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Информация за Джеймс Инъл Паркър
Джеймс И. Паркър – 1926-2020, роден в Англия
канадски евангелски теолог, професор и автор на над 40
книги. Считан е за един от 25-те най-влиятелните
евангелисти в Северна Америка, прочут с книгата
„Познаване на Бога,“ написана през 1973, редактор на
стандартната версия на превода на Библията на
английски. Пенсионирал се е на 90 год. възраст.

(Коментар: Преведени от мен християнски книги и проповеди можете да намерите на https://methodist.bg/%d0%ba
%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8// Д.Пр.)

Какво казват хората за тази книга
Книгите и есетата, написани от д-р Паркър, могат да напълнят цяла лавица в библиотеката, но той все
пак е най-известен заради прекрасната си книга „Познаване на Бога.“ И други автори са писали книги за
жадуването, обичането, служенето или търсенето на Бога, но книгата на д-р Паркър казва тези неща просто
и по най-добрия начин.
Джони Ериксон Тада – род.1949, на 17-год. възраст, при нещастен скок в плитко езеро получава фрактура между 4-5 прешлени на гръбначния
стълб и е парализирана от раменете надолу. В продължение на 2 години след това преминава през рехабилитация, дълбока депресия, мисли за самоубийство, но после
повярвала в Господа, научила се да рисува, държейки четката с устата си, написала е много книги и е активен евангелизатор и подкрепа на инвалидите.

***
Ако някоя християнска книга заслужава да бъде наречена „съвременна класика,“ аз вярвам, че
книгата „Познаване на Бога“ на д-р Паркър е достойна за това отличие. Надявам се, че това издание ще
запознае много читатели с духовната дълбочина, мъдростта и изобилната вяра на този велик учен. Той е
открил и споделя с читателя тайната, че познаването на Божието Слово е най-прекият път към познаването
на Бога.
Д. Джеймс Кенеди – 1930-2007 – прочут американски пастор от 1960-2006, евангелист, автор, основател на международно служение,
Уестминстърска академия, радиостанция и християнски център.

***
За пръв път прочетох тази книга през 1977, когато беше нейното осмо издание в САЩ. Когато наскоро
я прочетох отново, аз се почувствах смутен от всички идеите, които си бях мислил, че са мои. Тогава
разбрах, че чрез първото ми прочитане на тази книга, Паркър ги беше направил те да станат мои идеи.
Тогава осъзнах, че лошите книги се опитват да ни кажат какво да мислим, а добрите книги ни помагат да
мислим. Това направи тази книга за мен. Не е имало песен, написана от мен, която да не е била повлияна от
гледната точка на тези книга. „Познаване на Бога“ не само сочи към вратата, но и предоставя ключа, помага
ни да я отворим и ни подготвя за Онзи, който ще открием, че ни очаква от другата страна. В книгата си
Паркър ни спасява от „личните религиозни подозрения“ на нашата теологично променлива епоха, от
„гигантския заговор на погрешната посока,“ която би ни ограбила, лишавайки ни от дълбоката и проста
радост от познаването на Бога
Майкъл Кард – род. 1957 – американски християнски певец, автор на песни, музикант и радиоводещ. Съчетава музиката и песните със задълбочено
изучаване на Библията. Продал е над 4 мил. Албума и е автор на няколко книги

***
Дотогава, докато съм способен да чета, аз се надявам, че всяка година ще прочитам книгата
“Познаване на Бога“ от Джеймс Паркър. Тя е толкова фундаментална, обучаваща, топла и адекватна, че се
чудя как съм успявал да живея толкова дълго без нея.
Стюард Биско – род.1930, евангелски християнски пастор, служил е 30 години като старши пастор в църквата Елмбрук в
Брууквилд, Уискънсин, успял да увеличи многократно членовете църквата от 300 души и да я превърне в една от най-големите 25 църкви в САЩ
със средно 7000 посетители ежеседмично. Автор на много книги, сега е пенсионер, но продължава да служи в Интернет-платформите.

