  се  плаща  с  обществени  средства.  Теоретичната  “стена  на
разделението” между църквата и държавата даже не се споменава в Конституцията на САЩ и сега изглежда,
че Върховния Съд е готов да промени някои от антирелигиозните предположения, които често се приема, че
са характеризирали съдебните решенията през последните 50 години по дела, които са свързани с Първата
Поправка. 

Има огромна  разлика  между  определянето на  една  религия,  която  да  стане  официална  държавна
религия и подпомагането на гражданите от всички вероизповедания по време на криза според собствената
им съвест относно нещата, свързани с духовното.

(Коментар: Очевидно е, този текст е писан поне преди 10-15 години,  защото сега положението в САЩ е още по-  лошо  ,
поради засиленият либерален натиск в обществото за ограничаване на влиянието на християнската вяра и за забраната на
публичното  ѝ изповядане в училища, университети и т.н.  Даже се премахна текста „Ние вярваме в Бога“ върху доларовите
банкноти. Премахват се и други публични символи на християнската вяра, под предлога за толерантност между религиите и от
уважение към атеистите. Д.Пр.)

Какво да правим със стандартите за сексуални отношения

В  последното  си  електронно  писмо  изразих  убедеността  си,  че  Библията  забранява  сексуални
отношения между хора от един и същи пол. След като го изпратих аз усетих, че Духът ме накара да си
спомня  упрека,  който  нашит  Господ  отправил  към  фарисеите  в  Мат.23:4.  Говорейки  за  тази  древна
“религиозна полиция,” чието име сега възприемаме като синоним на лицемерието, Исус предупредил: “Те
овързват тежки и непоносими товари и ги слагат върху плещите на хората, но самите те не искат даже
да повдигнат пръста си, за да ги побутнат.” Много по-лесно е да кажем как би трябвало да живеят хората,
а след това да счетем, че с това сме изпълнили задължението си.

Този стих от евангелието на Матей ни показва, че Исус не мисли така. Ако някой се осмелява да каже
какви са стандартите на Бога за живеене, тогава той е длъжен да помага и да окуражава другите хора, които
са приели Исус за свои Спасител, с Божията помощ да живеят,  придържайки се към тези стандарти. За
разлика  от  християните,  фарисеите  са  обявявали  какви  са  Божиите  правила  за  живеене  (към  които  са
добавяли  свои,  даже  още  по-строги  човешки  тълкувания),  натоварвали  са  своите  слушатели  почти  до
пречупване,  а  след  това  са  се  отдалечавали  наперено,  за  да  търсят  собствената  си  изгода,  напълно
забравяйки за борбите на бедните души, които те толкова пренебрежително и лесно са изоставили.

Принципът се прилага, когато ние не само поучаваме хората за стандартите за сексуална святост, но и
за всичко останало.  Исус е осъждал много повече стремежа на хората към парите, богатството, славата и
властта, отколкото сексуалните грехове от всякакъв вид. В голяма част от съвременните християнски учения
пропорциите на тези неща са точно обратни. 

Лесно е да осъждаме греховното сексуално поведение, особено когато ние лично не сме подложени на
същото изкушение. (Всъщност, често пъти имаме основание да подозираме, че човекът, в чието осъждане
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липсва милостта,  смиреността  и сърдечното отношение на Спасителя,  тайно извършва същия грях или
нещо подобно.) Ние казваме, че Бог одобрява сексуалните отношения единствено в рамките на изпълненият
с обич и саможертва моногамен и хетеросексуален брак.  Ще отидем ли сега, за да помогнем на човека,
който искрено се  опитва  да  се  приспособи към този  божествен идеал?  Ще му предложим ли искрено
приятелство?  Можем  ли  да  изслушваме  без  да  осъждаме  един  искрен  човек,  който  признава,  че  се  е
провалил? Искаме ли да уверим този човек,  че  Бог прощава всички грехове?  Грешните хора не са  по-
различни от нас самите. Те просто са конкретни личности със своите имена, житейски истории и товари.
Исус познава и обича всеки борещ се грешен човек и това се отнася за всеки един от нас.

(Коментар:  Трябва да  е ясно кой кого води и накъде го води.  Ако Исус ни води,  ние трябва да вървим след него и да
приканваме, и да помагаме, и да насърчаваме с всички сили тези хора, които имат хомосексуални наклонности, но искат искрено
да се променят. Проблемът е, че такива хора вече са влезли в църквата и даже претендират да бъдат ръкоположени като Божии
служители, и те продължават да са хомосексуалисти, и претендират да бъдат узаконявани еднополовите им бракове, което е
точно обратното та това, което би трябвало да се случи. Вместо християните да отведат хомосексуалистите при Христос, те
ни отклоняват от пътя на Христос. А това вече е скандално и абсолютно неприемливо. Д.Пр.)

Какво е вечното наказание?

Един разтревожен проповедник реагира по следния начин,  когато прочел резюме за книгата ми “Огънят,
който поглъща”: “Исус е говорил за ада и аз предполагам, че вие и нарастващият брой “изследователи,” за
които споменавате, се занимавате с изучаването на тази тема. За нея се говори в Мат.25:31-46 в Новия
Завет, една книга написана от Бога. Каква е връзката й с думата aionios (вечен), която вие не разбирате?”

*    *    *
Целта  на  написването на  книгата  “Огънят,  който поглъща” (това  заглавие  е  взето  от  Евр.12:29  и

Втор.4:24) (Коментар: По тази книга беше направен и филм със същото заглавие. Д.Пр.), е да бъде изследвана Библията
и в нея съм изследвал около 1000 текста, от Битие до Откровение. Най-дългата глава в книгата е посветена
на изследването на учението на самият Исус и текстът, който споменавате, наистина е един от най-важните.
Ние трябва да приемаме казаното от Исус без всякакво съмнение, но сме длъжни да се питаме, дали той е
бил правилно представен от по-голямата част от традицията,  според която Бог ще запази живи порочните
хора във вечността,   за да ги подлага на вечни мъчения  . 

Да,  самият  Господ  предупреждава  за  “вечното  наказание.”  Но  думата  “наказание”  е  много
неопределена. Вярно е, че смисълът й означава налагане на възмездие от съдия (в този случай, от самият
Бог чрез Исус Христос), но самата дума “наказание” не ни казва нищо за вида на това възмездие. Например,
в нашия Наказателен Кодекс  (авторът е  бил  юрист и  действащ адвокат.  Д.Пр.) терминът “наказание” обхваща
доста широта гама – от леките – пробация,  до затвор (за кратко или продължително време)  и смъртно
наказание, което ние възприемаме като най-голямото “наказание.” Исус казва, че ще има “наказание,” което
е “вечно,”, а Павел допълва това, което Исус е оставил недоизяснено. 

Павел казва, че когато се върне, Христос ще “накаже” изгубените хора с “вечна гибел” (2Сол.1:9).
Това наказание е “вечно” поне в две отношения. То е “вечно” по отношение на своето качество, тъй като
принадлежи към  Идващата  Ера.  От  друга  страна  това  наказание  е  “вечно”  и  по  отношение  на  своята
продължителност, тъй като наказаните с това наказание ще бъдат мъртви завинаги.  От тази смърт няма
възстановяване, няма възкресение, няма изход. И наистина, “заплатата за греха е смърт” (Рим.6:23).  Това
няма да е първата, земна смърт, а “втората смърт” (Откр.21:8), при която Бог унищожава както тялото, така
и душата в ада (Мат.10:28). Порочните хора ще станат “пепел под стъпалата на краката” (Мал.4:3).

Окончателният  избор  е вечен  живот или  смърт (Рим.6:23).  Всички  хора  ще  бъдат  възкресени  за
осъждане, но някои хора ще бъдат възкресени,  за да получат вечен живот,  а други – за да погинат (Йоан
3:16).  Призовавам  ви  да  постъпите  така,  както  са  постъпили  жителите  на  град  Берия,  да  изследвате
Библията, за да провелите дали тези неща наистина са верни (Деян.17:11). 

Това, което казва Бог е истина,  даже ако противоречи на 17 вековната традиция на църквата.  Моята
книга казва, че традицията греши и показва как тази традиция е възникнала от предположения, промъкнали
се в ранната църква под влияние на езическите гръцки философи.

Какво е грях?

По време  на  една  дискусия  в  Интернет един  човек  попита:  “А  какво  представлява  грехът?”  А  друг  му
отговори: “Грях  е когато хората нараняват себе си и унищожават другите.”
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*    *    *
Казаното по-горе е коментар за греха, а не е дефиниция и най-общо казано, този коментар е верен.

Историите, съдържащи се в Бит.1-7 разкриват още по-пълно моралната тъмнина по отношение на това, кои
сме ние, както вътре в себе си, така и в отношението си към нашия Създател. Историята за създанието ни
казва, че ние сме създания, които са създадени от земна пръст, но въпреки това сме създадени по образа на
Бога (Бит.1-2).  Тази двойна истина за нашата природа създава в нас вътрешно напрежение. Тъй като сме
създадени  по  Божия  образ,  ние  сме  склонни  да  считаме,  че  самите  ние  сме  богове и  по  този  начин
ограбваме Бога, който ни е създал. Но тъй като ние сме смъртни същества, които са направени от пръст, ние
наистина сме изцяло зависими същества, които не могат да съществуват даже да секунда отделено от Бога,
който ни дава живот. 

В същината си, грях е решението на човешките същества да бъдат независими от Създателя. Грехът е
плод на самоизмамата, пораждана от предположението, че ние можем да функционираме като център и
точка, около която се върти нашия свят. Историята за змията в Райската градина, описана в Бит.3 ни казва,
че освен това грях е всеки опит да се правят морални избори, все едно че ние можем да решаваме кое е
“добро” и кое е “зло,” основавайки се на собствения си опит, а не на Божието Слово. Това е смисълът на
името на дървото в средата на Райската Градина, “дърво на познаване на доброто и злото.” Според евреите,
думата “познание” означава прозрения, до които се достига чрез опита, а фразата “познания за доброто и
злото” се отнася за процеса на създаването морални стандарти за себе си. 

Павел използва тази древна история от Бит.3 като основа, когато окуражава хората, които е обърнал
към Исус да не повтарят тази грешка, която за пръв път е била направена от Адам и Ева (Рим.16:17-20).
Собствените ни стремежи ни тласкат към необуздани удоволствия (ст.18). Изкусителите продължават да
използват “ласкателни” думи, за да “прилъгват” (ст.18). Ключът за устояване на изкушението продължава
да се намира в желанието ни да бъдем “мъдри” относно това, което Бог нарича “добро” и да оставаме
“невинни” относно онова, което Бог казва, че е “зло” (ст.19). Това е в пълен контраст с поведението на
Адам и Ева, които решили, че сами трябва да открият и да решат кое е “добро” и кое е “лошо,” като първо
самите те ги опитват.  В ст. 20 се казва, че Бог продължава да “смачква” Сатаната под краката на човека,
който вярва и се подчинява на Бога и това е една ясна препратка към Бит.3:15. 

Библията говори за греха по различни начини. Правилно е да кажем, че грехът означава да действаме
противно на характера на Бога, който ни е създал, за да живеем в приятелство и в хармония с него. Грях е и
да не отговориш на Божиите стандарти и цели за човека или да нарушиш границите, които Бог е поставил
за хората. Грях е външната демонстрация, както и вътрешният бунт срещу Бога, което е станало причина за
външната демонстрация; грях е и наследената сила в нашата пропадналост, която ако остане необуздана от
великата сила на Възкресеният Исус, ни принуждава да  се подчиняваме на този вътрешен порив, който е
враждебен на Бога.

Грехът не одобрява съвестта, поробва волята и осуетява най-добрите мечти и надежди на душата. Но
грехът не може да има последната дума.  Евангелието е добрата новина,  че независимо от това, че сме
грешни хора, Бог въпреки това ни обича и че в Исус от Назарет Бог ни е простил и ни е примирил със себе
си.  Чрез  своята  милост,  демонстрирана  в  Исус  Христос,  Бог  възстановява  това,  което  е  изгубено,
компенсира това, което липсва в нас, съживява това, което е мъртво, обновява това, което е износено и
счупено и наричайки ни такива, каквито не сме, ни превръща в нещо, в което, ако сме отделени от Бога, ние
никога не можем да се превърнем. 

Бог ни оправдава и ни спасява от наказанието заради греха. Той ни освещава и така ни освобождава
от властта на греха. Един ден Бог ще ни прослави и ще ни освободи от самото присъствие на греха.  Да
благодарим на Бога за неговия невероятен дар!

Какъв е дарът на говоренето на езици?

Един абонат на моята ел. поща, който посещава други страни за да проповядва, изразява желанието си да
притежава дара на говоренето на езици, за да няма нужда от преводач. Друг читател ме пита според Новия
Завет какъв е смисълът на говоренето на езици.

*    *    *
В  Библията  се  говори  за  свръхестествена  дарба  за  говоренето  на  човешки  и  ангелски  езици

(1Кор.13:1). В Деян 2, 10 и 19 виждаме примери на хора, които са получили божествена дарба да говорят
езици. Интересното е, че в нито един от тези откъси не се разказва за човек, който използва дарът да говори
чужд език, за да съобщава евангелието. 
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На Петдесятница апостолите от Галилея заговорили на езиците на народите от Римската империя
пред поклонниците, събрани в Йерусалим за Пасхата, но това се е случило преди Петър да проповядва за
евангелието и тяхното говорене е послужило само за да привлече вниманието на тълпата (Деян.2:5-11). 

В домът на Корнилий говоренето на езиците е започнало след като евангелието е било проповядвано,
за да покаже, че Бог е приел и тези неевреи (Деян.10:45-46; 11:15-17). 

Говоренето  на  ангелски  език  се  отнася  до  език,  използван    в  молитвите  .  Този  дар  на  милостта
(харизма)  облекчава  хвалението  и  благодаренето  на  Бога,  застъпването  за  други  хора  и  личното
наставляване (1Кор.14:1, 4, 14, 17; Юда 20). Не всички вярващи получават този дар (както и който и да е
друг духовен дар), въпреки че Павел е искал всеки вярващ да притежават някакъв дар (1Кор14:5; 12:30).

Този дар на милостта е полезно да бъде използван,  когато вярващият е сам, а не когато се намира в
църквата  и  до  него  няма  подходящ  човек,  който  да  превежда  това,  което  говори.  По  време  на  общи
събирания е очевидно,  че е хиляди пъти по-добре да се пророкува на разбираем език, отколкото да се
говори на неразбираем език, който не се превежда на другите присъстващи (ст.19). 

Въпреки това на нас не ни е забранено да говорим на чужди езици, а сме призовавани искрено да
желаем този и другите дарове на милостта (1Кор.14:1, 39). Подобно на всички други дарове на милостта и
дарът на говоренето на чужди езици ще престане, когато Исус се върне (1Кор.1:4-8); 13:8). 

Даровете на милостта не са белег на духовно превъзходство. Те са поверени на вярващите, за да ги
използват за доброто на другите хора. Даровете на милостта, включително говоренето на чужди езици не
са личен трофей, с който човек да се окичва, или с който да се гордее.

Какъв е еврейският празник Йом Кипур?

Йом Кипур е юдейското име на “Денят на изкуплението” или “Денят на защитата” – най-светият ден в
еврейския календар. Тази година той започва в петък 21.09 при залеза на слънцето и завършва в неделя
22.09 при залеза на слънцето.  (Коментар:  В  древността юдейския  ден  е  започвал  около  18:00  часа  и  е  завършвал на
следващия ден  по  същото време.  Поради това Тайната вечеря  на Исус  и  учениците му,  арестуването му  в  Гетсиманската
Градина, осъждането му от Пилат, изтезанията и разпъването на Исус на Кръста на Голгота и погребението му са станали в
един и същи ден – в Разпети Петък. Д.Пр.) 

През този ден (Йом Кипур)  евреите по цял свят се покайват заради греховете, които са извършили
през изминалата година и молят Бог милостиво да им прости. През целия ден се спазва пълно въздържание
от ядене и пиене на каквото и да, даже и на вода, с изключение на пиенето на някои животоподдържащи
лекарства. Подробни указания за спазването на изискванията за този ден са записани в Лев.16, така както
Бог ги е дал чрез Моисей на израилтяните в пустинята след чудното им извеждане от робството в Египет и
след като Бог сключил с тях Завета на планината Синай. Всичко свързано с този ден подчертава светостта и
недостъпността на Бога, както и неговата доброта и милост. 

Единствено на този ден в годината Първосвещеникът вместо обичайните си церемониални дрехи,
които са украсени с диаманти, облича бели ленени дрехи и влиза в Светая Светих (Най-святото място) в
Храма.  Заедно със себе си той внася вътре кръв от жертвени животни,  първото от които е  пожертвано
заради собствените му грехове и второто – заради греховете на евреите и с тази кръв напръсква “Мястото на
умилостивяването”, намиращо се над Ковчега на Завета. Той влиза в церемониалното присъствие на Бога,
покрит от облак от благовонни треви и тамян, защото иначе ще умре. 

На празника Йом Кипур се принасят в жертва два козела. Единият от тях се принася като жертва за
грях и с кръвта му се пръска както е описано по-горе. Първосвещеникът поставя ръцете си върху главата на
втория козел, наречен “Козел за пускане” и изповядва всички грехове на народа на Израел, като по този
начин символично прехвърля тези грехове върху козела. Специално определен служител отвежда козела в
пустинята, който отнася греховете със себе си в пустинята и там го изоставя. След това Първосвещеникът
съблича ленените си дрехи, окъпва се, облича обичайните си церемониални дрехи и излиза при хората.

Тази  церемония  е  предвестник  на  реалността,  която  по-късно  донесъл  Исус  и  е  представлявала
очакване на вечното изкупление, което Исус щял да направи, принасяйки себе си в жертва пред Бога на
кръста.  Белите  ленени  дрехи  са  израз  на  чистотата  и  общността  на  човечеството.  Въпреки  че  е  бил
превъплътен бог, Исус е бил изцяло човек и е отишъл на кръста, след като спазил безпогрешно Божия закон
и  живял  в  абсолютна  заветна  вярност  към  Бога.  В  гръцкия  превод  на  Стария  Завет  “Мястото  на
умилостивяването”  е  било  наречено  “Умилостивяването,”  което  обединява  в  едно  представата  за
усмиряване и сдобряване. Жертвайки себе си, символизирано чрез проливането на кръвта му на кръста,
Исус постигнал усмиряване и сдобряване за всички хора, които някога ще бъдат спасени, независимо дали
са живели преди, по времето когато Исус е живял на земята и след това. Тъй като Исус не е извършил нито
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един грях, неговата саможертва е вечно действащото жертвоприношение за цялата човешка история и няма
нужда от друго жертвоприношение. 

Така както “Козелът за пускане” символично е отнасял в пустинята греховете на израилтяните, така и
Исус  завинаги  е  премахнал  вината  за  греха  от  всички  хора,  които  представлява.  Така  както
Първосвещеникът е влизал в “Светая Светих” в символичното присъствие на Бога, така и Исус възкръснал
от смъртта и след това се възнесъл на небето в истинското присъствие на Бога, където се застъпва за хората
си. Така както накрая Първосвещеникът излизал от Светая Светих и отивал при опростените хора,  така и
Исус един ден ще се върне от небето, за да получи всички свои хора, независимо дали са живи в този
момент или са възкресени от смъртта. 

След като римляните съборили Храма в Йерусалим през 69-70 год., юдеите, които приели Исус като
Месия не били толкова изумени, колкото са били другите юдеи, които не го приели,  защото първите са
разбирали, че всички ритуали с участието на Първосвещеника и на жертвените животни са предначертаната
си цел в живота, смъртта, възкресението и възнесението на Исус от Назарет – “Агнето на Бога, което отнесе
грехът на света.” Тези юдеи, които не приели Исус като Месията били ужасени и се чувствали задължени да
измислят отново юдеизма заради своето спасение, но без Храма, свещениците и жертвените животни. С
течение на времето юдеите счели, че покаянието и молитвата са заместили церемонията от Стария Завет и
тази нова церемония се е запазила до наши дни. За всички хора, които ще разберат това, независимо дали са
евреи или неевреи, великият Ден на Изкуплението се е случил преди около 2000 години на Голгота . Там
Божият гняв срещу греха се е излял напълно и неговата милост към грешните хора беше демонстрирана
публично  и достъпът    до   светия Бог на неговите коравоврати, но покаяли се същества, е бил осигурен и  
потвърден завинаги. Благословен да е Бог, който прощава всички наши грехове!

                

Какво казва Библията за божествените изцеления?
                    

“Какво ни учи Библията за божествените изцеления в наши дни?”
 ***

Някои хора ще кажат: “Ереста  e истина с деформирани пропорции.” Неодобрителни коментари ни
заобикалят от всички страни, когато става въпрос за божествено изцеление, дарби за изцеление и молитва за
изцеление. Балансираната истина взема предвид големите библейски учения - за създаването на света, за
грехопадението, за изкуплението, за Светия Дух и за края на този свят.  От тази гледна точка истината по
всеки проблем започва да прилича на полиран диамант, който блести, независимо от коя страна е гледан.

След като съм провел повече от 30 години на упорити и задълбочени проучвания по този проблем,
мога  да  ви  предложа  7  библейски гледни точки  относно божественото изцеление  и  християнина.  Тези
гледни точки вземат предвид големите библейски теми,  за  които говорихме по-горе.  Убеден съм,  че те
чертаят духовният курс между погрешните крайности при всеки отделен случай:

Можем да потвърдим, че Бог иска неговото създание да бъде здраво и цялостно.  Не можем да се
съгласим, че Бог е автор на злото, болестта или смъртта (Бит. 1:27, 31).

Можем да твърдим, че болестите,  както и всички останали съкрушения на човека,  са резултат от
неговите  грехове.  Можем  да  отречем,  че  някаква  конкретна  болест  или  неприятности  са  непременно
свързани с някакъв конкретен грях или с греха на някой друг човек (Рим. 5:12; 8:20-22; Йоан 9:1-3; Йов).

Можем  да  твърдим,  че  Бог,  чрез  изкупителната  работа  на  Исус,  най-накрая  ще  възстанови
планираната  от  него  цялост  на  създанието,  което е  направил.  Това  включва  както нашите  тела,  така  и
цялостната ни личност. Можем да отречем, че Бог се интересува само от нашата “душа” или “дух” или че
изкуплението изключва от крайните резултати възстановяване на цялостната личност (Ис. 53:4-5; Фил. 3:20-
21).

Можем да твърдим, че това цялостно изкупление няма да дойде преди да бъдем възкресени на Края.
До тогава даже християните ще продължават да пребивават в елементите на греха.  Можем да отречем, че
даже зрели вярващи могат винаги да очакват да бъдат в добро здраве в  наши дни или че болестта им
задължително се дължи на някакъв техен грях или че им липсва вяра (1 Кор. 15:42-49; 2 Кор. 4:16-5:4).

Можем да твърдим, че поради възкресението на Христос и идването на Светия Дух на Петдесятница
ние можем даже сега да вземем участие в Божията победа над греха и неговите последици. Тази победа
понякога  включва  изцеление  на  тялото,  ума  и  на  взаимоотношенията  по  начини,  които  надхвърлят
човешките очаквания, възможности за разбиране или способност да се извършат. Можем да отречем, че Бог
е спрял  да работи в света и в живота ни (т.е. Той всъщност работи) и че ние трябва да чакаме до Края, за да
видим някакъв белег за изкуплението ни (Еф. 1:18-21; 3:16; 3:30; Евр. 6:4-5).
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Можем да твърдим, че всяко здраве и оздравяване са дарове от Бога, независимо от начина, по който
то идва при нас или от скоростта с която се постига.  Трябва да благодарим и да хвалим Бога за всяко
изцеление и за здравето си въобще. Можем да отречем, че може да съществува някакво изцеление, което да
е  станало  независимо  от  върховната  милост  на  Бога  или  че  така  наречените  “естествени”  процеси
представляват нещо друго освен свръхестествена работа на Бога (Пс. 103:1-3).

Можем да твърдим, че Бог ни дарява с множество различни благословии. В тях се включва, без да се
ограничава само до това, нормалното здраве на тялото, нормални процеси в него, здравословни физически,
умствени  и  емоционални  навици  и  начин  на  живот,  специално  служение  за  онези,  които  практикуват
изцелителното изкуство, любовното внимание от страна на семейството и на приятелите, както и резултатна
молитва. По време на болест трябва с благодарение да прилагаме всички подходящи средства, молейки Бога
за изцеление, съобразно нашите нужди и за негова прослава. Можем да отречем, че християните трябва да
пренебрегват което и  да  е  подходящо средство  за  постигане  на  добро  здраве  или  изцеление,  тъй като
правенето на това,  представлява неподчинение както на истините от Библията, така и на здравия разум
(Фил. 4:307; 1 Тим 5:23; Кол.4:14).

                                                                                                                                            

 Какво означава да бъдеш оправдан чрез вяра?

Аз  казах,  че  ние  се  спасяваме  не  поради  безпогрешното си  разбиране,  а  поради  незаслужената
милост на Бога, която получаваме, ако вярваме в Исус Христос. Един читател ме пита: “Ще може
ли да обясните какво означава за мене “вярата в Бога?”

   ***
Рим. 4 представлява класическа дискусия на тази тема в Новия Завет.  Тук Павел твърди, че през

всички епохи принципът е един и същ - даже използува Авраам като прототип и основен пример за това,
какво означава човек да бъде оправдан поради вярата си в Бога.

В стихове 1-5 Павел изяснява, че получаваме или това, което заслужаваме (когато държим на добрите
си дела) или когато вярваме, получаваме това, което не заслужаваме. Можем ли да повярваме на Апостола,
че Бог “оправдава нечестивия” човек,  защото “неговата вяра му се вменява за правда” (ст. 5).  Тъкмо това
казва той!

Давид също потвърждава това, защото в ст. 6-8 Павел цитира Пс. 32:1-2. Бог не взема предвид греха
на човека, на когото вменява праведност, независимо от делата му. В същност този човек не бива изследван
и съден съгласно Божия Закон, а Бог му прощава и го счита за праведен, защото този човек вярва в Бога.
В ст.  9-12 Павел обяснява,  че  тази привилегия не е  ограничена само за  евреите,  защото Авраам е  бил
оправдан заради вярата си преди да е бил обрязан, (което е един от отличителните белези на евреите) и по
този начин е станал духовен родоначалник на всички,  които са оправдани поради вярата си,  независимо
дали са евреи или не-евреи.

В ст.  13-15 Павел обяснява,  че  ако получаването на  оправдание  от Бога зависеше от  стриктното
спазване на Божиите Заповеди, никой не би бил оправдан. Божият закон винаги води до Божия гняв, защото
никой не може да го спази безпогрешно (ст.15). Ако зависеше от спазването на заповедите дали човек ще
бъде наследник на Бога, Божието обещание към Авраам ще си остане изцяло неизпълнено (ст.14).
Ст.16 ни казва, че единственият път към спасението е чрез вяра единствено в Бога. Ние можем да вярваме в
Бога за спасението, защото то се получава по благодат. Това е пътят, който сигурно ще ни отведе до нашето
спасение, защото зависи изцяло от Бога, а той винаги е верен. Той ще оправдае всеки човек, който вярва в
него заради неговата милост, независимо дали е евреин или е от друга националност.

Какво означава твърдението, че “Авраам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда” (Бит. 15:6),
което е цитирано в тази глава? Стихове 17-22 дават обяснението. Когато Авраам чул Божието обещание, че
ще стане баща на много народи, обещание, което по човешката логика било невъзможно да се изпълни и
нямало причини да му се вярва (ст. 18-19),  той не се замислил за собствената си възможност да изпълни
това,  а се оставил изцяло в ръцете на Бога, на неговата вярност и способности да изпълни това, което е
обещал (ст. 20-21).

В  буквален  смисъл  Авраам  казал  “Амин  ”,  на  еврейски  означаващо  “  Вярвам  ”,  която  е  станала
първоизточник на тази дума в много езици. Бог обещал и Авраам казал “Амин” на Божието обещание с
цялото си сърце. Бог казал: “Ти си праведен човек”. Вярата на Авраам му била вменена (така да се каже,
записана в книгата) като праведност (ст.22).

Павел ни казва, че тази история на Авраам не е записана заради негова, а за наша изгода (ст. 23-24).
Ние също ще бъдем счетени за праведни от Бога по същия начин, по който това е станало с Авраам, като
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кажем “Амин” на Божието обещание с цялото си сърце. А какво е Божието обещание за нас? Това, че Исус
беше изпратен да умре заради нашите прегрешения и беше възкресен за наше оправдание .ст. 25).

Бог ни обещава: “Исус умря, защото вие сте грешни; Исус възкръсна, защото бяхте оправдани.” Това
обещание е нелогично и невъзможно да се разбере от човешка гледна точка. Но Бог дава вярата,  която
изисква и ако ние кажем “Амин” на това свещено слово, Бог счита вярата ни за праведност и подобно на
Авраам, ставаме “оправдани чрез вяра.”

Само онези, които по този начин бъдат обявени за “невинни” (оправдани) чрез вярата си в обещанието
на  Бога,  сега  са  в  мир  с  Него,  поради  направеното  от  Исус  Христос  (5:1).  Като  вярват  в  Бога,  те  се
преместват в държавата на милостта и биват изпълвани с надежда, която Бог сигурно ще даде на тези хора
(Рим. 5:2-5).

Това казва Павел чрез Божия Дух. Това е твърде добро, за да бъде вярно, ако го разглеждаме изцяло от
човешка гледна точка. Как може Бог да ни спасява поради онова, което Исус направи заради нас? Но това е
БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ към нас и всеки,  който повярва,  че  той ще спази обещанието си,  се  счита за
праведен или оправдан в очите на Бога. Не чрез опити за изпълнение на закона, а чрез вяра.

Ще кажем ли “Амин” на Божието обещание? Моля се всеки човек да направи това и след това да
сподели невероятното обещание на Бога заедно с другите, като бъде оправдан чрез вярата си.

Тези, които вярват и са оправдани чрез вярата са призовани да живеят живот на подчинение. Това е
друга тема. Само човекът, който каже “Амин” на Божието милостиво обещание и бъде оправдан чрез вяра, е
наистина готов да мисли за подчинение на Бога. Всеки друг неизбежно ще обърка подчинението с основата
за тяхното спасение.  Да се мисли така,  означава изцяло да не се разб  ира   това  , което Павел се опитва да
направи с Послание до Римляните и по-специално с Рим. 4.

Какво означава да вярваме в Христос?

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какъв е смисълът на израза “вярвам в Христос? Често пъти чувам
хората да го използват, но не ми е ясно какво ми казват.”

*    *    *
Основният въпрос, който всеки от нас трябва да си зададе е следният: “Лично аз искам ли да вярвам,

че  онова  което Бог  вече  е  направил,  веднъж завинаги,  в  живота,  смъртта и възкресението на Исус  от
Назарет е подходящата и достатъчна база за моята праведност пред Бога или аз съм длъжен да се опитам да
добавя по някакъв начин нещо, с цел да бъда в безопасност и да се чувствам сигурен пред светия Бог?”

Искреният, идващ от душата отговор на всеки човек на този въпрос ще покаже, дали той наистина
“вярва в Христос” или не. Ние ще спечелим много повече, ако се останем насаме с Бога и се постараем да
отговорим на този въпрос, а не да отбягваме да му отговаряме, използвайки безкрайни причини, свързани с
тайнствени ритуали, с подробности от богослужението или с правила за управление на църквата. Тук не
става въпрос в коя църква конкретно членуваме, дали оценяваме себе си като “толкова добри колкото ...”
или че сме “по-добри от” някой друг – или даже от огромен брой други хора.

Исус е примирил грешниците с Бога преди 2000 г. като наш представител чрез своя живот, смърт и
възкресение  (Кол.  1:19-23).  Той  направил  жертвоприношение  за  греха  през  всички  епохи  и  чрез  това
жертвоприношение той завинаги е  направил хората си праведни пред Бога (Евр.10:12,  14).  Ако,  когато
научим какво е  направил Исус,  ние се  разкаем за  нашия грях и бъдем привлечени към него  като наш
Спасител (чрез вярата) и като наш Господ (за да му се подчиним), ние ще узнаем, че сме сред тези, заради
които той е живял и е умрял и които, чрез живота и смъртта си като техен представител, той е откупил и
спасил завинаги (1Сол.1:3-6).

Какво означава фразата “обръщане” към Бога

Абонат на моята ел.  поща ми пише,  че като младеж станал християнин и посещавал една евангелистка
църква. Няколко години след това се преместил в друга църква и ме пита какво означава фразата “обръщане
към Бога”?

*    *    *
Четейки книгата “Деяния на апостолите,” аз забелязах, че д-р Лука много често разказва за случаи,

които  ние  наричаме  “обръщане  към  Бога,”  като  казва,  че  хората  са  “повярвали”  или  са  “повярвали  в
Господа.”  Тъжно  е,  но  в  наши  дни  аз  не  познавам  хора,  които  да  говорят  по  този  начин.  Повечето
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евангелисти казват, че хората “получават спасение” или “приемат Христос.” Други казват, че хората “се
подчиниха на евангелието” или “бяха кръстени,” или “станаха членове на църквата.”  Лука не е използвал
нито една от тези фрази в книгата “Деяния,” за да разкаже за обръщания към Бога по време на първото
поколение, което е чуло евангелието. 

Какво е  длъжен да  знае  човек,  за  да  “повярва  в”  Господ Исус?  Според текстовете  от  Деяния  на
апостолите, човек трябва да знае преди всичко, че Бог е възкресил от смъртта Исус от Назарет. Този факт на
свой ред придава стряскащо значение на неговата на пръв поглед глупава смърт. Възкресението на Исус
означава, че Бог му е дал положението  да е Господ, Христос (Месията), Принца на Живота и Съдията в
Съдния Ден и че да вярваш в Исус, означава да възприемеш като истина тези декларации. Това е призив за
промяна на манталитета и на начина на мисленето (разкаяние), за да се приведе в хармония с новата цел,
направление и стил на живот (ученичество). 

Като част от процеса на обръщането Лука многократно казва, че новоповярвалите са били кръщавани
и така са давали видим израз на своето разкаяние и вяра и открито са демонстрирали решимостта си да
вървят  след Исус  Христос.  Всичко това  е  вкоренено в задачата,  която Исус  е  възложил на  първите  си
ученици - да бъдат негови “съработници” в мисията му, така както разказано от Матей (28:18-20), Марк
(16:14-16) и Лука (24:44-47). Според тези трима автори на евангелията, Исус е възложил на последователите
си да обявяват по целия свят добрата новина (Марк),  че предсказаният от юдейските пророци Месия е
дошъл и че той е страдал и е бил възкресен от смъртта (Лука). Чрез него на тези, които се покаят, е обещано
опрощение  на  греховете  (Лука).  Тези  вярващи (Марк)  или  ученици  (Матей)  трябва  да  бъдат  кръстени
(Матей,  Марк),  а  след  това  трябва  да  бъдат  инструктирани  във  всичко,  което самият Исус  е  поучавал
(Матей). 

Всичко това е част от процеса на обръщането, който най-общо казано е една постоянна промяна,
която продължава през целия ни живот. Исус казал на своите апостоли да кръщават повярвалите и в книгата
Деяния се казва, че те правили това веднага и без забавяне (Деян.8:35-39; 10:42-48; 16:25-34). Когато нещата
дойдат по местата си се вижда, че повечето от християни нямат противоречия по тези критерии и че много
от тях според критериите на Новия Завет се нуждаят от подобрения.  Някои групи проповядват добрата
новина за Исус, но са небрежни относно първото проповядване на тази добра новина. Когато се научим да
се подчиняваме на Христос и за тези две неща, ние ще премахнем объркването, пораждано от въпроса на
моят читател. Апостолското учение здраво свързва вярата с кръщението в процеса на обръщането към Бога.
За разлика от много днешни християни, които членуват в различни деноминации,  Новия Завет никога не
разглежда вярата и кръщението като противници или като конкуренти. Новия Завет никога не си представя
некръстен вярващ, още по-малко – кръстен невярващ. Думата “обърнат” се среща два пъти в Деяния на
апостолите (3:19 и 28:27) и някои преводачи използват думата “обърнете” или “обърнат отново” и на двете
места.  Думата “обръщане” се  среща само веднъж – в Деян.15:3.  Любопитно е,  че  в нито един от тези
текстове не се споменава конкретно за вярата или кръщението, но въпреки това в цялата книга Деяния на
апостолите постоянно се разказва за хора, с които се е случило и едното и другото. 

Факт  е,  че  обръщането  е  процес  ,    а  не  еднократен  акт  или  събитие  .  Един  мой  приятел-пастор
правилно казва: “Обръщането започва с обратен завой, чрез който човек, който се е отдалечавал от Бога,
тръгва в обратната посока и се движи към Бога. Влизането в обратния завой е разкаянието, а излизането от
обратния завой е кръщението.” Вярвам, че Лука би се съгласил с това твърдение.  Не е нужно да търсим
“гнидите” на този процес или да спорим коя част от него е по-важна. Ние имаме достатъчно работа да
вършим, като разгласяваме добрата новина за Спасителя и кръщаваме всички хора, които са повярвали.

                    

Какво представлява “реформираното” християнско учение?

Един абонат на моята ел. поща ме пита какво представлява “реформираното” учение?”  
*    *    *

“Реформираното” учение е фокусирано в Бога и отдава почит на Христос. Продукт на това учение е
Протестантската Реформация, въпреки че голяма част от това учение е било проповядвано още от Августин
и от други отци на Католическата църква. По основните принципи на това учение има единомислие между
Лутер и  Калвин,  към  което  по-късно  се  присъединил  и  Томас  Крамер от  Английската  църква.  Тези
реформатори отхвърлили правото на институционалната църква за формулира учения, за които не се говори
в Библията,  както и с  твърденията,  че  тайнствата  имат спасяваща сила,  независимо от  вярата  и не  са
съгласни, че е възможно чрез даряване на пари на църквата човек да се откупи от отиването му в ада. 
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Понякога  прилагателното  “реформирано”  се  отнася  използва  за  мисленето  на  Калвин,  за  да  се
различи от мисленето на Лутер. Самата Реформация представлява важен епизод от продължаващата борба
между тези,  които се  фокусират  върху Божията  милост  и  върху напълно завършената  работа  на  Исус
Христос и онези, който се фокусират върху човешките основания и на моралните постижения на човека.

Августин, хиляда години преди Лутер и Калвин, защитавал учението за Божията милост в спора му с
Пелагий, който твърдял, че спасението на човека зависи от собствените му дела и постижения. 

А апостол Павел, 500 години преди Августин защитавал работата на Христос и на Божията милост, в
отговор на твърденията на някои фарисеи,  които считали, че могат да се  похвалят със собствените си
постижения. 

Когато хората искрено признават, че спасението им зависи изцяло от свършеното от Христос, а не от
изпълнението  на  някакъв  човешки  “план  за  спасението”  или  от  “истинската  църква,”  или  от  нашето
собствено подчинение (“човешката” част от спасението), техните опоненти често се опитват да пораждат
съмнение в посланието на евангелието,  като го  наричат “калвинизъм” или с някакъв друго име,  което
презират. Внимателният ученик, който изучава Библията трябва да се научи да не обръща внимание на тези
етикети и да си задава въпроса: “Какво казва Библията по този въпрос?” 

Какво представлява фалшивото учение?

Един читател  отправя  следния  упрек:  “Проблемът с  много  днешни  християни е,  че  те  се  страхуват да
разобличават фалшивото учение. Новия Завет ни предупреждава срещу фалшивото учение, същото трябва да
правим и ние.”

***
Проблемът с фалшивото учение не е в убедеността, че такова нещо съществува или че Новия Завет

определено е  срещу него.  Проблемът е,  че  тези,  които най-много  шумят по повод на  някое  “фалшиво
учение”, често не се осмеляват да запитат авторите на Новия завет кои учения поставят в категорията на
фалшивите, които истинския християнин трябва да избягва и да им се противопоставя.

Ако дадем възможност на авторите на Новия Завет да направят списък на фалшивите учения, ние би
трябвало да се противопоставяме на всяко учение, което казва че:

1. Исус няма божествен произход (Йоан, Колосяни, 1 и 2 Йоан).
2.  Исус  не  е  направил цялостно,  веднъж  завинаги,  напълно  задоволяващо  Божиите  изисквания

жертвоприношение за греховете ни (Евреи).
3. Можем да станем праведни пред Бога на всяка друга основа, освен въз основа на вярата в неговата

милост, демонстрирана в Исус Христос (Римляни, Галатяни).
4.  Можем по някакъв начин да получим Божието благоволение благодарение на делата си или на

собственото си подчинение на неговите заповеди (Римляни, Галатяни).
5. Можем да живеем неморално и Бог да одобрява това (Ефесяни, Колосяни, Тит).
6. Една група християни може да съди друга група, или да ги гледа от позиция на превъзходство, или

да твърди, че тя е единствено правата “в Христос” (1 Кор.; Римляни).
7. Ние можем да създаваме закони и правила на база на нашата логика, заключения и изводи и да ги

налагаме на други хора в името на Христос като важни условия за спасението или за това, човек да се счита
християнин (Матей, Римляни, Галатяни).

8. Можем да живеем християнски живот или да служим на Бога или да изпълняваме работата му, без
намесата на силата и контрола на Духът на Възкръсналия Исус Христос, който сега живее във вярващите и
в тяхната общност (Деяния, Римляни, Ефесяни, Колосяни).

Здраво е онова учение, което е в хармония с примера и учението на самия Исус и което води към
богосъобразен начин на живот (1 Тим.6:3). Такова учение произвежда чиста любов, чиста съвест и искрена
вяра (1 Тим.1:5).  За нещастие, някои хора се специализират в “празнословия” (1Тим. 6:4),  в “болничава
охота за разисквания и препирни за нищожности” (1Тим.6:4). Погрешно насочената им страст произвежда
“завист, разпри, хули, лукави подозрения, крамоли” (1Тим.6:4-5).

Нека да помним,   че ако сме шумни  ,   това не означава, че сме на здрави позиции  . За да разпознаваме
наистина качеството на религиозното учение, трябва да търсим плодовете в живота на последователите му
(Мат.7:15-27). “От плодовете им ще ги познаете” (Мат.7:20).
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Какво са тайнствата?

Един  абонат на  моята ел.  поща ме  пита за  значението на  думата “тайнства” и  дали  представата за
тайнствата е в хармония с Новия Завет и с евангелието.

*    *    *
“Тайнството” е физически акт, в който  участват физически елементи, чрез които Бог редовно ни

дарява с духовната си милост.  Протестантите признават две тайнства: кръщаването и Господната Трапеза.
Римокатолиците добавят още 5 други тайнства: приемането на първото причастие, брака, светите заповеди,
покаянието  и  изцелителното  помазание.  В  класическата  християнска  теология  се  казва,  че  тайнството
трябва да е въведено в практиката от самия Исус и той да е заповядал то да бъде увековечено. В Библията не
се използва думата “тайнство,” но от време на време тя говори “тайнствено” – например тя ни обещава, че
Бог ще се срещне с вярващият, който се среща с него във водното кръщение, в хляба и виното на Господната
Трапеза или в олиото на изцелителната молитва. 

Важно  е  да  се  прави  разлика  между  “евангелските”  и  “свещеническите”  тайнства.  Учението  за
“евангелските” тайнства твърди,  че за  да получи Божията милост,  човек задължително трябва да вярва
искрено и че ако той не вярва, никакви думи, действия или физически елементи   не могат   автоматично да  
му предадат Божията милост. Това е истинското протестантско разбиране, което според мен съответства
изцяло на Библията. Учението на “свещеническите или жреческите” тайнства твърди, че Бог винаги ни
дарява с милостта си тогава, когато “праведен” човек (т.е. свещеник, назначен от владика, който проследява
собственото си назначение в миналото чак до апостолите), казва “праведни” думи, които са придружени от
“праведни” действия – независимо от това, дали получателят на милостта вярва или не. Това е официалното
учение на римокатолическата църква, въпреки че то не съответства на виждането на всеки истински вярващ
католик.  В  това  отношение  аз  подозирам,  че  много  евангелисти  са  загубили  балансираността  и  са
изхвърлили бебето заедно с мръсната вода. Страхувайки се, че оправдаването по милост чрез вяра е по
някакъв начин рисковано, те отричат, че Бог прави нещо чрез такива физически актове и елементи, като
водното кръщение, участието в Господната Трапеза и помазването с олио.  Такъв страх е небиблейски и
ненужен. Същият Бог, който се е превъплътил в човешко тяло в Исус Христос, който е плакал с истински
сълзи и накрая е умрял на дървения кръст, същият Бог продължава да изпитва удоволствие от срещата си с
хората, които се протягат към него с вяра чрез физическите елементи, които Бог е заповядал.

Дотогава докато помним, че Бог не е ограничен само до тайнствата и че те са инструменти както на
човешката  вяра  така  и  на  божията  милост,  ние  можем да  считаме,  че  те  са   място  за  среща с  нашия
Спасител,  да вярваме винаги в него,  а не в тях и чрез вяра да получаваме благословията, която Исус е
обещал да ни даде.

Какво трябва да е отношението ни към политиката?

Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Обезкуражен съм от глупостта на нашите политици и от двете
партии. Същевременно ми се струва, че най-силните християнски гласове са твърде опростенчески и крайни в
мненията си. Какво трябва да правим?”   

*    *    *
Приятелю, ние трябва да правим най-доброто, което е по силите ни. Измерени чрез Божия стандарт,

нито едно човешко дело, план, програма или платформа не са изцяло чисти. Някои греховни хора – от всяка
прослойка  на  обществото  –  ще  нарушават  всяка  система  която  имаме,  пропорционално  на  властта  и
възможностите, които им се предоставят. Ако се вгледаме отблизо във всяка политическа партия, всички
илюзии за морална невинност ще потънат бързо в морето на користните им привърженици, на официалните
лобисти и на позорните дарения, които получават. Само най-наивните не могат да осъзнаят тази реалност. 

Повечето неща, свързани с политиката са много по-сложни, отколкото привържениците на която и да
е от партиите обикновено си представя.  Замислете се  за  спора,  свързан с аборта.  Къде е позицията на
противниците на аборта, в която да са включени и практически предложения за качеството на живота на
детето след раждането му?  От друга страна, защо защитниците на правото на жената да абортира не се
занимават с моралните избори, които са свързани със зачатието? 

Едната  партия  говори  много  за  личният  морал  (светостта),  а  другата  обявява  публично
привързаността си към социалния морал (справедливостта), която се проявява като загриженост за слабите
и нуждаещите се. Защо трябва да избираме между тези две неща? Библейските пророци постоянно изискват
хората да притежават и двете. 

Но Библията не казва как правителството трябва да подпомага и да постига както едното,  така и
другото.  Въпреки  че  сме  заобиколени с  несигурност,  за  нас  е  утешаващо да  помним нещата,  които са
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сигурни. Библията ни уверява,  че Бог царува над всички народи. Земните управници ръководят поради
благоволението на Бога и накрая ще отговарят пред него за делата си. За разлика от предишните поколения
на човечеството,  сега Бог ни е дал свободата да участваме в избора на хората,  които ни управляват. Като
християни  ние  не  принадлежим  към  нито  една  политическа  партия.  Божието  царство  не  зависи  от
мнозинството на  някакво законодателно тяло,  нито от  неговата  политическа  програма,  нито от неговия
успех.

Какво ще стане с хората, които никога не са чули за евангелието?

Един читател ми пише: “В нашия библейски клас обсъждахме какво става с хората, които никога не са били в
състояние да чуят за евангелието преди да умрат. Някои от нас казаха, че тези хора ще бъдат загубени.
Какво вярвате, че ще се случи на такива хора съгласно Библията? Все още ли е в сила казаното в Рим. 2:14,
тъй като то не изглежда да е писано в минало време?”