***
Ясно разбираема книга, която е едновременно теологично компетентна и практично окуражаваща.
Гордън Р. Луис – 1927-2016 – старши професор по християнска философия и теология.
***
Стилът на Паркър е кратък, разбираме, ярък и духовито-саркастичен. Гледната му точка разширява
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обхвата на мозъка, когато изследва цялата библейска сцена. А истината, с която той борави, запалва огън в
сърцето на читателя. Поне запали моето сърце и ме принуди да коленича и да се моля.
Джон Р. У. Стот – 1921-2011, английски евангелски пастор, теолог, прочут лидер на световното евангелско движение, плодовит автор. През
2005 списание „Тайм“ го постави сред 100-те най-влиятелни хора в света. Превел съм няколко негови книги, които можете да намерите на сайта, където е поставена
и тази книга.

***
В продължение на много години съм молен да направя списък на „20-те най-добри християнски
книги,“ които съм прочел. Още от средата на 1970-те “Познаване на Бога“ е в този списък. В нея Паркър се
е изявил по-най-добър начин.
Чарлз Суиндъл – род. 1934 - американски евангелски християнски пастор, автор, преподавател и проповедник по радиото. Основател е на
служението „Прозрение за живот,“ в Тексас. Служил е като пастор в продължение на 30 години на различни места в САЩ. От 1998 е старши пастор в църквата
Stonebriar Community Church, Фриско, Тексас. Проповедите му по радиото се предават от повече от 2000 радиостанции по света на 15 езика. Автор е на повече от 50
книги и на много ръководства за изучаване на Библията. През 1994-1998 е бил Президент на Семинарията в Далас, а сега е неин ректор. Считан е за един от 25-те найвлиятелни пастори в САЩ през последните 50 години. Превел съм повече от 10 негови книги,
намерите на сайта, където е поставена и тази книга.

и 5 тома с размишления за живота,

които можете да

***
„Познаване на Бога“ е книга-шедьовър, написана от майстор-теолог. Тя служи като будилник за онези,
които все още спят и не виждат величието на Бога.
Робърт Чарлз Спроул – 1939-2017, американски реформиран теолог, пастор в Презвитерианска църква. Лидер на движението за Библейска
непогрешимост, автор.

***
Малък е броя на книгите, които могат да бъдат наречени „християнска класика,“ но със сигурност
тази книга е една от тях. Със сърце на пастор, с разбирането на теолог и със страстта на пророк, Паркър
отвежда читателя и го поставя лице в лице с живия Бог.
Чарлз Колсън - 1931-2012, евангелски християнски лидер и основател на фондация за работа със затворници. Преди да стане християнин, като
юрист през периода 1969-1973 беше специален съветник на президента Ричард Никсън и беше известен като „човекът за мръсни поръчки на президента.“ Прочу се по
време на скандала „Уотъргейт,“ който доведе до оставката на Президента Никсън през 1974, беше обвинен, признат от съда за виновен и прекара 7 месеца в затвор в
Алабама. Станал християнин през 1973, като се покаял, направил пълен обрат в живота си и основал фондация за работа със затворници. Посветил живота си на
разпространяване на християнското учение и на християнското разбиране за света. Произнасял е много лекции, включително и по радиото, и е написал повече от 30
книги. Той беше един от основните водачи, които през 1994 подписаха документ за екуменическо сътрудничество между Евангелските протестанти и католиците в
САЩ. „Почетен доктор“ в повече от 15 университети в САЩ и е насител на наградата Темплетън на английската кралица за 1993, която се дава на жив човек,
който според преценката на журито „има изключителен принос за утвърждаването на духовните измерения на живота чрез своите мисли, открития или
практическата си работа.“ Паричното изражение на тази награда е над 1 мил. долара, които Колсън дарил на фондацията си за разширяване на работа със
затворниците. Той дарил и хонорарите, които получавал за лекциите си и за книгите, които е написал. През 2008 беше награден с медал от Президента Джордж Буш.
Превел съм няколко негови книги, които можете да намерите на сайта, където е поставена и тази книга.
***