*** 
В Рим. 2:14 Апостол Павел отбелязва, че Бог е дал някакъв морален закон в сърцата   на всички хора   и

че  съвестта  предупреждава  хората,  които  нарушават  този  естествен  закон,  въпреки  че  те  никога  не  са
виждали или чували даже един стих от Библията. Божият съд ще бъде напълно справедлив,   защото той ще  
съди всички хора в съответствие със светлината  ,    която те действително са притежавали  , а не по някакъв  
стандарт,  за  който може да  не  са  чували (Рим.  2:12).  Сърцето,  което знае  само Божието откровение  в
създанието, но го отхвърли, би отхвърлил и по-голямо откровение, ако му бъде направено. По принцип няма
разлика между сърцата на онези, които отхвърлят Бога, има разлика само в количеството и интензивността
на светлината,  която те отхвърлят.  По същия начин, няма разлика между сърцата на тези,  които търсят
приятелството на Бога и които прегръщат светлината му -  независимо от количеството светлина,  която
притежават (Йоан 3:21).

Ние,  които  сме  спасени,  ще  бъдем  спасени  поради  жертвата,  която  Исус  извърши  даром  за
незаслужаващите грешници (Йоан 14:6; Деян. 4:12). Ние, които сме спасени ще бъдем хора, в които Бог
вижда вяра, подобна на вярата на Авраам (Рим. 4:9-12, 16-18). Всички те са спасени по милост чрез вяра,
поради изкуплението, което е в Христос Исус, благодарение на Божията милост (Рим. 3:21-24;28-30; Еф.
1:6, 12, 14). В това отношение  няма значение дали хората са живели преди или след Христос, дали са
родени  измежду  Божиите  избрани  хора,  юдеите  или  са  от  най-примитивното  племе  от  най-далечната
етническа група, живеещо в най-затънтения край на света (Рим. 3:25-26; 4:16).

Вие може да попитате съучениците си от вашия библейския клас, дали вярват, че Авраам, Моисей,
Давид и Естир ще живеят във вечното царство на Бога. Ако те ви отговорят положително, а аз съм убеден,
че те ще ви отговорят така, вие можете да ги запитате за основанията, благодарение на които са стигнали до
това заключение.                                                  

         

Какъв е произходът на неевреите?

Една  читателка  на  моята  ел.  поща  ми  пише:  “Заедно  със  съпруга  ми  разсъждаваме,  че  всички  хора  са
произлезли от Адам и Ева. И тъй като Исаак и Исмаил са бащите съответно на евреите и на арабите, ние
сме любопитни да научим кой от наследниците на Адам и Ева е бащата на неевреите?”

*    *    *
Би трябвало да е Ной, който заедно с жена си и синовете им Сим, Хам и Яфет и трите им неназовани

жени са били единствените хора, които са оцелели след Потопа (Бит.7:13, 23). Всеки човек, който се е родил
след Потопа произлиза от един от трите сина на Ной (Бит.9:18-19). 

В  Библията  с  името  gentiles  (езичници)  са  били  наричани  всички  неевреи  по  света.  Евреите  са
считали, че на света съществуват 70 нееврейски народи, които са произлезли от някой от 3-те сина на Ной
(Бит.10). Библията казва,  че неевреи са всички хора извън потомците на Авраам, Исаак и Яков, които са
избраните хора на Бога, т.е.  неевреи са всички други, освен евреите. От друга страна, избраните хора, които
са познати като “юдеите” (произлизащи от Ебер, пра-правникът на Ной), “израилтяните” или “децата на
Израел” (наследници на Яков, чието име Бог е променил на “Израел”), или “евреите” (населяващи южното
царство на Юдея, и по-конкретно след като асирийците унищожили северното царство на Израел през 721
пр. н.е.) 

Чрез живота, смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос (“Месията”, “помазаният”), Бог
започнал да изпълнява всичките си обещания, които бил направил към избраните си хора, евреите, за да ги
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спаси от враговете им (включително и от грехът, духовния враг) и да ги благослови с мир (shalom) и с
интимна връзка със себе си (Деян.3:24-26).  Но намерението на Бога винаги е било да работи чрез своите
избрани хора, за да благослови всички останали (всички неевреи) и е направил това и чрез Исус Месията
(Бит.12:1-3; Ис.49:5-7). 

Даже сегашното широко разпространено неверие на евреите съответства на този божествен план и в
края на краищата ще доведе до повярването и спасението както на евреите, така и на неевреите (Рим.11).
Както се оказа, евреите са били само част от “избраните хора” на Бога – огромна група, в която накрая ще се
включат хората от всички народности, които са получатели на вечната Божия милост (Рим. 9:22-26; Еф. 1:3-
10).

 Какъв е смисълът на израза “единствено вяра”?                                        
                                                

Пастор  от  една  Христова  църква  ми  пише  с  упрек:  “Разбирам,  че  твърдите,  че  вярвате  в  спасението,
дължащо се  само  на  вярата,  което  представлява  нещо различно  от учението,  застъпено  в  Послание  до
Римляните,  където се  казва,  че  се  спасяваме  чрез  делата си,  но  това  не  е  достатъчно  за  изучаващите
Библията, които се придържат към очевидното значение на Деян. 2:38. Ако Петър е бил прав с онова, което е
казал толкова ясно на Петдесятница, то вие грешите.”

 ***
Скъпи братко, ние не можем да правим двете неща едновременно. Ние или сме спасени поради това,

че вярваме,     или сме спасени поради делата си  . Или Исус е извършил всичко необходимо за нашето спасение
или ние правим нещо, за да се спасим. Ние или даваме нещо на Бога, в замяна на което се надяваме да
получим милостта му, или отиваме при него с празни ръце, като вярваме в неговото обещание, че той ни
обича и ни прощава в Исус и заради извършеното от Исус.

Дали вярвам в спасението, дължащо се само на вярата? Всичко зависи от това, какъв смисъл влагате в
този израз. Ако имате предвид, че грешните хора са длъжни да направят нещо, за да се превърне спасението
им в реалност, но само едно нещо и то е мисловно да приемат като истина това, което е казано в Библията,
то това    не е   спасителна вяра   и аз, подобно на Яков, отхвърлям този вид учение, основаващо се само на
“вярата”.

Ако имате предвид, че всичко, което можем  да направим, за да се наслаждаваме на спасението, е да
вярваме в Бога за това, основавайки се на направеното от него за нас в Исус, тъй като ние не можем да
направим нищо, за да преминем през пропастта между Бога и грешници като нас, аз съм съгласен с това и
настоявам, че тъкмо на това ни учи Исус в Евангелието на Йоан и Павел в Посланията си до Римляните и
Галатяните.

Единственият начин, по който се спасяваме   е да вярваме в Божията любов   и в завършената работа на  
Исус,   а не че   ние допринасяме с нещо за нашето спасение или че си го спечелваме по някакъв начин или че  
го заслужаваме, поради това че правим нещо. Ако имате предвид този смисъл на израза “само вяра”, то това
е евангелието и аз потвърждавам, че вярвам в него с цялото си сърце.

Ние сме спасени единствено чрез вяра,   но вярата, която спасява     никога не остава безплодна, а дава  
добър плод.

Какъв е смисълът на Коледата?

Един абонат на моята ел. поща ме пита какъв е смисълът на Коледата в християнският календар, къде е
описан в Библията и дали християните трябва да го спазват?

*    *    *
Около 300-400 години след смъртта на Христос християните определили един Коледен период като

време  за  постене,  размишления  и  покаяние  като  подготовка  за  Богоявление,  ден  в  който  се  празнува
появяването  на  Христос  пред  мъдреците  (в  Западната  църква)  или  неговото  кръщение  (в
Източноправославната  църква).  С превръщането на  Рождество Христово като  специален празник  на  25
Декември,  фокусът  на  Коледата  (Адвентът)  постепенно  се  преместил  от  Богоявлението  към  идването
(adventus на латински) на Христос при раждането му. 

По-късно Коледните пости се превърнала в символ на очакването на второто идване на Христос, но
Западната  църква  не  пости  през  този  период.  Периодът  на  Коледата,  който  католиците,  англиканите  и
протестантите започват от неделният ден, който е най-близо до 30 Ноември, включва четири неделни дни и
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завършва  с  вечерта  преди  Рождество  Христово.  (Източно  православната  църква  има  по-дълъг  Коледен
период, през който има повече церемонии). През този период много църкви и домове отбелязват този сезон
с гирлянди, свещи, специални цветове и религиозни календари. Това е време на очакване на Рождество
Христово като празник на раждането на Исус и на очакването на второто му идване в сърцата ни, както и на
очакването на повторното му идване като личност и в сила в Края на този свят. 

Думата “Адвент” не се среща в Библията, но представата, стояща зад тази дума – за идването на
“Месията” – се среща на много места в Стария и в Новият Завет. Лука ни разказва за Симеон и Анна, които
с нетърпение очаквали идването на Месията и с радост го разпознали в бебето Исус (Лука 2:25-38). Апостол
Павел описва християните като хора, които с нетърпение очакват второто идване на Христос (1Кор.1:7;
Фил.3:20; 2Тим.4:8). Тъй като нито Исус, нито неговите ученици специално са заповядали да се празнува
Коледата или Рождество Христово, християните не могат да бъдат обвинявани, ако изберат да не спазват
тези религиозни празници. Но няма нищо вредно в това да се използват тези специални случаи за да се
припомнят и да се празнуват важните събития, които наистина са в сърцевината на нашата християнска
вяра (Рим.14:5-6).

Какъв е смисълът на коледните пости и дали християните трябва да ги
спазват?

Един абонат на моята ел. поща ме пита какъв е смисълът на Коледните пости в християнският календар,
къде може да се намери в Библията и дали християните трябва да ги спазват.

*    *    *
В периода от 3-4 века след Христос много християни определили периода на Коледните пости като

време  за  пост,  размисъл  и  покаяние,  за  да  се  подготвят  за  Богоявление,  денят  в  който  се  празнува
“богоявлението” на Христос или появата му пред мъдреците (в Западната църква), или неговото кръщение
(в Източноправославната църква). 

С възприемането на Рождество Христово като специален ден на 25 Декември, фокусът на Коледните
пости  постепенно  се  преместил  от  Богоявлението  към  “идването”  на  Христос  по  време  на  неговото
раждане. По-късно Коледните пости започнали да символизират очакването за второто идване на Христос и
Западната църква изоставила постенето по време на Коледните пости. Периодът на Коледните пости, който
за католиците, англиканите и протестантите започва от неделният ден, който е най-близо до 30 Ноември,
включва в себе си 4 недели и свършва с Бъдни Вечер. (Източноправославната църква има по-дълъг и по-
тържествен период на  Коледните пости). 

Сега  много  църкви  и  домове  отбелязват  този  сезон  с  венци,  свещи,  специални  оцветявания  и  с
религиозни календари. Това е време за очакване на Рождество Христово като празник за раждането на Исус,
за очакване на подновеното му идване в собствените ни сърца и очакването за повторното му идване като
личност и с власт в Края на времето. 

Думата “Коледни пости” не се среща в английския превод на Библията, но представата за “идването”
на  Месията  се  среща  навсякъде  в  Стария  и  в  Новия  Завет.  Лука  разказва  за  Симон  и  Ана,  които  с
нетърпение  очаквали  идването  на  Месията,  когото  с  радост  разпознали  в  бебето  Исус  (Лука  2:25-38).
Апостол  Павел  описва  християните  като  хора,  които  сега  жадно  очакват  второто  идване  на  Христос
(1Кор.1:7; Фил.3:20; 2Тим.4:8). Тъй като както Исус, така и неговите апостоли специално не са заповядали
да се спазват Постите (както Коледните, така и Великденските), християните не могат да обвиняват онези
хора,  които  избират  да  не  спазват  тези  религиозни  празници.  Но  в  същото  време  не  е  вредно  да  се
използват тези специални случаи,  за  да се  припомнят и да се  празнуват важните събития,  които със
сигурност са в сърцевината на нашата християнска вяра (Рим.14:5-6).

Какъв е смисълът на кръщаването?

Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Ако сме спасявани поради това, че сме вярващи, какъв е смисъла да
бъдем кръщавани?”

*    *    *
Ние  не сме спасявани  поради това, че сме вярващи,  ние сме спасявани поради Божията милост и

можем единствено да вярваме в това (Еф.3:24). Ние не заслужаваме   нито една   от Божиите милости  . Те не са
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в съотношение 50/50 % - т.е. половината от тях да са заслужени от нас, а другата половина – незаслужени.
Това  съотношение  не  е  даже  1/99  %.  Божието  благоразположение  и  прошка  са  изцяло  незаслужени  и
неспечелени от нас. 

Даже в най-малка степен  ние не можем да разчитаме на способността си да задоволим Бога чрез
нашето  поведение,  подчинение,  усилия,  познания  и  даже  с  нашите  добри  намерения.  Ние  можем
единствено да вярваме, че Бог ще ни обяви за праведни заради направеното от Исус Христос. 

Истина е, че делата ни имат важно значение. Те показват нашата вяра, придават видимост на вярата
ни, изразяват вярата ни, карат вярата ни да разцъфти напълно и в този смисъл правят “безгрешна” вярата
ни (Еф.2:10; Евр.11:8; Як.2:22-26). Но делата ни и подчинението ни на Бога не добавят нищо към онова,
което Исус вече е свършил. Ние не се доверяваме на Бога само донякъде, като в същото подсилваме вярата
си със собствените си дела. 

Ние    не сме   спасявани чрез вяра плюс нашите дела или чрез вяра без никакви наши дела,   а чрез вяра  ,  
която работи (Гал.5:6).  Ако се фокусираме върху вярата в  Бога в  Христос,  подчинението и делата ще
последват по естествен начин. Библията казва, че “всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото
име опрощение на греховете си” (Деян.10:43)  и че “всеки, който призове Господното име, ще бъде спасен”
(Рим.10:13).  На  вярващите  им  е  заповядано да  бъдат  кръщавани  (Мат.28:19;  Деян.2:38;  10:48)  и  им  е
обещано, че който повярва и бъде кръстен, ще бъде спасен (Марк 16:16). В тези текстове няма никакво
противоречие. Когато вярващият е кръщаван, той усеща вяра в това, което Исус е направил, за да спаси
грешниците. Но ако някой вярва в кръщението, а не че Исус се е пожертвал за да го спаси, този човек все
още не е разбрал фундаменталното послание на евангелието.

Кариерата и Божията воля

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че приел работа, която му  изглеждала, че успял да получи в отговор
на молитвите му, но до сега не е получил уверението, дали това е станало по волята на Бога. Той счита, че
работата го задоволява и е много добре платена, но го отделя от семейството и църквата много повече,
отколкото на него му се иска и ме  пита как би могъл да разпознае волята на Бога относно това.

*    *    *
Вие казвате, че досега не сте получили твърда увереност за Божията воля относно приемането на тази

работа, въпреки че считате, че изборът ви е правилен. Вие не съобщавате как се чувства съпругата ви в тази
ситуация, която се надявам, че също е християнка. Очевидно имате някакви съмнения, иначе не бихте ми
задали тези въпроси. Всяко от изброените от вас съображения може да се окаже достатъчно основание да се
обърнете отново към Господа, така както и правите. 

Бог знае всичките ни дни още преди да сме се родили (Пс.139:16) и той ще изпълни целта си в нашия
живот (Пс.138:8).  Ние  трябва  да  търсим  Бога  с  чисто  сърце  (Пс.27:4,  8-9;  139:23-24)  и  покорно  да
изпълняваме волята му, когато тя ни е известна (Пс.32:8-9), а след това търпеливо да чакаме Той да работи в
живота ни и да ни покаже следващата стъпка, която трябва да направим (Пс.27:13-14; 37:5, 7). Това не е
повод за паника, а обратното – това е покана за мир и спокойствие. Очевидно вие цените високо времето,
прекарано със семейството си и в църквата. Това са добри приоритети и вие сте мъдър човек, след като се
придържате към тях.  Освен това казвате,  че  настоящата ви работа ви дава възможност да осъществите
нещата, към които се стремите. 

Продължавайте да молите Господ да ви даде указания за волята си. Бог ще ви разкрие онези промени,
които ще трябва да направите. А докато той не ви съобщи нещо ново, вървете вярно по пътя, по който той
ви е довел до тук. Той ще изпълни безгрешно волята си в живота ви, която вие знаете че има за цел да ви
променя, за да заприличвате все повече и повече на Христос във вечността с него.

Карла Фей Тъкър

Един абонат на моята ел.  поща от Тенеси ме пита: “Като вярващ, адвокат и жител на Тексас, какво е
мнението ви за Карла Фей Тъкър? Аз съм много развълнуван от нейното свидетелстване за спасителната
сила на Бога. Но се страхувам, че нация, чиито водачи са загрижени толкова много да раздават правосъдие
(отмъщение),  че  вече  е  забравено  какво  означава  да  се  обича  милостта.  Така,  както  беше  показан  по
телевизията по време на екзекуцията, Тексас изглеждаше толкова студен и отмъстителен, че предизвиква
страх. Много искам да чуя вашето мнение.”

*    *    *
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По-голямата част от цивилизованият свят знае, че на 3.02.1998 щатът Тексас екзекутира Карла Фей
Тъкър чрез смъртоносна инжекция, заради убийството на двама човека, извършено 15 години по-рано и по
този начин я превърна в първата жена, която е екзекутирана в щата Тексас след Гражданската война. Преди
няколко години, след като беше осъдена и изпратена в затвора, тя срещна Исус Христос и стана християнка.
Екзекуцията й беше извършена след многобройни неуспешни молби до щатския и до федералния съдилища,
до Съвета за помилване на Тексас  и до губернатора Джордж Буш.  В началото ще кажа,  че аз вярвам в
справедливостта на смъртното наказание на хладнокръвни убийци. 

Основавам увереността си за това върху казаното от Бог в завета му с Ной: “Който пролее човешка
кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по своя образ направи Бог човека” (Бит.9:5-6), както и
върху принципа на Моисей, че “земята не може да се очисти от кръвта, която е пролята на нея, освен с
кръвта на  онзи,  който я  е  пролял”  (Чис.35:33),  така  и  върху  учението  на  Павел,  че  правителственият
служител носи “меч” като представител на Бога, който отмъщава в справедливото общество (Рим.13:1-5). 

В същото време в определени случаи аз вярвам в снизходителността и милостта,  тъй като Бог не е
убил Кайн, първият убиец, както и двама други убийци, които е използвал много – единият в Стария Завет,
наречен Давид и другият – в Новия Завет, наречен Саул от Тарс. Някои прекрасни християни не са съгласни
с мен и аз уважавам мнението им, но за сега това са нещата в които аз вярвам. 

Аз съм абсолютно убеден, че Карла Фей Тъкър умря като дете на Бога и че сега тя спи в Христос.
Въпреки че  й даде  вечен  живот,  това  не  отмени земните  последици от  нейното ужасно престъпление.
Апостол  Петър  казва,  че  даже ако  извършат  убийство или  кражба,  християните  ще трябва  да  понесат
наказанието  за  тези  зли  деяния  (1Пет.3:17;  4:15-16).  Карла  Фей  Тъкър  разбра  и  прие  тази  реалност  с
християнска милост и смирение. Тя посрещна смъртта с усмивка на лицето си и със силна вяра в Бога в
сърцето си и аз силно вярвам – величаейки Христос, както чрез смъртта си, така и чрез последните години
от земния си живот. Преди журито в Тексас да вземе решение за изпълнение на смъртната присъда, то е
длъжно, измежду другите неща, да се увери, че осъденият човек ще представлява заплаха за обществото.
Журито, което осъди Карла преди 15 години установи, че това е така. 

След забавяне на изпълнение на присъдата от 15 години, едно обичайно забавяне, което не подпомага
нито справедливостта, нито милостта, беше очевидно, че Карла вече не беше заплаха за обществото. Тъй
като законовите предпоставки за  нейната смърт престанаха да съществуват (не поради нейния пол или
поради това, че тя стана християнка), аз вярвам, че щеше да е законно и морално Съветът за помилване да
предложи на губернатора Буш да замени смъртната й присъда с доживотен затвор, въпреки че това щеше да
отвори възможността за помилване. Сегашният закон в Тексас не предоставя възможност да налагане на
доживотна присъда без помилване. 

Законът  дава  право  на  Съвета  за  помилване  да  препоръча  помилване,  но  не  дава  указания  на
членовете на журито как да вземат това решение.  А без препоръките на този Съвет, губернаторът на Тексас
може само    да  забави изпълнението на  екзекуцията  с  30  дни,  едно безсмислено забавяне,  след  като  са  
изчерпани  всички  възможности  за  обжалване  пред  съда.  Тази  екзекуция  е  възможно  да  стимулира
парламента на Тексас да изработи нови закони, чрез които да се отстранят някои от тези недостатъци, но
имайки предвид политическия климат, това изглежда малко вероятно. 

Като християнин аз бях ужасен, а като тексасец бях смутен от карнавалната атмосфера, в която се
извърши  тази  екзекуция,  особено  от  просташкото  празнуване  и  веселие  на  някои  от  стоящите  около
камерата за изпълнение на екзекуцията, които защитаваха изпълнението на смъртното наказание. Когато
настъпи момента Карла Фей Тъкър да умре, аз коленичих до леглото си и се помолих на Бог да я подсили с
усещането  за  неговото  любящо  присъствието  и  да  я  приеме  в  безопасност  при  себе  си.  Когато
телевизионният коментатор повтори предсмъртните й думи и описа сцената на смъртта й, аз заплаках със
сълзи. Ако смъртното наказание не е нищо повече от гневно отмъщение, то трябва да бъде отменено. А като
средство на справедливостта, неговото приложение несъмнено е, когато се налага, една истинска трагедия.

Квасен хляб за причастие

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Аз съм свикнал за считам, че безквасният хляб е “правилният”
елемент от Господната Трапеза. Можете ли да обясните появата на квасен хляб като част от Господната
Трапеза?”

*    *    *
Когато  Бог  спасил  израилтяните  от  робството  в  Египет,  той  предписал  яденето  на  Пасхата  като

ежегодно припомняне на това събитие. Краткото време до началото на излизането им от Египет не давало
възможност  да  замесеният  хляб да  втаса,  порази което Бог  заповядал Пасхалният хляб да  е  безквасен
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(Изх.12:8, 11) Независимо от това, дали Исус е въвел ритуала на Господната Вечеря по време на Пасхалното
ядене или на вечерята предишния ден, той би трябвало да е използвал безквасен хляб. 

Но очевидно тази подробност  не е била важна за Господната Трапеза, тъй като всяко описание в
Новия Завет на тази случай използва една гръцка дума, означаваща “хляб,” а не друга дума, която означава
“безквасен хляб” (Мат.26:26; Марк 14:20, 22; Лука 22:19; 1Кор.11:23-27). Същото се отнася и за всеки текст
в Новия Завет, който има макар и най-малка връзка с Господната Трапеза в ранната църква (Деян.2:42, 46;
20:7, 11; 1Кор.10:16). 

Около 150-та година от новата ера Джъстин Мартир използвал обикновен хляб за Господната Трапеза,
но не го е считал за “обикновен” (First Apology 66). Някои християни считат, че той като Исус е използвал
безквасен хляб по време на Последната Вечеря, обикновеният хляб не е одобрен и поради това е грях, ако
бъде използван. Но въпреки това, изглежда че даже те самите не са убедени от собствените си твърдения,
тъй като заменят Пасхалното вино с неферментирал гроздов сок. 

А истината е, че самата употреба на виното от Исус по време на Последната Вечеря отхвърля тяхната
логика, защото в нито един текст Бог не е одобрил виното да се пие по време на Пасхалното ядене. Тогава
как да разбираме употребата на кваса като символ на греха (1Кор.5:6-8)? Краткият отговор е, че тук Павел
говори за начина, по който  ние живеем като хора на Господа,  а не какво ядем на Господната Трапеза.
Исус е  използвал кваса  и като  символ на Божието Царство (Мат.13:33).  Източно православната църква
винаги  е  използвала  квасен  хляб  за  Причастието,  а  Западната  (Римокатолическата)  църква  от  10  век
използва  безквасен  хляб.  Аз  не  познавам  основателна  причина,  независимо  дали  е  библейска  или
историческа, поради която да продължаваме да употребяваме безквасен хляб за Господната Трапеза.

Кога пиенето е лошо нещо?

Един абонат на моята ел. поща ме пита, дали е неморално, когато двамата с жена си пият по една чаша
вино. Неговата църква изрично забранявала пиенето на алкохол, без никакви изключения. Читателят иска да
научи какво е мнението на Библията по този въпрос.

*    *    *
Библията не забранява пиенето с мярка. Виното, както и храната, е дар от Бога към хората, който те

получават  от  земята  (Пс.104:14-15;  1Тим.4:4-5).  Употребявано правилно,  то допринася за  здравето и за
веселието (1Тим.5:23;  Втор.14:22-26).  Самият Исус веднъж по чудотворен начин осигурил вино за една
сватба (Йоан 1:1-11). По времето на Исус, празнуването на Пасхата включвало в себе си изпиването на
няколко чаши вино, една от които Исус надарил с ново значение, като въвел ритуала на Господната Трапеза
(Лука 22:17-20). Даже фундаменталистките Христови църкви в САЩ са използвали ферментирало вино за
Господната Трапеза до появата на движението за въздържание през 1860, когато д-р Томас Уелч, методистки
свещеник и зъболекар от Ню Джърси, не изобретил процес за запазване на неферментирал гроздов сок, за
да се използва за същата цел. 

Но умерената употреба на спиртни напитки понякога е забранена. Употребата на спиртни напитки е
лошо нещо за  онзи човек,  чието съзнание е  обучено да вярва,  че  всякаква употреба на алкохол е  грях
(Рим.14:22-23). Християните трябва да се въздържат от пиене на алкохол, когато знаят, че правейки това, ще
станат причина да пие и човек,  за  когото пиенето е  грях (Рим.14:14-21).  Човек прави добре,  когато се
въздържа  от  пиене,  когато  се  намира  в  страни  и  обстоятелства,  в  които  употребата  на  алкохол  би  се
превърнала в ненужна пречка за приемането на евангелието (1Кор.9:19-23). Несъмнено, според Библията
Бог осъжда всички форми на пиянството, независимо от поводите и обстоятелствата. Пиянството е глупаво
(Пр.20:1), причинява болести и немощ (Пр.23:29-35) и още от древността е водило до допълнително зло
(Бит.9:20-27; 19:30-38). Пиянството е демонстрация на греховната човешка природа (Гал.5:19). То е част от
покварата, от която Исус ни освобождава (Рим.13:13) и е несъвместимо с християнският начин на живот
(Еф.5:18). На неразкаялият се пияница не трябва да бъде позволявано да участва в събиранията на църквата
(1Кор.5:11-13) и той няма да наследи Божието царство (Гал.5:21).

Когато Бог не излекува
                                                             

Един абонат на моята ел. поща познава някаква жена, която продължава да е сериозно болна, независимо че
се моли постоянно за изцеление и е била помазвана в църквата с масло от един старейшина, който също се е
молил за нея. Читателят ме пита, дали продължаващото заболяване на тази жена означава, че й липсва
вяра, за да бъде излекувана? 
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*    *    *
Считам, че е много вредно за обвиняваме някой човек, че е болен, защото му липсва вяра. Подобни

обвинения представят погрешно Бога, изопачават вярата и убиват доверието в молитвата. Ние вярваме в
Бога  ,   а не в някаква формула, теория или учение  . Вярата включва в себе си лична връзка на всеки човек
поотделно с Бога, който ни познава напълно и ще направи за нас във всеки момент най-доброто според
неговата преценка, когато ние безрезервно се оставим в ръцете му и го молим да ни разкрие волята си за
нас. Бог ни обещава перфектно изцеление при възкресението. Той не винаги обещава да ни излекува сега
– независимо от количеството и качеството на вярата ни – въпреки, че понякога Бог излекува някои хора
сега според своята воля и заради своята цел.

Аз вярвам в божественото изцеление и проповядвам, че то е реално. Практикувам помазване с масло
и се моля за  изцеление на болните.  Потвърждавам и днес реалността на всички чудеса и дарове на
Светия Дух. Но аз напълно отхвърлям практиката, при която се използва някаква формула, за да
се осъждат хора заради това, че не са били излекувани или да се предполага какво е длъжен да направи
Бог в който и да е конкретен случай. По този начин нещата се вземат от ръцете на Бога и се поставят в
човешките ръце, а това е погрешно.

Подобно на всеки от нас,  болната жена за  която говорите,  е в добрите ръце на Бога и той ще я
излекува – или сега, или при възкресението. Аз вярвам, че поведението ни трябва да е като поведението
на тримата млади евреи, които са били хвърлени в огнената пещ (Дан.3:17-18). Ние можем да кажем:
“Нашият Бог може да излекува и ще излекува. Но даже и да не излекува сега, ние ще го обичаме, ще му
служим и ще му се доверяваме независимо от всичко.” Това е вярата, която отдава почит на Бога, която
Бог използва, за да достигне до други хора и да им повлияе за добро.

Когато Бог стана човек
                                                                               

Твърди се, че най-голямото чудо не е раждането на Исус от девица,  а фактът, че в това чудотворно
зачатие    вечният Бог е възприел човешката природа   и Създателят е благоволил да се съедини със своето  
творение. Синът на Мария е Емануил – “Бог с нас” (Мат.1:23). Подобно на мъдреците, ние се покланяме
пред него и го почитаме като Бог. В една Рождествена песен правилно се казва: “Привет, превъплътени
Боже!” 

Онзи, който беше съществувал като вечен Бог, се отказа от природата си и стана подобен на хората
(Фил.2:6-7). Част от мистерията на божествеността е, че в образа на Исус от Назарет, Бог се “явил в плът”
(1Тим.3:16).  Той, който беше по-превъзвишен от всеки ангел, стана един от нас и правейки това,  стана
малко по-долен от ангелите (Евр.2:9). 

Колкото и да е чудно, сравнено с това, непорочното зачатие на девицата е просто нещо елементарно.
“В него (в  Исус Христос)  обитава телесно цялата пълнота на Бога” (Кол.2:9).  Тук виждаме Божията
вечност в човешка форма. Веднъж когато било поставяно в леглото за да спи, едно дете казало: “Страхувам
се от Бога.” Баща му го попитал: “Страхуваш ли се от Исус Христос?” Детето отговорило: “Не. Аз обичам
Исус и Исус ме обича.” Баща му казал: “Когато мислиш за Бога, представяй си го като Исус. Исус е Бог и
Бог е точно като Исус.”  Исус би одобрил това обяснение. Веднъж той казал на учениците си: “Който е
видял мен, видял е Отца” (Йоан 14:9). 

Трябва да ценим високо и двете страни на това уравнение. Сред нас се родило дете, което е самият
Бог; в този син, който ни е даден, Бог наистина станал човек. Но има и още нещо. Когато Бог се отказал от
природата си, за да възприеме в Исус Христос човешката природа, той изпълнил една вечна трансформация.
Като човек той живял и умрял. Като човек той възкръснал от смъртта и се възнесъл на небето. Като човек,
той живее вечно, за да се застъпва за нас (1Тим.2:5). В Исус земната пръст седи на трона на вселената. 

Поради Божията милост Исус е преминал през нашата смърт, за да ни отнесе до славата, за която сме
били създадени, но грехът ни я беше отнел (Евр.2:9-10). Когато Исус Христос дойде отново, ние ще станем
като него (1Йоан 3:2). Когато той се яви и ние ще се явим с него в слава (Кол.3:4).

Когато вярата се чувства изоставена
                                                  

Един абонат на моята ел. поща ме пита: “На кръста Исус е извикал: “Боже мой, Боже мой, защо си ме
изоставил? (Мат.27:46; Марк 15:34). Дали в този миг вярата на Исус е свършила?

*    *    *
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Когато изрекъл тези думи,  Исус всъщност цитирал Пс.22:1.  Можем да считаме,  че Исус е  знаел
целият  Псалм  22,  в  който  Божият  слуга  е  обрисуван  в  привидно  безнадеждна  ситуация,  обграден  от
враговете си и на пръв поглед изоставен от Бога. И не само това, враговете му са разбирали положението
му и са му се подигравали, казвайки, че Бог няма да дойде и да го спаси (Пс.22:1-8). 

Но Пс.22 продължава със стихове 9-21. В отчаянието си, изоставеният слуга на Бога си спомня, че
Бог е бил Бог от раждането му и че от тогава до сега той е викал към Бога да го спаси  и Бог го е спасявал.
Трогнат от спомените си,  страдащият слуга на Бога избухва в декларация на вярата – един изблик на
увереност, че Бог, който сега изглежда далечен и безразличен, все пак ще действа в негова защита. “Ще
възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля” (ст.22).  Описанието на Божието
спасение ще бъде чуто по целия свят и от хората от всички бъдещи поколения (ст.27-31).

Имайки предвид този псалм, Исус се оставя изцяло в ръцете на своя верен Отец – “в твоите ръце
предавам духа си” (Лука 23:46). И Бог не подвел Исус. Денят, в който Исус умрял е бил мрачен, но после
дошъл Великден! Гробът се отворил и Исус, въпреки че би изоставен от Бога, възкръснал от смъртта.
Четиридесет дни по-късно той се възнесъл и седнал отдясно на Бога в небесната слава!

Вярата не означава човек никога да не е в тъмнина, или да не се страхува от тъмнината, или да не
пита Бога къде е в тъмнината.  Вярата означава, че когато тъмнината ни обгърне и всичките ни надежди
изглеждат загубени, ние да продължаваме да се държим здраво за Бога; когото не можем да го видим, да
вярваме, че той ще ни преведе през тъмнината – даже през тъмната долина на смъртта – и да продължаваме
да му служим, независимо дали можем да го видим, или не. Разказвайки ни историята на Исус, евангелието
ни уверява,  че Бог никога няма да ни предаде и излъже, даже когато неговото спасение се случи след
смъртта ни.

Когато небето се срути
                                                    

Ако  има  момент,  когато  трябва  да  обърнем  погледа  и  сърцето  си  към  Бога,  сегашните  събития
недвусмислено ни показват, че сегашният момент е точно такъв. В чужбина САЩ са затънали до гуша във
войни срещу неоткриваеми врагове, които не могат да бъдат печелени и се заплащат с живота на хиляди
хора и с прахосването на милиарди долари. У дома метафорични мечки излязоха от джунглите на висшите
финансови институции и опустошиха стоковия пазар,  а минала седмица беше регистриран най-силният
седмичен спад на борсовите индекси от времето на Великата Депресия през 1929. Отчаяно и безжалостно,
федералното правителство използва способи за първа помощ от арсенала на социализма, с надеждата че по
този начин ще може да спаси полубоговете на капитализма и на свободното предприемачество. Чиновници
от финансовите министерства от цял свят мълчаливо си сътрудничат, гражданите изливат гнева си по повод
на безбожно високите компенсации и бонуси, получавани от истинските виновници и всички изглежда са
забравили, че двата най-мощни движещи сили на Уол Стрийт винаги са били   лакомията   и   страха  . 

Междувременно, по-малко от един месец преди президентските избори (през есента на 2008), нито
една от двете партии не предлага ясна стратегия за изход от положението, а екстремисти и от двете страни
изричат  кухи  и  шаблонни  фрази,  неверни  тълкувания  и  откровени  лъжи.  Образите  на  кандидат-
президентите, интересите на международните банки и общото усещане за паника създадоха възможности за
библейски предсказания от наблюдатели, които, въоръжени с интернет добавят своя принос за съдбовността
на настоящия момент и още мрак към ужаса,  който вече  съществува.  Намиращи се в  тази  обстановка,
вярващите трябва добре да помнят, че Бог няма специално отношение към Америка и че Америка не е
получила гаранции от Бога. 

Истината е, че от всяко действие има последствия и обществото не може да сее едно нещо, а да жъне
друго.  Независимо  от  това,  дали  Бог  все  още  директно  наказва  народите или  просто  позволява  на
корумпираността на техния собствен морал да върши пъклените си дела,  ефектът е един и същ. Божиите
хора често пъти страдат и умират заедно с присмехулниците и негодниците. 

Вярата не означава, че сега Бог винаги ще ни предпазва от злото. Вярата ни прави способни да му
вярваме, каквото и да ни се случи с увереността, че той ще има последната, победоносна и вечна дума.

Когато страдаме несправедливо

Съпруг  и  съпруга,  които  от  много  години  участват  активно  в  християнско  служение  били
обиждани от други християни, които погрешно разбирали мотивите им и поставяли под въпрос
тяхната  заслужаваща  похвала  служба  на  Христос.  Порази  това  те  се  чувстват  поругани,
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изоставени и предадени и  ме питат дали в Библията има някакво окуражение или светлина, която
да им помогне?

*    *    *
Почти всеки от нас понякога се оказва в подобна ситуация. Сега, докато все още слънцето свети ярко

е подходящо време, за да укрепим умовете и сърцата си за такъв случай. Тук, както винаги, Исус е нашият
най-добър и заслужаващ доверието ни пример.  Петър посочва  към Исус,  когато окуражава вярващите,
които вървят по пътя на страданието на Христос: “Пазете чиста съвестта си, така че във всичко, в което
ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. Защото е по-добре да
страдате, ако е такава Божията воля, като правите добро, а не като вършите зло. Защото и Христос
умря за греховете веднъж завинаги,  праведният заради неправедните...който сега е отдясно на Бога“
(1Пет.3:15-22). “Нека тези, които страдат по Божията воля, да предадат душите си на верния Създател,
като вършат това, което е правилно“ (1Пет.4:19).

Създателят на небето и на земята знае всичко за нас – нашите мотиви, средата в която се намираме,
опитите ни, грешките ни, плановете ни, мечтите и надеждите ни. Той се грижи. Той е от нашата страна и
има свой собствен график. Той притежава цялата власт. Той накрая ще отмъсти заради всички, които вярват
в него. Понякога сега, понякога – по-късно. Завинаги - в Последния Ден – пред очите на целия свят.

Приятелю, страдаш ли несправедливо? Ти си в прекрасна компания! Върви с вяра с Бога. Разчитай на
неговата сила. Поверявай себе  се постоянно на Неговата милост. Остави отмъщението в Неговите ръце. Не
се  опитвай  да  се  оправдаваш  пред  другите.  Кроткият  и  смирен  дух  ще  е  твоята  най-добра  защита.
Прощаването на другите ще те приближи по-близо до сърцето на Бога, където ти ще опознаеш сладкият
мир  на  Божествената  прошка.  Заедно  с  Давид  ти  ще  си  в  състояние  да  кажеш  на  Бога:  “В  твоето
присъствие има пълнота от радост. В дясната ти ръка има вечни удоволствия” (Пс.16:11).

Когато църквата, която посещавате не ви задоволява

Един абонат на моята ел. поща ме пише, че църквата, която посещава е много традиционалистка и бездейна.
Той иска да е “свободен,” но в същото време иска да се подчинява на Божията власт и да пребивава в нея.
Читателят ме пита дали бих могъл да му дам някакъв съвет?”

*    *    *
Божията “власт” твърди,  че вярващите в Исус са  “свободни” от закона на Моисей,  от човешките

традиции и от осъждането на другите хора. Това означава, че ние сме свободни да служим на Христос, да
живеем в Светия Дух, да живеем в любовта, да подражаваме на Христос в неегоистичната му вярност към
Отца (виж 2Кор.3:17; Гал.5:1, 13; 1Пет.2:16). Божията истина ни прави свободни в смисъла, че тя не пречи
на истинското духовно израстване, нито на дейностите ни, които са угодни на Бога (Йоан 8:31-32, 36).

Моят съвет е да се храните от Божието Слово; да постоянствате в молитвата относно всичко, което се
случва в живота ви. Направете Бог да е най-близкият ви партньор и Христос са е най-добрият ви приятел.
Исус е обещал на всички, които “пребивават” в него, че и той ще “пребивава “ в тях (Йоан 15:4).  Вашият
духовен живот произтича от съюза ви с Христос чрез вярата. Бих се изненадал, ако във вашата църква няма
други християни като вас, които се стремят към по-задълбочен и по-богат духовен живот в Светия Дух.

Добре е да се обърнете към Бога и да го помолите да ви отведе при тези хора. Бог има уникален начин
да отговаря на такива молитви и вие ще можете един друг да се окуражавате. Не е нужно да спирате да
посещавате събиранията в църквата; точно обратното, молете се Бог да присъства в тези срещи. Казвайте:
“Господи, изпрати съживление; нека то да започне от мен.” Помнете, че Бог “според действащата в нас
сила може да направи несравнимо повече,  отколкото искаме или  мислим”,  заради което ние  отдаваме
цялата слава на Него (Еф.3:20-21).

Коe е деноминация?

Един  абонат  на  моята  ел.  поща  ме  пита:  “Кое  е  деноминация?”  и  “Дали  “Църквата  на  Христос“  е
деноминация?”

*    *    *
Всичко зависи от това,  какъв смисъл влагате в израза “църква на Христос.” Дали имате предвид

тялото на всички християни по света или говорите за някаква конкретна църква, разположена някъде по
света, или имате предвид нещо друго, което е по-малко от първото и е по-голямо от второто? 
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Какъв е смисълът на израза “тяло на Христос”? Вселенската “църква на Христос” е равностойна по
обхвата си на “тяло на Христос” и включва в себе си всеки човек, който признава Исус Христос като свой
Спасител и Господ. Точният списък на хората, които са включени в това общество е известен единствено на
Бога, но очевидно в този списък са включени християните от всички деноминациони и надденоминационни
църкви, както и някои отделни хора, които поради необикновените условия в които се намират, служат на
Бога в самота. Тази “църква на Христос” не е деноминация, тъй като е по-голяма както от всяка отделно
взета  деноминация,  така  и  от  сбора  от  всички  деноминации.  Тази  църква  съществува  независимо  от
деноминациите, а не поради тях. 

Тъжното е, че човек може да е член или даже да е лидер на някаква деноминация, но въобще да не
принадлежи на “църква на Христос.” Какъв е смисълът на израза “независима местна църква”? Възможно е
някоя  местна  църква  да  се  нарече  “църква  на  Христос,”  без  въобще  да  е  деноминация  или  секта,  в
зависимост от начина, по който възприемат себе си и другите християни. 

Ако тези вярващи признават, че те не са единствените християни,  тогава те не са секта. Ако те не
считат, че са част от някаква определена група, която е по-голяма от една местна църква, но е по-малка от
световното тяло на Христос, те са наистина надденоминационна църква. Нещо между едното и другото.

Всяка група от християни, която е по-голяма от една местна църква, но е по-малка от вселенското
тяло на Христос, която си постави име, което я отделя от другите християни, които не са част от нея,  по
определение е “деноминация.” Струва ми се, че това определение подхожда на “Църквата на Христос,”
която произлиза от реставрационното движение на Стон-Камбел в САЩ. Изписването на името на църквата
с главни или с малки букви не променя същността на нещата. Определящ фактор е как групата възприема
себе си по отношение на връзката си с Бога и с другите християни, които не принадлежат на тази група.

Кое е най-важното в християнството?

Кое ще е най-важното в последният ден от живота ви? Предвид на хилядите ежедневни неща, които се
стремят да обсебят времето и енергията ви, кое е това нещо, което най-много заслужава да му посветите
вниманието си? Вие може би казвате: “Вярата ми. Духовните неща, които ще траят вечно.” 

Но в какво се състои сърцевината на вярата ни? Кое е най-важното нещо в християнството? Не в
теологичен смисъл, а от гледна точка на ежедневния живот. Какво е това нещо, което Бог иска най-много от
нас? Възможно ли е да получим ръководство, за да живеем по най-добрия начин – възможно ли е да имаме
вечен живот, който да радва Бога и да ни задоволява? 

Дали това не е живот, който е посветен на служение на другите хора,  на благотворителност и на
вършене на добри дела? Несъмнено, това е много важно. Исус е казал, че когато дойде като Човешкия Син
за да съди света, тези, които той ще одобри ще са хората, които са хранили гладните, обличали са голите,
изцелявали са болните, помагали са на затворниците и са показвали милост към чужденците (Мат.25:31).
Исус предупредил да не платим с живота си заради това, че сме живели, стремейки се към материално
забогатяване  (Марк  8:34).  Пророк  Михей  от  Стария  Завет  призовал  древният  народ  на  Юда  да  бъде
“справедлив” и да обича “милостта” – юдейски теологични термини, описващи основите на честността  и
на любящата милост, които са били характерни за заветното общество на Божиите хора. Пророк Яков от
Новия Завет обобщава същността на чистата религия преди всичко като грижа за сираците и вдовиците –
които са  били символи на най-беззащитните и нараними жертви във всяко общество (Як.1:27). Подобно на
героят чичо Скрудж от романа на Дикенс “Коледна песен,” егоистично фокусираният само в себе си човек,
който постоянно пренебрегвал нуждите на другите, ще умре неосъществен и в мъки. 

Но истината е, че великодушните дела   не винаги   доставят удоволствие на Бога,    нито пък винаги  
носят радост на техният извършител. Юдейската традиция признава този факт, като оценява добрите дела
по скала, започваща от пренебрежими и стигаща до похвални. Например човек, който извърши някакъв
милостив акт, но с цел да получи похвали от другите хора, получава   не много добра   оценка от Бога  . Исус
потвърждава същата истина за хората, които искат да станат негови последователи (Мат.6:1-4). Даже ако
човек раздаде целия си имот за да храни бедните,  но не е мотивиран от обичта си към тях,  няма да бъде
възнаграден от Бога за това (1Кор.13:3). 

Животът, посветен на благотворителност     не е сам по себе си     най-важната цел в живота на човека  .
Тогава  може би най-важната цел в живота на човека е религиозен живот, фокусиран в делата и срещите на
църквата,  в  светите  ритуали  и  церемонии?  Наистина,  днес  много  християни  подценяват  и  не  спазват
установения  график  за  богослужения  в  църквата,  за  общуване  и  за  изучаване  на  Библията.  Западният
индивидуализъм и консуматорския манталитет не държат много на общуването. Но както в Стария, така и в
Новия  Завет  се  казва,  че  вярващият  човек  открива  своята  идентичност    само  като  част  от  групата    на  
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Божиите Хора. Бог е бил Пастирът на Израел; тъй като Давид е бил част от Израел, Бог е бил и негов
Пастир (Пс.100; Пс.23). Христос е обичал църквата и е пожертвал живота си за нея, поради това всеки мъж
или жена, които са част от църквата, могат да кажат “Христос ме обича и пожертва себе си заради мен”
(Еф.5:25; Гал.2:20). 

Иронично е, че в името на милостта сега много християни забравят, че Бог постоянно и милостиво
е окуражавал древните хора да отиват смирено и с вяра в такива земни елементи, като вода, вино и хляб.
Независимо  от  това,  дали  са  били  възприемани  като  тайнства  или  като  заповядан  от  Бога  порядък,
кръщението и участието в Господната Трапеза (и в по-малка степен помазването с миро), изразяват или
обозначават духовните изгоди от нещата, на които те са или инструменти, или напомняне. 

Но и религиозният живот не винаги е харесван от Бога   и не винаги носи радост на религиозния  
човек.  По  времето  на  Исая  Бог  осъдил  светите  събирания  на  хората,  чието  работно  ежедневие  било
опетнено от несправедливост и егоизъм (Ис.1:10-20). Исус проклел методичните до дребнавост фарисеи,
които  дарявали  10%  от  най-незначителните  си  притежания,  а  пренебрегвали  много  по-важните  неща
(Мат.23:23).  Павел  казал  на  една  разделена  на  групички  църква,  че  техните  събирания  за  участие  в
Господната  Трапеза  са  много  повече  вредни,  отколкото  полезни  (1Кор.11:20-31).  Сам  по  себе  си
религиозният живот също не е най-важното в живота на човека. Тогава може би верният отговор на този
въпрос е живот, който е посветен на изучаването на Библията и особено на Новия Завет? Но много хора,
които  твърдят,  че  са  християни,  показват  твърде  малък  интерес  към  четенето  и  разбирането  на
Библията.  “Цялото  Писание  е  боговдъхновено  и  полезно  за  поука,  за  изобличение,  за  поправление,  за
наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро
дело” (2Тим.3:16-17). 

В цялата човешка история пренебрегването на Божието слово е водело до унищожаване на хората
(Ос.4:6). Историите, които са запазени в Библията, са написани за нашето обучение и ни дават търпение,
утеха и надежда (Рим.15:4). Ние постъпваме добре, когато се молим с думите: “Благословен да си Господи,
който си направил да бъде написана цялата свята Библия за наше обучение: Дари ни да чуваме написаното в
нея, да я четем, да си отбелязваме някои неща в нея, да я изучаваме и вътрешно да я осмисляме, за да можем
да я възприемем и вечно да се държим здраво за благословената надежда за вечния живот.” Самият Исус е
съхранявал текстовете  на  Стария  Завет в  сърцето си  и се  е  ползвал  от тях  свободно,  за  да  задоволява
належащите духовни нужди на хората. Има ясно различима и важна връзка между правилното използване
на Библията и нашето израстване в милостта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос
(2Пет.3:14-18). 

Но самото изучаване на Библията не винаги е харесвано от Бога и не винаги доставя радост на
изучаващият  я.  Целта,  с  която  е  написана  Библията  е  да  насочва  хората  към  Исус (2Тим.3:15).  Ако
изучаваме Библията,    но пропускаме да приемем Исус  , ние пропускаме самата цел на Библията, както и  
целта на самия живот (Йоан 5:39-40). Самото академично изучаване на Библията не е най-важното нещо в
живота на човека.  Ако Библията не ни дава светлина и живот,  познаването на Библията е само плътско и
изцяло безполезно (Йоан 6:63). Правилно извършваното изучаване на Библията дава резултати в живот с
вяра и праведен живот. 

Според мен, търсената същност на човешкия живот е намерена в това, което Реформаторите наричат
“живот, живян пред лицето на Бога.” Още в самото начало Бог е създал хората да живеят по този начин.
Създателят ни е оформил от земна пръст и е вдъхнал в нас дъхът на живота. Ние сме смъртни същества,
които са направени по образа на Бога и сме създадени да живеем в радостно и задоволяващо приятелство с
нашия Създател. Когато помним какви сме ние, на кого дължим съществуванието си и каква е причината,
поради която сме създадени, животът е много хубав. Ние знаем, по-сигурно от всичко останало, че Бог е
велик и че Бог е добър. Бог е толкова близо до нас, колкото е близо до нас дъхът ни; той ни обича и ние сме
в безопасност в неговото присъствие и любов.  Това чувство за  зависимост създава в нас благодарност,
смирение  и  възхвала.  Това  е  животът,  който  Бог  е  планирал  за  нас.  Това  е  животът,  който  някога  е
съществувал в Райската Градина.  Това е бил живота на човека  преди да се появи греха.  Тъй като сме
почетени по уникален начин сред всички други създания на Бога, ние, хората, сме направени подобни на
образа  на  нашия  Създател.  Грехът,  който  в  сърцевината  си  е  отричане  на  зависимостта  ни  от  нашия
Създател и поради това – отричане от идентичността, с която сме създадени, помрачава Божието присъствие
и премахва източника на нашето човешко задоволство и радост. Справяйки се с греха, сега Исус ни връща
обратно в Божието присъствие и ни обещава да ни направи безсмъртни в новата вселена, в която повече
няма да има грях и смърт. 

Оттук произтича, че най-важното в живота, най-висшата цел, най-голямото добро, пътят към нашето
осъществяване и до радостта на Бога се постига, когато ние живеем “пред лицето на Бога.” Давид, човекът,
чието сърце е туптяло в хармония със сърцето на Бога, искрено се е молил да получи тази благословия:
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“Лицето ти ще търся, Господи. Не крий от мен лицето си” (Пс.27:8-9). Исус описвал същото, когато казал:
“Блажени хората с чисто сърце, защото те ще видят Бога” (Мат.5:8).   Това е живот в събранието на
Божията църква, в обществото на вярващите, в тялото на Христос. Този живот се храни от Библията, когато
получава с вяра и е фокусиран в Исус Христос. Той се обогатява чрез тайнствата и заповедите на Бога,
когато  чрез  вяра  се  срещаме  с  Възкресения  Спасител  чрез  водата,  хляба  и  виното.  Този  живот  се
демонстрира и подсилва чрез извършваните с любов дела на доброжелателност и благотворителност. Но зад
всички тези неща, обхващайки всичко и придавайки му смисъл и цел, правейки всички тези неща да са
полезни, мощни и ефикасни, е същността на християнския живот – “живот пред лицето на Бога.”

Кое е най-важното нещо

Тъй като се намираме в периода на последните дни на живота на земята, кое е онова, което е най-
важно? Имайки предвид огромния брой неща, които ангажират времето и усилията ни,  кое е най-важното
нещо, върху което трябва да се концентрираме? Вие казвате: “Моята вяра, духовните неща, които са вечни.”
Но коя е сърцевината на вярата ни?  Кое е най-важното нещо в християнството? Не от теологична гледна
точка, а  от гледната точка на ежедневния ни живот. Кое е това нещо, което Бог най-много иска от нас?
Възможно ли е да постигнем най-доброто състояние на човешкото съществуване, възможно ли е да живеем
земен живот, който носи радост на Бога и задоволство на нас самите? 

Как да разбираме животът, който е посветен на другите хора и дарява пари, време и усилия в полза на
благотворителността? Несъмнено това е много важно. Исус е казал, че когато дойде като Господ да съди
хората, онези, които ще одобри ще са хора, които са хранили гладните, обличали са голите, изцелявали са
болните,  помагали са  на  затворниците  и  са  показвали милост  към чужденците  (Мат.25:31).  Исус  ни е
предупредил срещу суетата човек да ограбва себе си, като в живота си се стреми към материално богатство
(Марк 8:34).

Михей,  пророкът  от  Стария  Завет  призовавал  евреите  да  постъпват  “справедливо”  и  да  обичат
“милостта,” защото това е подходящият стил на живот на хората на Бога. Апостол Яков в Новия Завет
обобщава, че най-важното в чистата религия, е грижата за сираците и вдовиците, които са символи на  най-
слабите и беззащитни жертви на всяко общество (Як.1:27). Подобно на персонажа Скрудж (скъперник) от
новелата “Коледна песен” на Дикенс, егоистът, който редовно пренебрегва нуждите на другите, ще умре в
тъга и в духовна нищета.

Но въпреки това, благотворителните дела не винаги са харесвани от Бога и не винаги носят радост на
техния извършител.  Еврейската традиция признава този факт,  като оценява добрите дела според скала,
започваща от незначителното и стигаща до заслужаващото похвала.  Например,  човекът който извърши
нещо благородно, но го направи, с цел да бъде прославян от другите хора, ще бъде много малко харесван от
Бога. Исус потвърждава същата истина пред учениците си (Мат.6:1-4). Даже ако човек раздаде целия си
имот, за да храни бедните, но върши това не защото е мотивиран от любовта към хората, а от някакви други
стремежи,  накрая няма да постигне нищо (1Кор.13:3).  Сама по себе си благотворителността    не е   най-  
важното нещо в живота на човека. 

Когато стигнем до края на живота си и погледнем назад, за да обобщим целия си живот, кое е това
нещо, което е наистина важно? Кое е това нещо, което сега заслужава най-много нашето внимание? Кое е
сърцевината на нашата вяра? Кое е същността на християнството от гледната точка на ежедневието ни?
Възможно  ли  е  да  постигнем  най-доброто  състояние  на  човешкото  съществуване?  Какъв  трябва  да  е
земният  ни  живот,  за  да  носи  радост  на  Бога  и  постоянно  задоволство  на  нас  самите?  Дали  това  е
религиозен живот, фокусиран в дейностите и събиранията на църквата, в светите ритуали и изпълнените с
тайнственост церемонии? Вярно е, че много християни подценяват и не посещават редовно събиранията в
църквата  за  поклонение  пред  Бога,  за  взаимно  укрепване  и  за  изучаване  на  Библията.  Западният
индивидуализъм и консумативният манталитет не ценят високо църковната общност. Но както в Стария,
така и в Новия Завет, вярващият човек е описван като човек, който определя своята идентичност като част
от общността на Хората на Бога. Бог е бил Пастирът на Израел; а тъй като Давид е бил част от Израел, Бог
е бил и негов Пастир (Пс. 100; Пс. 23). Христос е обичал църквата и е пожертвал себе си заради нея, за да
може всеки мъж или жена, който е част от църквата, да каже “Христос ме обича и пожертва себе си заради
мен” (Еф.5:25; Гал.2:20).

Иронията се състои в това, че днес в името на милостта много християни забравят, че Бог редовно и
милостиво се среща със земните хора, които идват смирено при него с вяра в такива земни неща като
водата,  хляба  и  виното.  Независимо от  това  дали са  разбирани като  тайнства  или като  неща,  които е
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разпоредено да се извършват, кръщението и участието в Господната трапеза (както и помазването с масло)
предават и символизират духовните изгоди, за които напомнят тези физически неща. 

Но въпреки това, самият религиозен живот не винаги е харесван от Бога и не винаги носи радост на
религиозния човек. По времето на пророк Исая,  Бог отхвърлил религиозните събирания на хората,  чието
ежедневие  е  изпълнено  с  несправедливост  и  егоистичен  начин  на  живот (Ис.1:10-20).  Исус  проклел
дребнавите хора, които дарявали десятък от дохода си, но пренебрегвали нещата, които наистина са много
по-важни (Мат.23:23. На една нервозна църква Павел казал, че техните събирания причиняват повече вреда,
отколкото полза (1Кор.11:20-31).  Сам по себе си религиозният живот   не е   най-важното нещо в живота на  
човека. 

Когато стигнем до края на живота си и погледнем назад, за да обобщим целия си живот, кое е това
нещо, което е наистина важно? Имайки предвид огромния брой неща, които ангажират времето и усилията
ни, кое е най-важното нещо, върху което трябва да се концентрираме? Ако отговорим: “Нашата вяра в
Христос,” какво всъщност означава това и как практически се постига? Какво е това нещо, което Бог най-
много изисква от вас като човек, който е откупен от Исус? Какъв трябва да е земният живот, който носи
най-голяма радост на Бога и най-голямо задоволство на нас самите? Дали отговорът на тези въпроси е
живот, който е посветен на подробното изучаване на Библията и най-вече на Новия Завет? Вярно е, че сега
твърде много хора, които твърдят, че са християни, отделят  твърде малко време и проявяват малък интерес
към четенето и разбирането на Библията. Всеки текст от Библията е написан под вдъхновението на Бога и е
полезен за поука, за изобличение, за поправление и за наставление в праведността (2Тим.3:16-17). В най-
дългата глава в Библията, Пс.119 Давид прелива от възхвали на практическите изгоди от спазването на
заповедите  на  Бога,  които  се  съдържат  в  Тората.  Давид обича  закона  на  Бога  не  защото  е  фанатичен
законник, а защото обича Бога, който поради обичта си към хората е издал тези закони. Човешката история
доказва,  че  пренебрегването  на  Божието  Слово  води  до  провал  на  нарушителите  на  закона  (Ос.4:6).
Историите  описани в  Библията  са  написани за  наше обучение,  за  да  ни даде  търпение,  успокоение  и
надежда (Рим. 15:2).

Добре е да се молим с молитвата, включена в Книгата за Обща молитва: “Блажени Господи, който си
причина  да  бъде  написана  цялата  Библия  за  наше  обучение:  Дари  ни,  за  да  я  чуем,  да  я  четем,  да
подчертаваме текстове в нея, да я изучаваме и вътрешно да я осмисляме, за да можем да я приемем и
винаги да  се  държим здраво  за  благословената  надежда за  вечния  живот.”  Самият Исус  е  съхранявал
Стария Завет в сърцето си и свободно е ползвал неговите текстове, за да задоволява конкретните духовни
нужди. В това, както и във всичко останало, Исус е нашият велик пример за подражание. Има ясна и важна
връзка между правилното използване на Библията и нашето израстване в  милостта и в  познанието на
нашия Господ и Спасител Исус Христос (2Пет.3:14-18). Но въпреки това, самото изучаване на Библията не
винаги е харесвано от Бога и не винаги носи радост на обучаващият се. Библията ни насочва към Исус
(2Тим.3:15). Ако изучаваме Библията, но пропуснем Исус, ние пропускаме най-важното в нея и наистина
пропускаме самия живот (Йоан 5:39-40). В продължение на поне няколко десетилетия ранната църква даже
не е  имала тази  част  от  Библията,  която наричаме Новия  Завет,  чиито книги са  писани постепенно и
несвързано помежду си. В продължение на много векове повечето християни не са имали личен достъп до
Библията, а много от тях даже не са могли да четат, даже и да са я притежавали.  Ключът за Библията е
самият Исус.  Целта на Библията е  хората да живеят с  вяра и праведно .  Ако Светият Дух не даде
светлина и живот, самото слушане и познаване на Библията е само плътско и безсмислено занимание (Йоан
6:63) Само по себе си академичното изучаване на Библията   не е   най-важното нещо в живота на човека  .

Когато стигнем до края на живота си и погледнем назад, за да обобщим целия си живот, кое е това
нещо, което е наистина важно? Когато ежедневно посрещаме изгрева на новия ден, кое е това нещо, което
заслужава  да  му  посветим  най-голямото  си  внимание,  решимост,  време  и  енергия?  Ние  можем  да
отговорим на тези въпроси с думите:  “Нашата християнска вяра”,  но какво  на практика означава това
нещо? Кое е това нещо, което Бог иска от вас като човек, който е откупен от Исус? Как изглежда този вид
земен живот, който носи най-голяма радост на Бога и задоволство за нас? Както вече видяхме, това не е
просто поведението ни или живота, който е посветен на благотворителността.  Християнските събирания и
религиозната дейност също не могат да придадат истински смисъл на живота ни. Прилежното изучаване на
Библията не ни гарантира одобрението на Бога или праведността ни като човешко същество. Колкото и да е
добро всяко от тези неща, нито едно от тях не е същината на съществуването ни на земята. Според мен тази
същност се намира в онова, което Реформаторите са нарекли “life  coram Deo” – живот който е живян
“пред лицето на Бога.” При Сътворението Бог е създал хората да живеят по този начин. Създателят ни е
формирал от земната пръст и ни е вдъхнал живот. Ние сме смъртни същества, които са направени по Божия
образ и подобие,  създадени сме да живеем в радостна и праведна връзка с нашия Създател.  Когато се
спомняме кои сме ние,  на кого дължим съществуванието си и причината,  поради която сме създадени,
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живота е много добър. По-добре от всичко друго ние знаем, че Бог е велик и че Бог е добър. Бог е толкова
близо до нас, колкото е близо дишането ни; той ни обича и ние сме в безопасност в неговото присъствие и
любов. Това съзнание за зависимостта ни от Бог създава в нас благодарност, смирение и възхвала. Това е
животът, който Бог е предвидил за нас. Това е животът, който някога е съществувал в Райската Градина,
преди появата на греха.

Грехът зацапал божественият ни образ, но не го унищожил. Този образ е обновен в Исус Христос,
който е прототипът на новата човечност. Грехът, който е в основата на отричането на зависимостта ни от
нашия  Създател  и  на  отричането  ни  от  първоначалният  ни  образ,  прави  трудно  различимо  Божието
присъствие  и  премахва  източника  на  човешкото  задоволство  и  радост.  Отделяйки  се  от  Бога,  ние  се
отделяме от живота,  тъй като ние сме смъртни създания, които са изцяло зависими от Бога.  Исус се е
справил решаващо с греха   и завинаги ни върна обратно в Божието присъствие  . Справяйки се с греха, Исус
победи смъртта, която е последица от  греха и обещава да ни направи безсмъртни в новата вселена, в която
няма да има грях и смърт. Там без никакви пречки ще виждаме лицето на Бога и вечно ще се наслаждаваме
на интимното приятелство със Създателят, който ни е създал и ни е откупил в своя син.

Ето това е същината и най-важното в човешкия живот, това е най-висшата цел, най-великата цел,
това е пътят на нашето пълно осъществяване, който води до Божията радост –  да сме постоянно “пред
лицето на Бога.” Давид, човекът, който е имал сърце, което е туптяло в хармония с Божието сърце, е опитал
този живот и е казал на Бога: “Лицето ти ще търся, Господи. Не крий лицето си от мен” (Пс.27:8-9). В
Проповедта на планината Исус предлага същия живот: “Блажени чистите (т.е. 100% вярващите) по сърце,
защото те ще видят Бога”  (Мат.5:8).  Той обрисува този вид живот във  всяка фраза в  своя  модел за
молитвата в Мат.7:9-13.

Този начин на живот се подхранва от Библията,  когато тя бъде четена и възприемана с вяра и с
концентрирано внимание върху Исус.  Този вид живот се подсилва от тайнствата – когато чрез вяра се
срещаме с духовното, което е олицетворявано от материални неща, както и от общуването ни с другите
вярващи. Този вид живот се демонстрира и заздравява от изпълнените с обич към хората благотворителни
дела. Но скрита зад всички тези неща, вплетена във всяко едно от тях, превръщайки ги в полезни, могъщи и
ефективни е същината и най-важното – живот пред лицето на Бога.

Кои Писания спазваме сега?

Една  сестра-лутеранка от Южна Корея  задава  следният въпрос:  “До каква  степен  трябва буквално  да
възприемаме  Библията?  Един  пример  за  това  е  хомосексуализма.  Как  да  разберем,  дали  написаното  не
отразява някои културни гледни точки на авторите? Друг пример е ролята на жените в църквата. Дали
учението на Новия Завет по този въпрос не отразява културата на хората от Палестина? Как да разберем
кое от писаното е все още валидно в наши дни?”

 ***
Това са сложни въпроси, на които не мога да дам прост и еднозначен отговор. Наистина, Библията е

била написана преди много векове на един древен език,  за хора и от хора,  чиято култура се различава
значително от 20 век, от западната система и от демократичните култури. Повечето християни обръщат
внимание  на  културата,  когато  тълкуват  Библията.  На  тази  база  много  малко  съвременни  църкви
практикуват измиването на краката като религиозен ритуал или си разменят свети целувки, или изискват от
жените да носят покривало на главите си по време на богослужението.

На  другият  край  на  спектъра  се  намират  много  от  така  наречените  Протестантски  църкви  от
“главното течение”, които вече решиха да дадат правото на жените да служат в църквата и сега водят борба
с подобни права да се ползуват и хомосексуалисти, живеещи с партньорите си. Независимо от факта, че
Библията постоянно включва хомосексуализма в списъка на сексуалните и не-сексуалните грехове, за които
ако човек    не се   покае  , предизвикват гнева на Бога и изключват практикуващите ги от вечното царство.
Някои твърдят, че библейското учение представлява просто отражение на древните културни норми и са
несъвместими със сегашния живот.

Истинският въпрос  е  не дали да приемаме буквално написаното в Библията,  а дали го приемаме
сериозно. Ако го приемаме сериозно, ние ще попитаме съответните автори, какво са искали да кажат. Ще
изследваме логиката на разсъжденията им, техните призиви за придържане към религиозните принципи
или  към  написаните  по-рано  части  от  Писанията.  Ще  вземем  предвид  различните  видове  библейска
литература, независимо дали това например са поезия, проза, поговорки или предсказания. Ще се замислим
над тогавашните условия и обстоятелства, които са дали отражение върху различните части и книги от
Библията. Ще отдадем дължимото внимание на контекста, на езика, даже на използвания “тон”. 
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Как правим разлика между това, което е чиста проява на културата и онова, което е универсално
приложимо? Например, спомнете си какво казва Библията за хомосексуализма. Писанията ясно забраняват
извънбрачните сексуални връзки, независимо дали са изневяра или хомосексуализъм. Забележително е, че
Библията основава тези забрани на Божия план за създаването на човека, на жертвата на Исус на Кръста, на
нашето  очистване  от  греховете  ни,  на  християнските  отношения  със  Светия  дух,  с  наближаващото
завръщане на Христос на земята и с края на тази епоха. Нито едно от тези съображения няма нищо общо с
временното, с локалното или пък с конкретните и ограничени културни норми.  Тъй като всяко от тези
съображения имат универсално приложение, правилата за поведение са приложими към християните от
всяко поколение и от всяка нация.

Исус  има  нужда  от  последователи,  а  не  просто  от  обучаващи  се.  Най-важният  му  въпрос  не  е
“Разбираш ли ме?”,  а “Обичаш ли ме?” Няма прости правила за тълкуване, които винаги да гарантират
неоспорими  резултати.  Подчиняващите  се  на  Бога  последователи  не  винаги  стигат  до  едни  и  същи
заключения. Но обикновено не е трудно да се каже, дали един тълкувател на Библията има богосъобразен
подход, уважение към Исус Христос като към Господ, здравословен респект към Писанията като Божие
Слово, което е задължително за нас, благодарност за личното ни спасение и желание да се сподели това с
другите хора. Обикновено не е трудно да се каже, дали някой е мотивиран от Светия Дух или от духа на
този свят, дали мислите му са насочени към небесното или към земното, дали такъв човек се стреми да
бъде харесан от Бога или от другите хора.

Ако още в началото на нашия размисъл поставим Исус с центъра и се стремим към одобрени от Бога
резултати, ние няма да се отдалечим толкова много в разсъжденията си. Ако в сърцето си сме решили да се
харесаме на Бога и да търсим лицето му, той ще ни разкрие пътищата си и няма да ни остави в тъмнината.
Ако се подчиняваме на истината, която ни се разкрива, Бог ще ни се разкрие повече, когато прецени, че сме
подготвени да го разберем. 

Кои постановления е заличил Исус?

Един читател на моята ел. поща цитира Кол. 2:14 и пита кои постановления на закона бяха приковани на
кръста от Исус?

 ***
Думата “постановление” на оригиналния гръцки език на това послание има смисъла на “написан на

ръка документ.” По времето на написването на Новия Завет тази дума се е използувала редовно, за да се
обозначи “бележка”, “документ”, “сертификат” или “полица” за дълг и това предава идеята за неизпълнени
задължения.

В този текст (Кол. 2:14) думата  “постановление” ясно говори за правилата и законите на Стария
Завет. Не мога да си представя, че Павел иска да ни каже, че Исус е изличил или направил невалиден самия
Стар Завет - с това той ни казва, че  Исус е направил невалидни “дълговете” или “полиците”, които са
следствие от провала на хората да спазват Божиите закони. В някои преводи на Библията тези документи са
наречени “сертификати за дълг”.

Самият Исус е поел на себе си задължението да изпълни Божията воля в собственото си човешко
тяло и е направил това безпогрешно. След това Исус пожертвал тялото си на кръста и благодарение на това
жертвоприношение ние сме направени праведни или свети,  като че ли ние самите сме спазили всички
закони на Бога - защото Исус е направил това заради нас като наш представител и върховен първосвещеник

В  резултат  на  това  нашето  “задължение”  или  “полица”,  основаващо  се  на  неизпълнението  на
писаните закони бива изтрито или направено невалидно. Ние заставаме праведни в Христос, свободни и
чисти, без неплатени дългове и без задължението да спазваме някакви закони, за да заслужим любовта на
Бога и той да ни приеме. Бог прави това поради милостта си и заради свършеното от Исус Христос заради
нас и вместо нас. Поради това Павел би могъл да каже с други думи, че Исус ни е примирил с Бога в
собственото си плътско тяло чрез смъртта - всъщност, че той е примирил всички неща (Кол. 1:20-22).

Някои хора считат, че смисълът на Кол. 2:14  е, че Исус е обезсилил Стария Завет и го е приковал на
кръста. Но сам Исус е казал, че не е дошъл да унищожава закона. Павел казва, че закон  ът   е свят, праведен и  
добър. Яков казва, че който наруши един елемент на закона, нарушава целия закон. Павел казва на Тимоти,
че Писанията  са  в  състояние да направят един човек да стане мъдър и да се  спаси,  ако вярва в  Исус
Христос. Понякога ние забравяме, че Библията на Новозаветните църкви влиза и онова, което наричаме
Стар Завет.

Това е едно тънко различие, но си мисля, че е точно. И когато го разберем, евангелието ни става по-
скъпо поради това, което виждаме, че Исус е направил за грешници като нас.
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Кои са бедните по дух?

Един читател ми пише: “Наскоро един човек се молеше за помощ, за да стане “беден по дух.”
Естествено, аз се надявам да получа благословиите, които Исус е обещал на онези, които са бедни
по дух, но не знам, дали сега съм богат или беден по дух. Какво мислите по този въпрос?”

***
В началото на Проповедта на планината Исус казва:  “Блажени нищите по дух,  защото е тяхно

небесното  царство”  (Мат.  5:3).  Думата  “нищите”  означава  бедност,  която  е  доведена  до  степен  на
просячество.  Тази  дума  подхожда  на  състоянието  на  сиромах  Лазар,  който  е  желаел  да  се  нахрани  с
трохите,  падали от трапезата на богаташа (Лука 16:20-21). Това описва буквалната бедност,  която Исус
казва, че винаги ще съществува и на която неговите ученици винаги ще имат възможност да помагат (Мат.
26:11)

По  определение  просяците  не  представят  документ,  който  да  доказва,  че  са  просяци.  Такива
документи не представят просяците, които се срещат в страните от третия свят, нито наистина отчаяните
хора  от  нашето  общество.  Не  са  представяли  и  просяците,  живели  в  Палестина  по  времето  на  Исус.
Просяците просто просят. Въобще не става въпрос за предпочитания, въобще не твърдят, че ще се отплатят.
Липсва причина или доказателство, което да оправдае молбата им.  Двете реалности се срещат. Те имат
нужда, а някой друг има възможност да я задоволи. Поради това те молят, просят, настояват.

Исус казва, че това е методът, чрез който човек трябва да се приближава към Бога . Когато става
въпрос за праведност, ние сме в морален банкрут. Никой от нас не заслужава да получи нещо от светия Бог.
Духовните доказателства просто не важат - независимо дали имаме предвид личния морал, религията или
извършените  добри  дела.  Бог  не  се  впечатлява  от  това.  Исус  ни  казва  въобще  да  не  се  опитваме  да
убеждаваме Бог, че заслужаваме благоразположението му. Не парадирайте с родословието си. Забравете
писмените  доказателства  и  хитроумните  си  аргументи.  Не  се  осмелявайте  да  представите  някакво
съкратено описание на живота си.  Приближете към Бога като просяк - беден, безнадеждно нуждаещ се,
настойчиво молещ: “Дай ми!” Двете реалности се срещат. Ние сме в нужда, а Бог може да я задоволи.
Бедните по дух са духовни просяци.

Но каква  изумителна  изненада  ни очаква,  когато  пристъпим към Бога по този начин!  Защото за
такива хора Бог прави невъобразими неща. Немислими, невъзможни неща. Той им дава място в небесното
царство!  Не  на  онези,  които  считат  че  заслужават,  не  на  онези,  които  считат  че  са  стойностни  или
убедителни. А на духовните просяци! На тези, които не предявяват претенции. Които не изтъкват причини
и съображения. Които са наясно със собствената си нужда и оценяват получаваното от Бога. На бедните по
дух. Наистина са благословени! “Те ще наследят небесното царство.”

Кой ще тръгне след Исус?

Една от най-радикалните идеи, които циркулират сега в християнската църква е идеята, че тези, които
носят името на Христос, трябва сериозно да посветят себе си на вървенето след Исус. Това означава да се
подчиняваме  на  указанията  на  Исус,  да  възприемаме  неговото  поведение  и  неговите  ценности,  да
подражаваме на неговия пример, да се отнасяме към другите така,  както Исус се отнасял към тях и да
вярваме на Отца така, както Исус е вярвал. Това означава да се превърнем в ученик и чирак на Исус, което е
и  истинското  значение  на  думата  “последовател”  –  една  връзка,  която  много  по-добре  се  свързва  с
дърводелска работилница или студио на скулптор, отколкото с класна стая. И наистина, “последователи” е
дума, която обикновено са употребявали, за да се нарекат хората, които са вървели сред Исус, но не само в
Евангелията, а и в Деяния на апостолите. (За сравнение, думата “християнин” се среща само 3 пъти в цялата
Библия.) 

Поради това идеята, че ние трябва да вървим след Исус е “радикална” в смисъла, че ни връща обратно
при корена (на латински radix = радикален, а корен на английски е rood) на проблема, както и към познатото
чувство на подбуждане,  тревога,  преобръщане и даже до революционни промени и резултати.  Но това
радикално предложение не трябва да изненадва никой, който е чел евангелията на Матей, Марко и Лука.
Там ние постоянно чуваме Исус да казва на интересуващите се и даже на хората, които не са проявили
никакъв интерес към него: “Елате, последвайте ме!” Самата покана е изпълнена с вълнение, приключение
и предизвикателство. 
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От дете съм запомнил един химн, чието заглавие беше въпросът: “Кой ще тръгне след Исус?” Този
старомоден химн е написан още през 1890 от една старомодна жена, наречена Елиза Хюйт. Чудя се дали
днес този химн не се пее, защото е архаичен или, искрено казано, защото е твърде предизвикателен! Идеята
за вървенето след Исус е толкова предизвикателна, че авторът на една книга от 1961, озаглавена “Хората по
пътя,” която пропагандираше тази радикална представа, публикува книгата си анонимно! Лично аз през
1983 бях трогнат от предизвикателството в книгата на Гейл Ъруйн, озаглавена “Да живеем и да мислим като
Исус.”  (Говорейки за  радикалното,  Ъруйн имаше смелостта да попита какво би си помислил Исус,  ако
видеше надписа на асфалта на църковния паркинг: “Запазено за Старшия Пастор.”) 

Вървенето след Исус е толкова трудно, че през вековете църквата е изразходвала значителни усилия,
време и средства за намирането на заместители на тази радикална програма. През 2 век н.е. някои отци на
църквата се фокусирали върху създаването на структурата на църквата. Към времето на “покръстването” на
Император  Константин  в  началото  на  4  век  църквата  по  същество  вече  е    прекопирала   държавната  
структура на имперския Рим и през следващите 1200 години спечелването, задържането и упражняването на
властта е занимавала мислите на църковната йерархия много повече отколкото вървенето след Исус. (Заради
изпълнението на тази грозна и понякога мръсна задача йерархията благословила такива ексцентрици като
Св. Франциск от Асизи.) 

Протестантската Реформация през 16 век проповядвала, че Исус е Спасителят и че вярата в Исус е
пътят за изживяването на Божията милост. Но въпреки това, двамата най-влиятелни реформатори, Лутер и
Калвин,  продължили  да  се  придържат  към  дотогавашната  практика  на  католическата  църква  за
съвместяване на църквата и държавата, а това не е в хармония с вървенето след Исус и за период от 1-2 века
църквите, които произлезли от тяхната дейност отново потънали в тресавището на теоретичната теология и
на академичните и научни спорове. 

После се появили нови реформатори – Спенер (лютеран), Уесли (англикан) и други – които отново
проповядвали радикалната идея, че онези, които твърдят, че са християни, преди всичко друго трябва да
вървят след Исус. Ето това се случвало с всички религиозни движения през вековете във всички клонове на
църквата  по  света.  Моето  собствено  наследство,  “Движението  за  възстановяване”  на  Стон-Кампбел
започнало през 19 век в Америка като усилие да се възстанови “праисторическото християнство,” такова
каквото е било практикувано в началото.  Александър Кампбел се фокусирал върху възстановяването на
подробностите от църковния порядък и управление. Бъртън Стон наблягал на възстановяването на сърцето,
за да стане подобно на сърцето на Христос. За период от 50 години след като двамата лидери обединили
усилията  си,  тяхното учение  и  външните  подробности пленявали умовете  и  усилията  на  членовете  на
движението. 

Само  от  време  на  време  самотни  гласове  призовавали  “борците  за  възстановяване”  да  посветят
сърцето и  делата  си на  вървенето след Исус.  Както става  винаги,  никой не обърнал внимание  на тези
призиви. Даже днес във всички деноминации на световната християнска църква има повеи на нежен вятър.
От този вятър от време на време търсещата и слушащата душа може да чуе поканата от преди 2000 години:
“Върви след мен!”

                                 
Конституцията и Десетте Божии Заповеди

Тъй  като  съм  юрист  и  християнски  учител,  един  абонат  на  моята  ел.  поща ме  помоли  да  коментирам
дискусията относно монтирането на плочата с изписаните на нея Десет Божии Заповеди в сградата на
Юридическия колеж в Алабама и заповедта на федералния съдия тази плоча да бъде демонтирана.

*    *    *
Напоследък главният съдия на Алабама Рой Моор много често се появява в новините. На стената в

съдебната  зала  в  Алабама той окачил поставени в  рамка  Десетте  Божии Заповеди.  Наскоро,  като  най-
високопоставен съдия в своя щат, той наредил да поставят в сградата на съда един гранитен монумент с
тегло  около  2500  кг,  на  който  били  гравирани  Десетте  Заповеди  и  различни  цитати  от  официални  и
неофициални американски източници, които прославяли Бога. 

Асоциацията  за  гражданските  свободи  в  Америка  и  други  две  групи  предявили  съдебен  иск  и
федералният съдия Майрон Томпсън разпоредил на г-н Моор да премахне монумента, поради това, че той
защитава една религия, а това е нарушение на Първата Поправка на Конституцията на САЩ. Състав на
Апелативния  Съд  на  САЩ  потвърди  заповедта  на  Томпсън.  Съдията  Моор  отказа  да  се  подчини,
основавайки се на Божията власт и на собственото си тълкувание на Първата Поправка. 

След като федералният съдия Томпсън го заплашил, че ще наложи една значителна глоба, другите
съдии от Съда в Алабама чрез тайно гласуване отхвърлили решението на своя началник и се съгласили да
премахнат  монумента.  За  някои наблюдатели Моор е  героичен защитник на религиозната свобода и на
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правата на отделните щати, който се противопоставя смело на посегателствата на светската култура и на
потискащия  федерален  съд.  Други  считат,  че  Моор  е  фундаменталист,  който  предизвикателно  не  се
подчинява  на  закона  поради  собствените  си  политически  разбирания.  За  целите  на  разглеждането  на
създалата се ситуация, от гледна точка на закона не е нужно да оценяваме мотивите на г-н Моор, както и
методите му. 

Тъй като много от читателите ми от САЩ проявяват интерес, аз искам да споделя някои мои мисли,
като се моля на читателите от другите части от света да проявят снизхождение, че ги занимавам с този
частен въпрос. Чрез два параграфа Първата Поправка на Конституцията на САЩ гарантира религиозните
свободи:  “Конгресът  няма  да  създава  закон,  даващ привилегия  на  която  и  да  е  от  религиите,  нито  да
забранява  свободното  упражняване  на  вярванията.”  Ако бъдат  попитани какъв е  смисълът на  тези  два
параграфа, много американци ще отговорят, че те означават това, което са искали да означават авторите им,
когато са ги написали. Историята ясно показва какво са имали предвид основателите на нашата държава. Те
са имали намерение новосъздаденото федерално правителство да не се намесва в религията на различните
щати и да остави на всеки от щатите да прави това, което жителите на този щат искат да направят . Десет от
първоначалните  13  колонии  имали  официално  утвърдена  щатска  религия,  които  най-общо  били
Англиканската църква или Конгрешанстката църква,  или Протестантското християнство.  По смисъла на
Първата Поправка, щатите оставали свободни да определят коя ще е тяхната официална щатска църква.
Щатските  власти можели да  събират  данък,  чрез  който да  подпомагат  официалната  щатска  църква,  да
плащат на нейните служители и да изграждат и поддържат сградите, където се провеждат събиранията на
тези църкви. Според Първата Поправка, щатите можели да се отнасят несправедливо към всички други
форми на религия, които са различни от тяхната официална църква. (Някои от щатите сами издали закони, с
които забранили такова несправедливо отношение, тъй като са били свободни да постъпят както пожелаят.) 

Но каквото и да можели да направят отделните щати, Първата Поправка постановява, че федералният
Конгрес – тази част от правителството, която създава законите – няма право да налага един вид религия над
другите видове религии, нито да препятства упражняването на която и да е религия (Клаузата за свободата
на вероизповеданието). Днес тези параграфи от Конституцията означават много повече от това, тъй като
Конституцията е “жив” документ и нейните думи са били винаги приложими през годините. И тъй като
авторите на Конституцията не са знаели какво ще стане в бъдещето, те не са можели да говорят конкретно
за  всяка  бъдеща обстановка.  Поради тази  причина,  Конституцията  се  развива  с  промяната  на  времето.
Нейните древни думи придобиват ново значение в новите условия.  Често  пъти тези нови значения биха
били немислими за отците-основатели и това не е изненадващо, защото времето не е замръзнало в началото
на19 век. 

Обаче тези нови значения и приложения трябва да бъдат изградени върху юридическите тълкувания
от миналото. Съдилищата могат да променят правилата от миналото. Те могат да разширят или да стеснят
полето на приложение на закона, да потвърдят приложимостта му или да го отхвърлят. Когато съдилищата
променят съществуващ закон, съществуващият закон се превръща в нещо ново.  Федералните съдилища
тълкуват федералната Конституция и Върховният съд на САЩ има последната дума. 

В нашата правораздавателна система законовото тълкувание на Конституцията по даден въпрос  е
онова, което болшинството от 9-те съдии от Върховния Съд е постановило с най-скорошна дата. Не се
приема за правилно ничие еднолично тълкувание,  нито на обикновените граждани, нито на адвокатите,
нито на съдиите, нито даже на главните съдии в щатските Върховни съдилища. Ние можем да не харесваме
това или да считаме, че така трябва да бъде. Но дали го харесваме или не, така е уреден този въпрос и това е
положението. 

В продължение на около 150 години Първата Поправка е била прилагана единствено към федералното
правителство,  а  отделните щати са  били оставяне  свободни да решават  коя религия  ще подкрепят,  ако
пожелаят. Но след Гражданската война беше посято едно зърно, което сега измени юридическата среда по
начин, който отците-основатели никога не са предполагали. Това семе е следният текст от 14-та Поправка, в
който се казва: “никой щат не трябва да  лишава който и да е човек от живот, от свобода или от собственост
без решението на съда.” През 1947, в съдебното дело Еверсън срещу Съвета по Образование, Върховният
Съд за пръв път постановил, че Първата Поправка гарантира, че свободата от “установена религия” е една
от свободите, защитавани 14-та Поправка. След 1947 на отделните щати и на техните щатски правителства е
забранено да отдават предпочитание на определена,  избрана от тях религия.  В съдебното дело Еверсън
срещу  Съвета  по  Образование,  Върховният  Съд  е  постановил  следното:  “Нито  щата,  нито  щатското
правителство може да основава църква. Нито може да издава закони, които подпомагат една религия или
подпомагат всички религии, или предпочитат една религия пред друга религия. Нито могат да принудят
някой човек да се присъедини, или да остане далеч от някоя църква против волята му, или да го принудят да
изповяда вяра, или неверие в която и да е религия...Никой щат или щатско правителство може открито или
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тайно да участва в работата на която и да е религиозна организация или група и обратно. Според думите на
Джеферсън, параграфът насочен срещу узаконяването на религия със закон   има за цел да каже, че се издига  
разделителна стена между църквата и щата.” В самата Конституция никъде не се споменава за каквато и да
е “разделителна стена между църквата и щата.”

Според  мен,  юридическите  активните  съдии  са  направили  много  повече от  тази  метафорична
разделителна  стена,  отколкото  е  нужно  и  уместно.  Самият  Джеферсън  е  употребил  фразата  само  по
отношение на федералното правителство.  Подобно на своите колеги от първото поколение американци,
Джеферсън е вярвал, че отделните щати могат да бъдат дълбоко въвлечени в религията. Той предложил в
училищата на щата Виржиния да се изучават моралните принципи на Библията. 

Отците-основатели биха се ужасили, ако някой им кажеше, че след 150 години Първата Поправка ще
важи и за отделните щати. Но те не са си представяли, че САЩ ще бъдат населени с милиони мюсюлмани,
хиндуисти и будисти, които са дошли тук от цял свят. Неизбежно е било обхватът на Първата Поправка да
бъде разширен, за да обхване гражданите от всички религии, християни и нехристияни, както и хората,
които са атеисти. 

Да не би да  искаме да кажем,  че  американските  граждани,  които не са  християни са лишени от
гаранциите на Първата Поправка? Дали казваме, че свободата на религията се отнася само за християните и
евреите? Трябва ли на щата Юта да бъде позволявано да създава закони, които да превръщат Мормоните в
официална щатска религия и да подкрепят тази официална щатска религия с щатски такси и да забранява на
гражданите на щата да практикуват всички останали видове религии? Искаме ли в съдебните ни сгради да
има будистки параклиси, или да има преводи на Библията, извършвани от Свидетелите на Йехова, или даже
да има статуи на Дева Мария? 

Първата  Поправка  създава  напрежение  в  правораздаването.  От  една  страна,  тя  забранява
привилегироването на някоя от религиите, а от друга – гарантира свободата на вероизповеданието. Кога
първото  навлиза  без  разрешение  в  територията  на  второто?  Ако  аз  и  хората  като  мен  представляват
мнозинство, кога нашето свободно изразяване на вероизповеданието започва да се превръща в неправилно
привилегироване на нашата религия? Върховният Съд като институция няма ясни отговори и не дава ясно
разграничаване. Съдиите от Върховния Съд поотделно също не дават ясни отговори на тези въпроси. 

Но мнозинството от Върховния Съд е дало някои указания, които ние с вас ще разгледаме. Каквото и
да е мнението ни като християнски граждани за тези указания, те са действащият закон в САЩ. През 1971,
в  делото  Лемън  срещу  Къртцман,  Върховният  Съд  предоставя  един  тест  от  3  въпроса,  чрез  който  се
определя дали закона или действие на правителството представляват привилегироване на някоя религия и
поради това са противоконституционни. Тези въпроси са: 

(1) Дали законът или действие на правителството има светска цел?
(2) Дали основна цел на законът или действие на правителството е привилегироването или забраната

на някоя религия?
(3)  Дали  законът  или  действие  на  правителството  не  обвързва  прекомерно  някоя  религия  и

правителството?
Чрез отговарянето на тези въпроси съдилищата се опитват да преминат по опънатото въже между

двете  части  от  изискването  на  Първата  Поправка  за  религията.  През  1977  Върховният  Съд  промени
горепосочения тест,  с цел да се фокусира по-малко върху субективните намерения и да се концентрира
повече  върху действителният ефект.  Отделни съдии от  Върховния  Съд  са  предлагали и  други тестове.
Съдия Антони Кенеди предложи тест, според който “закон или действие на правителството не нарушава
Конституцията, стига да не подпомага директно дадена религия по начин, който цели да се узакони щатска
църква или да не принуждава хората да подпомагат или да участват в някоя религия против волята им.”
Съдия 

Сандра Дей О’Конър предложи тест, който задава въпроса дали закон или действие на правителството
води до подкрепа на някоя религия. Този тест беше използван често в случаите, свързани с молитви по
време  на  тържества  за  завършване  на  образование,  за  включване  изучаването  на  религия  в  учебната
програма на училища и с поставянето на религиозни символи върху държавна собственост. Колкото и да е
трудно да бъдат прилагани на практика, мнозинството от съдиите във висшите съдилища ще продължат да
се  придържат към принципа на  религиозната  неутралност:  дали закон или действие на  правителството
облагодетелства една религия над друга, или религия над атеисти или обратното? Ако отговорът е “Да,”
тогава този закон или действие на правителството е неконституционно. 

Федералните съдилища продължават да имат различия относно поставянето на Десетте Заповеди на
публични места. През 1980 по повод на едно дело Върховният Съд постанови, че един закон в Кентъки е
противоконституционен,  защото  изисквал  Десетте  Заповеди  да  бъдат  окачвани  в  класните  стаи  на
обществените училища в този щат.  Въпреки че Десетте Заповеди са оказали значително влияние върху
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отците-основатели  на  Америка  и  на  създателите  на  английските  закони,  Върховният  Съд  посочва  към
Библейската заповед да се покланяме единствено на Бога и стига до заключението, че законът на Кентъки е
имал религиозна  цел.  Някои съдии  от  федерални съдилища са  установили,  че  поставянето на  Десетте
Заповеди  е  противоконституционно,  когато  Заповедите  са  специално  поставени,  но  не  е
противоконституционно, когато не са натрапчиво поставени в комбинация с други, чисто светски символи и
изображения. Този начин на разсъждение не предлага успокоение за убедените християни, защото според
него е позволено правителството да поставя религиозни символи и текстове само когато те са без значение.

На практика федералните съдилища се придържат към така нареченият принцип на “церемониалния
деизъм,” според който различните ритуали и твърдения свързани с церемониите са лишени от религиозно
съдържание  и  имат  само  историко-културен  смисъл.  Примери  за  такъв  “церемониалния  деизъм”  са
молитвите в Конгреса и при встъпването в длъжност на Президента, националното мото “В Бог вярваме
ние” и използването на Библията при даването на клетва в съда. Колко иронично би могло да се окаже, ако
монумента на съдия Моор, който твърди, че го е поставил поради абсолютната си вяра в Бога, бъде одобрен
въз основа на това, че на този монумент му липсва каквато и да е религиозна значимост! Не мога да си
представя, че г-н Моор или някой от поддръжниците му би се съгласил, че това е победа за християнството
или че е застъпничество за  личната им вяра в  Бога.  Но при действащият конституционен закон това е
единственият начин този монумент да получи одобрение. 

Какво би трябвало да правят християните в тези обстоятелства? Няма съмнение, че в момента в САЩ
се води война на културите. Антирелигиозните сили, олицетворявани от Асоциацията за граждански права в
Америка и от други такива групи, постоянно използват съдебната система, за да налагат своите светски
ценности за плурализъм и разнообразие и да прогонват от всяка останка от нашето юдейско-християнско
наследство от погледа на обществото. Развлекателната индустрия и повечето от медиите се придържат към
същия антибиблейски план. 

Пред  лицето  на  всичко  това,  какво  можем да  мислим  и  да  правим ние,  които  сме  християни  и
граждани на САЩ? Първо, трябва да благодарим, че въпреки всички победи на атеистите, в нашата култура
има повече остатъци от нейното библейско наследство в сравнение с всяка друга страна от така наречения
“християнски” свят.  Второ, ние трябва да се молим за нашите управляващи, включително и за съдиите,
които  понякога  ни  причиняват  толкова  ядове  и  мъка;  за  съживление  сред  християните  и  за
новопокръстените; за невярващите и особено за хората с култура, която е различна от нашата. 

Бог продължава да е на трона си във вселената и продължава да отговаря на молитвите, които са в
хармония с волята му.  Трето, можем да упражняваме своята привилегия да гласуваме като граждани на
САЩ, за избиране на съдиите, когато е възможно и за хора от администрацията и  за правителството, което
ги назначава.  Даже когато се  стараят да са  обективни,  нека съдиите да остават  мъже и жени със свои
мнения,  убеждения,  ценности  и  пристрастия.  Ако  ми  се  отдаде  случай,  аз  предпочитам  съдии,  които
споделят основните ценности и библейската вяра.  Трябва да препоръчваме вярата си пред другите чрез
съобразеният ни с Бога и добре подреден живот (вижте 1Пет.1-5). Бог ни е заповядал да се подчиняваме на
гражданските власти и то независимо от това, дали харесваме или сме съгласни със закона. Може би ще
настъпи момент, когато ние, подобно на ранните християни, ще трябва да направим своя избор дали да се
подчиняваме на Бога, или на хората и тогава изборът е ясен (Деян.4:18-20). 

Но Бог не  ни е  заповядал да поставяме Десетте Заповеди на  монументи в сградите  на щатските
съдилища. Той е казал на израилтяните да поставят заповедите му в собствените си жилища (Втор.6:6-9).
Можем да се  окажем дотолкова привързани към публичното показване на религиозните символи,  че да
пренебрегнем мястото, където вярата се излъчва най-добре – сърцата ни и домовете ни. Но както Стария,
така и Новия Завет ни казват, че Бог иска да напише законите си в сърцата ни (Йез.31:33; Евр.8:10). Когато
това се случи, ние ще проповядваме много по-ефикасно, без даже да казваме даже една дума. 

Накрая,  трябва  да  помним,  че  Божието  царство  не  зависи  от  поддръжката  на  никое  земно
правителство (Йоан 18:36). През вековете християните са се опитвали да придобият политическа власт, за
да подкрепят Божието царство, но всеки такъв опит се е провалял безславно. И това се е оказвало вярно
както за император Константин, така и за Калвин и за Християнската Коалиция. Идва време, когато всички
земни правителства ще изчезнат и Божието царство ще властва по целия свят (Откр.11:15). Когато това
стане, то няма да се дължи на нашите дела, а на делата на Бога. Това е много добър повод ние да се помолим
на Бога: “Защото е твое царството и силата и славата, завинаги. Амин.“ (Мат.6:13).
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Консумативно християнство
                                                        

Казва ни се, че сегашното поколение гледа на църквата през очите на консуматора. Има хора, които са
покупатели на духовното и се местят от църква в църква, проверяват качеството на предлаганите продукти,
сравнявайки елементите на удобството, качеството на обслужването и цената. 

От църквите, които искат да израстват (или даже да оцелеят)  се очаква да бъдат ориентирани към
желанията и  вкусовете  на клиентите и  винаги с  усмихва  на лицето си  да предлагат  онова,  което носи
наслада на публиката и задоволява клиентите. 

Наистина е библейско и желателно да се грижим да хората и да им служим с радост в името на
Христос.  Мъдро е да научаваме езика на хората,  на които искаме да говорим, с цел те да могат да ни
разберат.  Но считам, че цялата идея,  която описах до тук,  по трагичен начин    заобикаля   евангелието    и  
деформира   Новозаветният образ на църквата, която Бог е планирал  . 

Консумативното  християнство  обслужва  егоизма  и  като  го  възнаграждава,  още  повече  стимулира
същото поведение.  Консумативното християнство  пренебрегва  призива  на  Исус  да  се  покаем,  отслабва
решимостта ни да вървим след Христос и деформира ученичеството ни.  Консумативното християнство
забравя за основната задача на църквата, която е да провъзгласява евангелието и да произвежда хора, които
подражават на Христос. Исус не ни кани да си купуваме билет и да изискваме добро обслужване. Той ни
призовава да се откажем от себе си, да поставим нуждите и интересите на другите пред собствените си
нужди и интереси и да служим на другите, а не да очакваме и да изискваме да бъдем обслужвани.

В дългосрочен план църквата няма да спечели, ако изостави учението си, ако изхвърли на боклука
наследените от миналите поколения химни и се отнася безотговорно към молитвите, с надеждата, че така
ще привлече някой, който иначе би чул или видял нещо, което не може да разбере. Растежът, който е важен
и е издръжлив,  идва когато сърцата са  убедени за  своя греха и се  обръщат към Христос за  прошка,  и
отговарят на призива на Бога към сериозно ученичество в рамките на изпълненото с обич и вяра семейство
на отговорността един към друг, към взаимно служене и взаимно подпомагане.

Дотогава докато си представяме, че работата на църквата е да прави хората щастливи и че тази работа
може да бъде изпълнявана от платени свещеници и служители,  ние сме обречени на безкрайно безсилие,
недоволство и безизходност, придружено от преуморени служители и от оплакващи се клиенти. Решението
е древно и скъпо: “Покайте се и повярвайте в евангелието.”  “Постави на рамото си кръста си и върви след
Мен.” “Всеки трябва да използва дарбата, която е получил, за да служи на другите...със силата, която Бог
дава, за да може във всичко Бог да бъде възхв  а  ляван чрез Исус Христос  .” Когато правим това, Бог във
своята върховна власт ще осигури нужния растеж.

Контактуване с кръвта на Христос

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Чувам да се казва, че при кръщението ние контактуваме с кръвта
на Христос, тъй като Исус е пролял кръвта си по време на смъртта си и че ние се кръщаваме в смъртта на
Христос (Рим.6:3-4; Йоан 19:33-34). Какво можете да кажете по тази тема?”

*    *    *
Мисля, че това което казвате е доста повече от онова, което казва Библията. Това е добър пример за

теологичен спор, който ние понякога погрешно объркваме с това, на което ни учи Библията. Човек лесно
може да каже и логично да твърди, че когато повярваме ние влизаме в контакт с кръвта на Христос преди
кръщението, тъй като Бог ни очиства чрез кръвта на Исус (1Йоан1:7), тъй като четем за хора, които са били
очистени  чрез  вярата  преди  кръщението  (Деян.15:8-9;  Деян.10:43-48).  Няма  нищо  погрешно  в
представянето на така подредените аргументи, стига да разбираме, че ние притежаваме човешка логика и че
аргументите,  с  които  се  съобразяваме  може  би  не  са  единствените  и  че  нашите  заключения  не  са
задължителни за съзнанието на другите.  Ние постъпваме добре,  когато говорим смирено, дискутирайки
библейските  и  духовните  теми  и  ще  показваме,  че  сме  мъдри,  ако  правим  това,  като  имаме  предвид
различията между човешката логика и Божията истина. 

Ако говорим смирено, другите хора вероятно ще счетат, че аргументите ни са по-завладяващи и по-
убедителни. Не е нужно да прибягваме към аргументи като тези, за да убедим някой човек да бъде кръстен.
Според Новият Завет, водното кръщение е израз на вяра в изкупителната кръв на Христос (Марк 16:15-16).
Апостол  Павел  не  се  е  притеснявал  да  описва  етическите  последици  от  кръщението  в  светлината  на
смъртта, погребението и възкресението на Христос като наш представител (Рим.6:1).  Исус заповядва да
бъде кръстен всеки нов последовател, който е стигнал до вярата (Мат.28:19). Как е възможно някой, който
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твърди, че вярва в Исус за своето спасение и че го приема като свой Господ,  да се притеснява да му се
подчини и да извърши това, което той толкова ясно е ни е казал?

Конфликт, който се нуждае от указание

Един абонат на моята ел.  поща ми пише: “Преди 50 години няколко американски църкви купили сграда в
държава от Югоизточна Азия и евангелистът-мисионер регистрирал покупката като своя собственост. Сега
този мисионер претендира, че 50 % от сградата е негова собственост, което се оспорва от тамошната
църква. Донорите, които в миналото дарили парите казват, че те са имали намерение да направят дарение на
Азиатската църква, а не персонално на мисионера. Трябва ли църквата да предприеме законни действия в съда
за да претендира за собствеността на сградата, което би се превърнало в обществен скандал или това е
забранено от Библията?”

*    *    *
Не мога да си представя оправданието да бъде регистрирана църковна собственост на името на един

мисионер  и това ми се струва особено погрешно, когато този човек се стреми да обогати себе си,  като
претендира, че е собственик на църковен имот. Не познавам закона във вашата страна. В случаите, свързани
със  спорове  относно  собствеността  на  недвижими  имоти,  притежавани  от  автономни  или  независими
църкви,  американските  съдилища  твърдят,  че  имотът  (когато  е  регистриран  на  името  на  църквата)
принадлежи на болшинството от членовете на тази църква, даже когато това болшинство е подменило някои
от ученията, към които са се придържали първоначалните основатели на тази църква.

Тук вие имате духовен проблем, който е далеч по-важен от законният проблем за собствеността на
имота. Вашата задача е да откриете каква е Божията воля във този случай, която да го прослави по най-
добрия начин. Бог не се нуждае от недвижими имоти и пари. Той може да работи както с тях, така и без тях.
Вие казвате, че църквата ви е разделена 50/50 по отношение избора как да постъпите.  Окуражавам ви да
свикате молитвено събрание и да молите Бог да покаже на цялата църква каква е волята му относно този
случай. Не бих се изненадал, ако под ръководството на Бога 90% или повече от членовете на църквата биха
стигнали до едно и също решение. В нашите човешки тела главата ръководи останалите части на тялото.
Христос е главата на своето тяло, на църквата и главата може да координира и обедини членовете на своето
тяло. Ние трябва да търсим ръководството на Господа и да вярваме, че Светият Дух ще ни води (Мат.18:19-
20; Деян.1723-26; 4:31-32; 15:22).

Призовавам ви да не предприемате никакви действия докато не получите силното усещане, че Бог ви
ръководи. Докато това стане, прекарвайте повече време в молитва. Китайският евангелист Уотчман Ний е
казал, че слугата има правото да очаква, че от господаря си ще получава само заповеди и нищо друго. Ние
сме слуги на Бога и можем да кажем: “Господи, говори, твоят слуга те слуша” (1Ц3:9; Ис.50:4-5). И ние
можем да очакваме, че Бог ще ни покаже пътя.

Копнее за Бога
от Рик Смит

Във всяка църква има група, която е доволна, неподвижна и вървяща в коловоза. Но във всяка църква
има и хора, които са с меко сърце и душите им копнеят за Бога. “Както еленът копнее да водните потоци,
така душата ми въздиша за Теб, Боже” (Пс.42:1).

Когато има проблем, обикновено той е сложен. Това означава в продължение на 20, 30 или 40 години
вярващият си остана на нивото на едногодишно духовно бебе и да продължава да пълзи, облечен в духовни
“памперси.” Трябва да си зададем въпроса: “Дали Божият Дух завладя живота ни или ние го държим в
безнадеждно състояние?” Апостол Павел пита: “Толкова ли сте глупави? След като започнахте с Духа, сега
се опитвате да постигнете целта си чрез човешко усилие?” (Гал.3:3).

Не твърдя, че някакви свръхестествени “фокус-бокуси” са ни привлекли да живеем като Христос. Но
ако сте престанали да растете духовно, вие трябва да си припомните че “Плодът на Духът е любов, радост,
мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и самоконтрол” (Гал.5:22-23). Християнинът,
на който му липсва плодът на Духът, може да знае наизуст Библията от Битие до Откровение и въпреки това
да живее без Христос. Човешкото усилие няма да ме отведе на небето, защото моето усилие никога няма да
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е достатъчно добро. Моето човешко усилие е безполезно, ако то не е плод на Божият Дух в мен. Тогава аз
мога да кажа: “Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен” (Гал.2:20).

Въображаемата картина на елена, който копнее за вода, е сходна с нашият стремеж за дълбока връзка
с Бога. Когато пием свободно от Божия Дух, животът ни прелива от любов, радост, мир, дълготърпение,
благост, милосърдие, вярност, кротост и самоконтрол.  Ако не угасваме Божият Дух в себе си,  ние никога
няма да изпадаме в самодоволство, а ще копнеем за Бога.

Космическа злоупотреба с дете

Един абонат на моята ел. поща чул някой да казва, че ако Бог е изискал от своя безгрешен Син да умре, с цел
Бог да прости нашите грехове, това би било несправедливо и щеше да е “космическа злоупотреба с дете.“
Читателят ме пита какво казва Библията за това.

*    *    *
Изкуплението,  извършено  от  Исус  Христос  е  обвито  с  мистерия,  поради  което  трябва  да  го

коментираме с почит и смирение. След като разкажем всичко, което ни съобщава Библията, ние все още
имаме някои въпроси, които остават без отговор. Това е спорна тема и от двете страни има някои крайни
твърдения. 

Например,  небиблейско  и  крайно  е  да  се  отрича,  че  резултатът  от  смъртта  на  Исус  е  нашето
опрощение или да се твърди, че според вечният план на Бога не е имало нужда от смъртта на Исус . По
същия начин е небиблейско и крайно да се счита, че Бог е гневен и невъздържан родител, който толкова
силно се ядосвал на грешните хора, че сграбчвал и набивал собственото си покорно дете, докато накрая го
прогонил  от  своят  дом.  (Първо,  Исус  е  бил  превъплъщението  на  Бога  в  човешко  тяло;  второ,  Исус
доброволно е предложил себе си като жертвоприношение.) 

Когато  отхвърляме  подобни  крайности,  ние  можем  да  потвърдим  или  да  отречем  някои  неща,
свързани  със  смъртта  на  Исус  и  с  нашето  опрощение  с  увереността,  че  стоим на  здравата  основа  на
Библията. От една страна, Библията потвърждава и нарича Исус с името “Агнето на Бога,” което отнася
греха (Йоан 1729; 1Йоан 3:5). В известен смисъл Исус “понесъл” и отнесъл надалеч нашия грях в своето
тяло на кръста (Ис.53:12; 1Пет.2:24). Неговото “наказание ни прави праведни; чрез неговото “изтезаване”
ние бяхме изцелени (Ис.53:5). Той ни “примири” с Бога в своето плътско тяло “чрез смъртта” (Кол.1:22).
Бог направи безгрешният Исус да стане “принос за грах” (буквално “грях”) заради нас, с цел ние да можем
в  Исус  да  станем  “праведни  пред  Бога”  (2Кор.5:21).  Исус  станал  “умилостивение”  заради  нашия  грях
(Рим.3:25; 1Йоан 2:2; 4:10). 

Поради това, което е направил за грешните хора,  в Последният Ден Исус ще спаси от Божия гняв
всеки човек, който вярва в него (Рим.5:9; 1Сол.1:10; 5:9). От друга страна Библията никъде не казва, че на
кръста Бог е бил “ядосан” на Исус. Библията никъде не твърди, че Божият “гняв” е бил насочен към Исус
или че Бог е “наказал” Исус, нито че Исус е получил Божието “наказание.” 

Трите  места  в  Новия  Завет,  където  смъртта  на  Исус  е  наречена  “умилостивение”  заради  греха,
всъщност подчертават Божията праведност и прошка (Рим.3:25), застъпването на Исус в наша полза (1Йоан
2:2) и Божията любов, която е била демонстрирана чрез смъртта на Исус (1Йоан 4:10). Това ни напомня за
чудната истина записана в Йоан 3:16, че Бог “толкова обикна света, че пожертва своя Син.”  Отец ни е
обикнал   още преди   Исус да беше умрял заради нас  . Отец не ни е мразил преди Исус да умре и след това
внезапно да е променил отношението си към нас.

Костенурки от началото до края

Астрономът  завърши  лекцията  си  за  Слънчевата  система,  в  която  подробно  обясни  как  земята  виси  в
пространството, без да се опира на нищо, като се върти около своите оси. След края на лекцията до него
застана  една  дребна  стара  жена  с  решително  изражение  на  лицето  си  и  му  каза:  “Млади  човече,  вие
притежавате  брилянтен  интелект,  но  грешите  изцяло.  Земята  се  опира  на  гърба  на  една  гигантска
костенурка.” Ученият й отговори: “А на какво се опира костенурката?” “Как на какво, разбира се на друга
още по-голяма костенурка.” Лекторът отново запита: “А на какво се опира тази втора костенурка?” Без
никакво колебание старата  жена му отговори: “О, това е толкова просто - костенурки от началото до
края.”

*    *    *
Понякога ние се срещаме подход към евангелизма, който е сходен с теорията за костенурките от  тази

случка. Този подход се основава на вярата в някакъв предполагаем факт, за който се предполага, че няма
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място за съмнение, като например: съществуването на Бога или непогрешимостта на Библията. Ако някой
изрази съмнение в истинността на факта, в който не можем да се съмняваме, евангелистът отговаря с друг
предполагаем факт, който доказва същата истина. Проблемът е, че фактите винаги могат да бъдат оспорвани
и никой не може да бъде принуден насила да вярва в тях. Всъщност е много добре, че това е така. 

Вяра,  която може да бъде допълвана с факти,  въобще не е библейска вяра. В най-добрият случай
такава вяра е  само едно точно умозаключение.  Ако нещата  стояха по друг начин,  лоялността  щеше да
отстъпи  пред  логиката  и  разума,  човечността  щеше  да  бъде  заменена  с  по-високата  образованост  и
уважението внезапно щеше да отстъпи пред пресмятането на собствената изгода. 

Ние се покланяме пред личността на Бога, който навсякъде в Библията ни се разкрива чрез случки,
отношения, в историите и понякога чрез някои твърдения. Исус е правел добро, а не е задавал неразрешими
загадки. Вярващите винаги спечелват повече хора за Христос   чрез начин  ът  , по който живеят  , отколкото чрез  
доказателствата, които предлагат. Човекът, чиято вяра зависи  от някакъв неоспорим факт, винаги живее
само на един спор разстояние от кризата с вярата си. Много по-здрава и библейска е вярата, която се храни
от връзката и разговаря с Историята. 

Крачка по крачка

Младият човек ми каза, че трябва да вземе решение за кариерата си и ме попита дали бих могъл да
му дам съвет. Годините, които беше посветил на упорита работа в бизнеса си сега се отплащаха, но друга
компания му беше направила много примамливо предложение, с цел да го съблазни да постъпи на работа
при тях. Преместването щеше да му донесе повече пари и по-малко отговорности, но той щеше да работи
много повече часове далече от дома и от семейството си. А той ми каза: “За мен семейството ми е най-
важно от всичко друго на земята.”

Аз му отговорих: “Казаното от теб означава, че ти вече знаеш какво трябва да направиш.” Но той се
колебаеше: “А какво ще стане, ако сега се откажа на това предложение, а след време бизнеса ми западне?
Няма ли да навредя на семейството си, като откажа да отида в другата компания?”

Аз му казах: “Ние живеем само крачка по крачка и можем да правим най-добрите си избори един по
един. Това много прилича на карането на кола през нощта. Ти можеш да изминеш 1000 километра през
нощта, карайки на фарове, които осветяват само 100-200 метра пред теб. Но за времето, през което ти
изминаваш тези 100-200 метра,  фаровете осветяват следващата дистанция пред теб.  Това е начинът, по
който Бог ни направлява в живота. Крачка по крачка. Само по едно решение наведнъж.” 

След това поговорихме за принципите на първо място да търсим Божието царство и да вярваме, че
Бог ще се погрижи за нуждите ни. Аз му казах: “Ако сега кажеш на децата си, че вземаш решението да се
откажеш от това предложение, защото ги цениш повече от парите и че искаш да прекарваш повече време с
тях, считаш ли, че те някога ще те порицаят за липсата на тези допълнителни пари, които ти би могъл да
спечелиш” Той ми отговори отрицателно и ние завършихме срещата си с молитва, в която приятелят ми
благодари на Бога за това, че му помага да прилага духовните принципи в ежедневието си. 

Крехки същества от прах

Ако Библията ни учи на нещо свързано с нас самите,  то е че ние сме смъртни същества, които са
напълно зависими от Бога във всеки миг от живота си, който на земята винаги е временен и в най-добрият
случай е твърде кратък. Бог ни е създал от тези земни елементи, в които след като умрем ние отново се
превръщаме. Той вдъхнал живот в глинените ни тела и ни направил живи същества (“души” на иврит).

Всеки  миг  от  живота,  всяка  изживяна  радост,  всяко  вкусване  на  красотата,  всяко  споделяне  на
любовта – всички тези неща са дарове от божествената милост към крехките хора, които живеят в един
пропаднал свят. Аз съм знаел това през целия си живот и съм го преподавал в продължение на 40 години, но
днес, 10.03.2002, се стремя към него още по-ревностно. 

От  няколко  месеца  забелязах  тръпки  в  краката  си,  които  с  течение  на  времето  станаха  още  по-
очевидни. Бях благодарен, когато сканирането на мозъка ми отхвърли вероятността да съм получил мозъчен
удар  или  да  имам  някакъв  тумор  в  мозъка.  Миналият  четвъртък  се  срещнах  с  един  специалист  по
неврологични  разстройства,  който,  след  като  ме  разпита  подробно  и  направи  обширни  клинични
изследвания постави диагнозата, че съм болен от началните стадии на слаба форма на Паркинсон. За сега
тази болест е неизлечима, но симптомите й могат да се контролират чрез лекарство,  което започнах да
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приемам. Лекарят се надява, че в моят случай болестта се развива много бавно и ме окуражи и да работя,
вярвайки че ме очакват още дълги и плодотворни години. (Коментар: Авторът беше само 13 дни по-възрастен от

мен и почина през 2019 год. Д.Пр.)
Спомням си думите на Павел “когато съм слаб, тогава съм силен” (2Кор.12:10), които можем да

кажем и ние заради обещанието на Бога: “Силата ми в немощ се показва съвършена” (2Кор.12:9). Божията
вярност и милост блестят най-ярко на фона на човешката неспособност и нужда. Сега повече от всякога “ Аз
искам да опозная Бога” и да го прославя чрез всяко свое поведение, действие и дума. “Чрез неговите рани
ние сме изцелени” – това е реалност, която най-пълно ще изживеем чак при Възкресението, когато Бог ни
облече с безсмъртие, но която Бог в своята милост счита, че е подходящо да ни дари частично даже тук и
сега. 

А докато дойде мигът на Възкресението, Исус обещава: “Аз съм с вас през всичките дни до свършека
на века” (Мат.28:20), а Отец ни уверява: “Никога няма да ви изоставя и никога няма да ви забравя.” Според
думите на един стар химн, ние “крехките деца от пепел” уверено пристъпваме към небесния Отец като
“наш  Създател,  Защитник,  Освободител  и  Приятел,”  поверяваме  му  живота  си  –  всичките  моменти  и
години, колкото и много да са те, сигурни в неговата вярност, сила и любов. 

Като членове на семейството на читателите на моята електронна поща, аз ви приканвам да се молите
за мен и за семейството ми (и за всички хора, които страдат): да имаме сила и здраве според Божията воля,
за мир и за Неговото постоянно присъствие и за да можем ежедневно да живеем с вярата, която изповядаме
с устата си и ценим високо в сърцата си.

Кръстът на Исус и нашият кръст

Читател пита:  “Наскоро чух  една проповед,  в  която проповедникът цитираше Гал.  2:20  и твърдеше,  че
работата по спасението включва в себе си два кръста - Исус носи своя кръст и ние носим нашия. Какво
мислите по този въпрос?”

***
Много важни са онези откъси от Библията, които говорят за нашето участие в носенето на кръста, в

страданията и в смъртта на Христос (Рим. 6:2; Гал. 2:20; Еф. 2:1; Фил. 3:10). Но можем да сме сигурни, че
добрият Апостол щеше да се ужаси, ако чуеше, че някой от нас счита, че Павел ни предлага да подменим
или да допълним онова, което вече е направено от Исус, което е основата за нашето правилно отношение
към Бога.

Павел е  писал  на  галатяните най-вече  за  да  подкрепи някои църкви,  които са били изкушени да
престанат да се облягат само на направеното от Исус и да започнат да се опитват да се окуражават, че чрез
собственото си подчинение и добри дела, а в техният случай - като се обрежат и спазват закона на Моисей,
Бог ще ги счете за праведни. Павел е казал на Петър: “Знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по
закона, а само чрез вяра в Исуса Христа” и е добавил, че никой няма да се оправдае пред Бога чрез делата
си.

Това  е  контекст  ът   на  Гал.  2:20  .  В този стих Павел  отново се  връща обратно към онова,  което е
станало, когато Исус е умрял и е възкръснал, т.е. че той и всички други верни вярващи са били разпънати на
кръст заедно с Исус и са били възкресени с него. За Павел ние живеем и ръководим ежедневието си от
вярата в Божия Син.

Кулминацията  на  Гал.2  е  в  стих 21:  “Не осуетявам Божията благодат;  обаче,  ако  правдата се
придобива чрез закона, тогава Христос е умрял напразно.”

Често не можем да схванем смисъла на Посланията до Галатяните и до Римляните, ако пропускаме, че
в думата закон се влага смисъла на Закона на Моисей, т.е. на всичките Десет Заповеди, а не само някой от
тях, като например изискването за обрязване или нещо друго. 

В Галатяни и Римляни наистина се говори за спазване на закона, което представлява всеки опит на
грешните човешки същества да си оплетат стълба, водеща до Бога от преждата, изработена от отчета за
собствените им добри дела на подчинение на Божиите заповеди. Ако не разберем това, ние пропускаме
смисъла на тези две послания за цялата църква след първото столетие, когато обрязването е престанало да
бъде главния проблем на вярващите в Христос.

Да, ние също бяхме разпънати на кръст заедно с Христос преди 2000 години и в неговото тяло, защото
той  ни  представляваше  пред  Бога  във  всичко,  което  направи  заради  нас.  Ние  никога  не  можем  да
допринесем нещо към тази завършена работа,  да я подобрим или да я подменим.  Подчинението ни не
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добавя нищо към работата, която ни оправдава пред Бога.   То е нашето “благодаря” към Бога за онова, което  
той е направил за нас в Исус много преди да сме били родени.

Кръщаване в Светия Дух

Един абонат на моята ел. поща ме пита дали ние сме кръстени “в” Светия Дух или “от” Светия Дух, тъй
като гръцкият предлог “еп,” който е използван в оригиналния текст на 1Кор.12:13 може да означава “в”  или
“от” и каква е разликата при използването на единия или на другия предлог?”  

*    *    *
Твърдението на Павел в 1Кор.12:13 е в противоречие с казаното от него по повод на “кръщаването” на

Израел малко по-напред в същото послание (1Кор.10:1-3), където твърди,  че всички израилтяни, които Бог
е извел от Египетското робство са били кръстени “в” облака и “в“ морето и “в” общуване с Моисей. 

А в 1Кор.12:13 той казва, че всички християни са кръстени – вярвам от Исус - “в” Светия Дух, за да
бъдат едно тяло в Христос. Йоан Кръстител обявил, че той кръщава във вода, а Исус ще кръщава в Светия
Дух (Мат.3:11; Марк 1:8; Лука 3:16; Йоан 1:33). Йоан Кръстител е направил това изказване пред тълпите
преди Исус да започне да избира учениците си. Малко преди да се възнесе при Отца на небето Исус обещал
на апостолите, че скоро те ще бъдат кръстени в Светия Дух (Деян.1:4-5). 

По-късно Петър разказал, че цялото семейство на римският войник Корнилий също било кръстено в
Светия Дух (Деян.11:15-17). В 1Кор.12:13 Павел ни уверява, че когато хората биват кръщавани в Светия
Дух  от  самия  Исус,  всички  ние  сме  истински  членове  на  неговото  единствено  тяло,  независимо  от
плътските си земни различия или пречки (1Кор.12:13; Гал.3:26-27; Еф.2:18; Кол.3:9-11). 

Кръщаването в Духа не е благословия, която е запазена само за апостолите, нито само за апостолите и
семейството на Корнилий. Когато хората биват кръщавани в Светия Дух, ние продължаваме да извличаме
освежаване, сила и духовна храна от същия неизчерпаем източник (Йез.47:1-12; Зах.4:1-6; Йоан 4:13-14;
Йоан 7:37-39).

Кръщаване и спасение

Един приятел-проповедник и абонат на моята ел. поща ми пише: “Едуард, от твоя коментар посветен на
евагелизационната кампания на Били Греам аз разбрах, че ти още веднъж твърдиш, че кръщението няма нищо
общо със спасението. Прав ли съм? Да или не.”

*    *    *
Не. Аз не твърдя, че водното кръщение няма нищо общо със спасението. Точно обратното, аз твърдя,

че то е свързано със спасението,    въпреки че не е част от работата,   която ни прави праведни пред Бога  .
Спасението ни се дължи на безгрешният живот и безгрешната смърт на нашият представител Исус Христос.
Това е новината за спасяващата работа на Христос, на която вярващият отговаря чрез кръщението си.

Каква  е  връзката  на  кръщението  със  спасението?  Кръщението  е  за  опрощение  на  греховете  ни
(Деян.2:38), защото то е външен израз на вярата, чрез която човек получава опрощението на греховете си
(Деян.10:43)  и на вярата в кръвта на Исус, която е била пролята за опрощение на греховете (Мат.26:28).
Кръщаването е видимата демонстрация на вярата в Исус Христос като Спасител – то е декларация решение
на човека да се посвети и да уповава на безгрешната работа, която Исус е извършил и единствено чрез която
грешниците стават праведни пред Бога (Кол.2:12).  Кръщаването е мълчалива декларация,  че вярващият
умира  и се  ражда  отново,  когато Исус умира  и възкръсва,  защото той е  нашият представител,  който е
действал вместо нас (Рим.6:1-11). 

Кръщаването  е  официална  молба  към  Бога  да  ни  даде  добро  съзнание,  основаващо  се  на
възкресението на Исус от смъртта (1Пет.3:21). То е средството за покорно очистване, което се случва, когато
човек уповава на името на Господа за спасението си (Деян.22:16). Чрез кръщаването човек бива спасяван
или освобождаван  от  принадлежността  му към  това  уродливо  поколение,  защото  кръщаването  поставя
печат върху човека, че е вярващ, за да не бъде смесван с невярващите хора (1Пет.3:21). Ние сме спасявани
от греха поради благодатта, (а не чрез кръщаването) чрез вяра, (а не чрез кръщаването).  Кръщаването е
видимото и осезаемо изповядане на тази вяра,  то е акт на подчинена увереност в Исус Христос,  който
единствен е Спасителят на света.
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Кръщаване и ученичество

Една читателка на моята ел. поща от САЩ ми пише, че тя вярва, че ние сме спасени поради милостта на
Бога и на делата на Исус,  а  не поради каквото и да е,  което ние правим тук на земята.  Тя разбира,  че
Библията ни учи, че кръщаването е предназначено за хората, които вярват в Господа и че се извършва с
потапяне във водата. Тя пита: “Как мога да прегръщам християните от другите деноминации като мои
братя и сестри в Исус и в същото време да преподавам уверено онова, което считам, че е библейско указание
за кръщаването?”

*    *    *
Исус заповядал на хората си да правят ученици сред всички народи, да кръщават тези ученици и да ги

инструктират  да  вървят  в  неговия  път  (Мат.28:19).  Ученикът  е  чирак,  личен  ученик,  последовател.
Ученичеството е отговор на добрата новина, че Бог чрез живота и смъртта на Исус е примирил грешниците
със себе си и че Божието управление е започнало да се осъществява на земята. Ученичеството не е средство
за  придобиване  на  Божието  благоразположение  или  за  убеждаването  му  да  ни  дари  с  милостта  си.
Учениците са повярвали, че Исус е Божият Син и са му се подчинили като на Спасител и Господ. Те са
започнали да изпълняват постоянната заповед да се учат от Господа, да имитират поведението му, да му се
подчиняват и да го опознават все повече и по-дълбоко,   чрез личната си връзка с него  .

Ученичеството означава да вървим след Исус и да му се подчиняваме включително и за начинът, по
който се кръщаваме,  както и за  другите неща.  Не всички ученици на Исус  разбират  подробностите на
кръщаването по същия начин. На мен ми изглежда ясно (но не и на всички ученици), че кръщаването е за
вярващите, а не за бебетата, както и че кръщаването трябва да се извършва чрез потапянето на цялото тяло
на кръщавания под водата,  а не чрез напръскване или чрез изливането на малко количество вода върху
главата на кръщаваният. И тъй като така разбирам желанията на Исус, аз така ги преподавам и прилагам на
практика. Наскоро потопих във водата един приятел на средна възраст, който като бебе бил кръстен чрез
напръскване с вода, но сега повярва, че Исус иска той да му отговори по този начин сега, като възрастен
вярващ. Но той направи това, за да угоди на Исус, а не на мен. Той разбира, че Исус е неговият Спасител и
Господ.

Винаги е  правилно учениците да обсъждат заедно желанията на своя Господ.  Винаги е  правилно
ученикът да направи това, което вярва, че Господ иска от него да направи. Никога не е правилно който и да е
ученик да насилва или да призовава друг ученик да направи каквото и да е, което другият ученик лично не
разбира, че е желание на неговия Господ. Като ученици, ние нямаме право да се съдим един друг. Господ
ще съди всеки от нас.

                                                             

Кръщаване на деца -  1

Един абонат на моята ел. поща ми пише: “През това лято ръководя едно изучаване на Библията с 5 други
семейства, всяко от които има деца, които проявяват интерес към кръщаването или имат желание да бъдат
кръстени. Децата са на възраст от 7 до 13 години. Какво е мнението ви по този въпрос?”

*    *    *
По този въпрос читателите на моята ел. поща (подобно на всички християни от последните 18 века)

нямат едно и също разбиране. Въпреки, че някои твърдят, че в Новия Завет се говори за кръщаване на
деца, доказано е, че кръщаването на деца е било въведено от някои християни, които са живели в епоха
на висока детска смъртност и са вярвали, че никой не може да бъде спасен, ако не е кръстен с водно
кръщение. Днес тази гледна точка се споделя най-вече от римокатолиците, които са повече от 1 млрд. по
целия  свят.  Интересното  е,  че  днес  много  римокатолически  църкви  се  връщат  към  кръщаване  на
вярващите чрез потапяне, което наричат кръщаване според оригиналната му форма. 

Християните от Лютеранската и от Англиканската деноминации твърдят, че ако човек не вярва, това
че  е  кръстен  не  го  спасява,  но  въпреки  това  се  придържат  към практиката  да  кръщават  децата  си.
Християните от Методистката църква и от движението на Уесли също се придържат към практиката на
Англиканската църква и официално проповядват същото учение, но много от тях считат, че кръщаването
на децата е преди всичко обещание от страна на техните родители, че ще възпитат децата си във вяра в
Господа.  Реформистите  или  калвинистите  кръщават  децата  си,  за  да  отбележат,  че  те  са  част  от
обществото на  Завета,  така  както обрязването маркира  мъжете-евреи,  които са  подчиняват  на  Завет
(Бит.17:9-14). Въпреки това, някои теолози-реформисти от Карл Барт до Пол Джуит поставят под въпрос
кръщаването на децата, като посочват, че Новия Завет очаква наличието на лична вяра и кръщение като
отговор на тази вяра като задължително условие за допускане на човека в обществото на вярващите.
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По време на Реформацията анабаптистите са твърдели, че единственият смисъл на кръщаването е
вярващите да обявят вярата си и че човек не става автоматично християнин само защото се е родил в
“християнска  нация.”  Това  учение  директно  противоречи  на  учението  на  католиците,  лютераните,
калвинистите и англиканите, които често пъти са използвали силата на държавата, за да преследват до
смърт анабаптистите. (А самата ерес на анабаптистите – чието име означава “повторно кръстени”  е
колкото политическа, толкова и теологична).

Кръщаването на вярващите се  практикува от:  Братята и Менонитите (обикновено чрез обливане),
всички  разновидности  на  Баптистите,  Движението  за  реставриране  (Църквите  на  Христос,
Християнските църкви и “Учениците на Христос),  Адвентистите (Адвентните църкви и църквите на
Адвентистите от седмия ден), много Петдесятни църкви, повечето харизматични и Библейски църкви. В
течение на времето,  обаче, минимално приемливата възраст, при която те са съгласни да възприемат
децата си като вярващи и следователно – като кандидати за кръщаване, пада все по-ниско и по-ниско.

Преди няколко години обсъждах темата за християнското кръщение с вече покойният проф. Брус.
Според този прочут теолог и коментатор,  най-добрият път за стигане до съгласие между различните
деноминации по отношение на кръщаването е да не се фокусираме в самият метод на кръщаване, а върху
смисълът на този ритуал. Струва ми се, че фокусирането върху смисъла на кръщаването предоставя най-
голяма светлина по отношение на приемливата възраст за кръщаването на децата като вярващи. В Новия
Завет са описани само случаи на кръщаване на покаяли се хора, които са повярвали в Господа. Онези,
които  кръщават  бебета  казват,  че  това  не  ги  изненадва,  тъй  като  Новия  Завет  описва  само  първо
поколение  вярващи.  Но  според  мен  е  забележително,  че  Исус  свързва  кръщението  с  евангелието
(Мат.28:18-20; Марк 16:15-16) и че апостолите и първите евангелисти редовно свързват кръщаването с
разкаянието и вярата, които евангелието се стреми да предизвика от новоповярвалите като отговор на
“добрата новина” (Лука 24747 и Деян.2:38; Марк 16:16; Деян.8:12-13; 10:43,48; 11:17-18; 16:31-34; 18:8;
22:16; Гал.3726-27; Еф.4:5; Кол.2:12; Евр.10:22).

Ако човек счита, че кръщаването е израз на личното му разкаяние и вяра, че чрез този акт признава и
лично приема добрата новина, че Христос е умрял заради грешниците, този човек има склонността да
стига до извода, че кръщението е за хора, които са достатъчно възрастни, за да имат житейски опит и да
дадат израз на тези отговори на сърцето им. Всичко, което Библията казва по отношение на кръщението
изглежда в хармония с това разбиране и не съм чел нищо в Библията, което да му противоречи. Към това
ще добавя и факта, че разкаянието и вярата са дарове от Бога, че те са плодове на възстановителната
работа на Светия Дух в сърцето на човека, с други думи, че ледовете в сърцето на човека започват да се
топят. Децата не започват да вярват автоматично, когато достигнат някаква възраст, която ние наричаме
“възрастта на приемане на отговорност за постъпките си,” за което в Библията не се споменава нищо.
Поради това трябва да се вглеждаме не в достигането на определена възраст от детето, а за доказателства
за Божията дейност в него.

Когато детето се чувства виновно заради някакъв грях, когато изпитва нужда от Христос и казва, че
вярва в жертвата на Исус за личното си изкупление и опрощение, ние можем да стигнем до извода, че то
е подготвено, за да бъде кръстено. Ако детето посещава клас по вероучение, то може да направи тези
изявления или да е окуражено да ги направи, но понякога тези признания на детето може да са просто в
отговор на очакванията на родителите да ги чуят от него или да са вследствие на оказан натиск от страна
на родителите върху детето, което замества и препятства работата на Бога в детското сърце. Това не
означава, че часовете по вероучение са вредни, а само че те не са перфектното решение.

Накрая, нищо не може да замени ролята на християнските родители, които са образец за вяра и я
подхранват в собствените си деца. На такива родители, които се молят редовно заедно с децата си и за
децата си, които обсъждат с тях духовните реалности в ежедневието им, няма да им е трудно да разпознаят
спасяващото разкаяние и вярата, когато те се появят. Когато това се случи, те могат да насочат децата си да
дадат  израз  на  отговорите,  което  сърцето  им  дава  на  евангелието,  като  се  кръстят  с  водно  кръщение,
покорявайки се на Господа и Спасителя Исус Христос, от чиито постижения на кръста сега сме изцяло
зависими от началото до края.   

Кръщаване на деца - 2
                                                                                         
Отец  Павел,  абонат  на  моята  ел.  поща  и  римокатолически  свещеник  ми  пише,  че  аз  греша  относно
кръщаването на бебета. Според него, въпреки, че в Новия Завет никъде не пише за кръщаването на бебета,
това  е  “ценна  апостолска  традиция”  и  е  част  от  устно  предаваното  учение,  което  Апостол  Павел
приравнявал с писаните текстове (2Сол.2:15).  Августин (5-ти век),  Ориген (3-ти век)  и Ириней (2-ри век)
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свидетелстват за тази практика, а Поликарп (роден през 1-ви век) може би е бил кръстен като бебе. Накрая
отец Павел ме увещава: “Надявам се, че сега ще уважавате гледната точка на католическата църква. Това е
гледната точка на апостолите.”

*    *    *
Наистина, бащите на църквата ясно казват, че кръщаването на бебета е започнало около 2-я век от

новата ера. Но като протестант и евангелист ще кажа, че все пак тази практика е въведена твърде късно.
Отец Павел твърди, че кръщаването на бебета се основава на апостолската власт, но най-ранният човек,
който съм открил, че прави това твърдение е бил Орегон от Александрия през 3-я век. Апостолската
традиция, за която говори Апостол Павел е сърцевината на християнската вяра, която ни е предадена от
самите апостоли (1Кор.15:1-4; 1Йоан 1:1-4; Юда 3). 

Обаче не всичко, което е дошло до нас от древността наистина притежава власт, за което и самият
Исус напомнил на евреите в Мат.5. Не знам нито една Библейска или историческа причина поради която
да вярвам, че апостолите са предали уникалната си власт на една верига от наследници, въпреки че се
удивлявам от историческата  приемственост,  която представят църквите с  “апостолически” епископи.
Нужно е да се каже нещо за дълбоките корени.

Една основна причина за подбирането и запазването на различните писания под формата на Библия е
била за да се осигури постоянен стандарт, който да е всеобщо признат, че притежава апостолска власт,
чрез  който  да  могат  да  се  оценяват  различните  учения.  Поради  това  говорим  за  “канон”  или
“постановление” на Библията – това е измерващият инструмент за оценяване  на устната традиция, на
всички видения, сънища, откровения и предсказания,  които претендират, че имат божествен произход.
На мен не ми е трудно да приема традицията на неразделената вселенска църква като една от основите
на властта – дотогава докато тя остава в хармония с Библията и се оценява чрез Библията. Ценя високо
наследството  и  даровете  на  църквата  от  първите  няколко  века,  включително  Апостолското  Кредо,
вземането на причастие и самата Библия.        

                                                            

 Кръщаването на децата предизвиква въпроси
                                                    

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че неговият внук е бебе, което скоро ще бъде кръстено, въпреки че
самият читател, който е дядо по майчина линия, е възпитал майката на детето в църква, която кръщава
само достатъчно пораснали хора,  които могат да изповядат вярата си  в Господа.  Този дядо ме моли за
допълнителна информация по този въпрос.

*    *    *
В Новия  Завет  не  се  говори  специално за  кръщаването на  бебета  и за  “подходящата  възраст”  за

кръщаване на пораснали деца. Лука съобщава за “живеещите в дома,” които са били кръстени (Деян.10:24,
48;  16:15,  32).  Някои теолози предполагат,  че  в числото на живеещите в дома е  имало и бебета;  други
предполагат, че не е имало бебета. Книгата “Деяния на апостолите” описва църквата през първия век от
новата  ера,  в  които  като  правило  само  възрастни  са  изповядали  вярата  си  в  Господа.  Въпреки  това  е
възможно тогава вярващите все още да не са се тревожели да духовния положение на децата си. 

Изследователите  на  Библията  и  от  двете  страни  на  спора  относно  кръщаването  на  бебетата  се
фокусират  във  връзката  в  Новия  Завет  между кръщаването и  изгодите,  постигнати чрез  изкупителната
жертва на Христос – нов живот, очистване и опрощаване на греховете, дарът а Светия Дух и включването в
тялото  на  Христос.  Изследователите  на  Библията  посочват,  че  Новия  Завет  свързва  кръщаването  с
покаянието (Деян.2:38) и вярата (Марк 16:16; Кол.2:12). Християните, които отказват да кръщават бебета
считат, че бебетата нямат нужда да се разкайват и не могат да прилагат спасяващата вяра. 

Християните, които кръщават бебетата си или считат, че бебетата имат вяра, която все още не могат да
демонстрират или поради вярата на родителите очакват, че бебетата ще достигнат до личната си вяра когато
му дойде  времето.  Не  всички християни,  които кръщават  бебетата си  правят  това поради една  и съща
причина. Но същото е валидно и при кръщаването на възрастните. За католиците, англиканите и лютераните
кръщаването  е  тайнство,  което  спасява.  За  презвитерианците  и  членовете  на  реформираната  църква,
кръщаването е белег за членуване в обществото на Божия  завет, така както обрязването маркира еврейското
мъжко бебе, че принадлежи на завета на Авраам. Методистите официално мислят като англиканите по този
въпрос, въпреки че на практика често гледат на кръщаването на бебетата като на акт, с който родителите
посвещават детето на Бога и чрез който родителите обещават да възпитат детето в лична вяра в Господа,
когато порасне. Независимо от това, дали бебетата трябва да бъдат кръщавани или не, тяхното положение се
различава ясно от положението на възрастните хора, които решават да станат християни. 
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Християните и  от  двете  страни на  този спор са  съгласни,  че  вярващите родители носят  главната
отговорност  да  отгледат  и  възпитат  децата  си  по  такъв  начин,  че  с  Божията  благословия  те  лично да
повярват в Господа и съзнателно да посветят живота си на Исус Христос. Болшинството християни, които
кръщават бебетата считат, че тази церемония е незавършена и очакват детето да декларира вярата си по-
късно чрез акта на вземането на първото причастие. По същият начин, мнозина от християните, които не
кръщават бебета усещат нуждата от публично посвещаване на бебетата им на Бога и от даването на клетва
да възпитат бебетата във вяра към Христос. Тези родители също считат, че церемонията на посвещаването
на  бебетата  на  Бога  е  незавършена  и  очакват  детето  да  декларира  собствената  си  вяра  по-късно  чрез
кръщението си. Оставяйки за момент въпроса за това, дали кръщаването изисква потапяне във водата и
двете страни в този сценарии вярват в едни и същи неща, въпреки че подреждането им по последователност
се различава. Те се различават и по това, дали кръщаването на детето трябва да се извършва в началото или
в края на този процес. 

Според мен Библията гледа на разкаянието и на вярата като на отговори на човешкото сърце, чрез
които ние се протягаме с празни ръце, за да получим Божията милост.  Библията счита, че евангелското
кръщение е видима декларация за наличието на такова разкаяние и вяра. На това основание ви окуражавам
да  посвещавате  бебетата,  което да  бъде  последвано от  кръщаване,  когато  децата  наистина  започнат  да
вярват в Господа.  Окуражавам възрастните вярващи, които са били кръстени като бебета, сега да бъдат
кръстени чрез потапяне във водата като израз на личната им вяра в Исус Христос като техен Спасител.

Кръщение в Светия Дух

Един читател привлича вниманието ни към твърдението на Павел, че всички ние сме кръстени “в” или “от”
един Дух в едно тяло (1 Кор. 12:13). Той пита как е по-добре да се преведе “в” или “от” и каква е разликата
между двете?”

  ***
Сравнявайки 1 Кор.12:13 с  казаното от Павел в същото писмо,  но няколко глави по-рано,  където

говори за “кръщението” на Израел (1 Кор.10: 1-3), аз стигам до заключението, че всички ние сме кръстени
“в” Светия Дух от Исус за да се попаднем в едно общо тяло на Христос:

ИЗРАИЛ ХРИСТИЯНИТЕ
(1 Кор. 10:1-3) (1 Кор. 12:13)
Всички са били кръстени Всички сме били кръстени
в облака и морето в един (Свят) Дух
в Моисей в едно тяло (на Христос)

Каква е разликата?
Разликата се  състои  в нашето разбиране,  в  съответствие с  казаното от Йоан Кръстител,  че той е

кръщавал във вода, но Исус ще кръщава в Светия Дух (Мат. 3:11; Марко 1:8; Лука 3:16; Йоан 1:33), едно
твърдение, отправено към народа, преди още Исус да е започнал да избира учениците си.

Това ни кара да мислим в хармония с обещанието на Исус към апостолите, малко преди да се възнесе
на небето при Отца, че те скоро ще бъдат кръстени в Светия Дух (Деян. 1:4-5).

Това съответствува на казаното от Петър, когато разказвал за случилото се в дома на Корнилий,  че
присъствуващите били кръстени   в   Светия Дух   (Деян. 11:15-17).

С това ни се дават уверения, като хора кръстени в Светия Дух от самия Исус, че всички ние сме
истински членове на единственото му тяло, без оглед на плътските и земни различия или прегради (1 Кор.
12:13; Гал. 3:26-27; Еф. 2:18; Кол. 3:9-11).

С това ни се напомня, като хора кръстени в Светия Дух, че можем да продължаваме да получаваме
обновление и подхранване от същия непресъхващ източник (Йез. 47:1-12; Зах. 4:1-6; Йоан 4:13-14; Йоан
7:37-39).

Това означава, че кръщението в Духа не е благословия, която се отнася само до апостолите или до
апостолите и семейството на Корнилий.
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