След 100 години само една шепа книги, написани сега, ще продължават да бъдат четени от много хора
и да бъдат приемани като християнска класика. Книгата „Познаване на Бога“ на д-р Паркър има голям шанс
да се окаже една от тези книги. Надарен теолог и автор, той има рядката способност да борави с дълбоки и
фундаментални духовни истини по един практичен и ясно разбираем за читателя начин. Тази книга ще
помогне на всеки читател да схване по-пълно една от най-великите истини на Библията: че ние можем
лично да познаем Бога, защото Той иска ние да го познаваме.
Били Греъм - 1918-2018, американски евангелски християнин, евангелизатор, баптистки свещеник от 1949, умерено консервативен протестант,
автор на много книги. Считан е за най-влиятелният проповедник на 20-я век. Ръководил е огромен брой евангелизаторски кампании на стадиони и в спортни зали по
цял свят. Проповедите му се предават по радиостанции и телевизионни програми в продължение на 60 години. Проповядвал е на живо пред около 215 милиона хора от
повече от 185 страни по света. Други стотици милиони хора по цял свят са слушали проповедите му по радиото, по телевизията и чрез филми. Пресметнато е, че
около 2,2 млрд. души по света са слушали проповедите му или са чели книгите му. Считан е за проповедникът, който е говорил пред най-много слушатели през цялата
история на християнството. Превел съм няколко негови книги, които можете да намерите на сайта, където е поставена и тази книга.
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Предговор (на изданието от 1993)
Когато изпратих ръкописа на „Познаване на Бога“ на издателя, точно преди 20 години, аз си мислех,
че това е книга за изучаване на Библията, от която едва ли ще се интересуват много хора. Но не бях прав.
Бяха продадени 1000 000 копия; тя беше преведен на повече от 10 езици; превърна се в книга-храна за целия
християнски свят. Други книги-храни, включително и някои мои книги, бяха бързо забравени, но тази
продължаваше да бъде търсена и постоянният поток от писма на нейни читатели показва, че тя продължава
да помага на хората. Аз съм смаян, удивен, смирен и съм постоянно мотивиран да благодаря на Бога.
Личността, която Шекспир би описал като „родоначалникът“ на книгата „Познаване на Бога,“ беше
редакторът на сега престаналото да съществува „Евангелско списание,“ който ме помоли да напиша една
серия от статии за Бога, насочени съм искрени и взискателни читатели, на които им е омръзнало от
прекалено невзискателното християнско говорене. Статиите бяха отпечатвани редовно на интервал от 2
месеца, като темите всеки път бяха определяни от въпроса: „Какво е следващото нещо, което трябва да им
кажа?“ и те бяха събрани в една книга с много малко усилие. Мъдрите редактори знаят как да активират
авторите и съществуването на „Познаване на Бога“ се дължи както на този редактор, така и на този автор.
Нещо беше добавено към Гл. 4, но иначе, освен пригаждането на думите към американския вариант
на английския език и корекцията на детайли, тестът си остана такъв, какъвто беше. Заместването със NIV
варианта на превод на Библията, вместо оригиналния вариант KJV на цитатите от Библията, е израз само
на желанието книгата ми да има максимална полезност и не променя нищо от гледната ми точка. Дано
„Познаване на Бога“ да продължава да обръща хората към Господа и да изгражда в новите си дрехи.
Д. И. Паркър
Риджънт Колеж, Ванкувър
Февруари 1993
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Предговор (на изданието от 1973)
Така както клоуните копнеят да играят ролята на Хамлет, така и аз исках да напиша монография за
Бога. Тази книга, обаче, не е монография. Дължината ѝ може да подсказва, че тя се опитва да е монография,
но всеки, който върви по този път, ще бъде разочарован. В най-добрият случай тя е броеница: серия от
малки изучавания на огромен обект, повечето от които се появиха за пръв път в „Евангелско списание.“ Те
бяха замислени като отделни послания, но сега са представени заедно, защото те изглежда се обединяват в
едно послание за Бога и за нашето живеене. Това е тяхното практично намерение, което обяснява както
подбора, така и не включването на някои теми и начинът на изложението.
В предговорът към „Християнска теология“ Джон Макей (1889-1983 – шотландско-американски теолог,
мисионер и активен застъпник за икоменическо движение и световно християнство. Д.Пр. ) илюстрира два вида интерес
към християнските неща, описвайки хора, седящи на балкона на висока сграда и наблюдаващи пътниците
по пътя под тях; те могат да коментират критично начина на вървенето на пътниците; или могат да
обсъждат въпроси, свързани с пътя, как е възможно той изобщо да съществува или да води донякъде, какво
може да бъде разбрано от различните гледни точки за пътя и т.н.; но те са наблюдатели и техните проблеми
са само теоретични. За разлика от тях, пътниците се срещат с проблеми, които, въпреки че и те имат своите
гледни точки, са важни практични проблеми от вида „по кой път да вървя“ и „как да направя това,“
проблеми, които се нуждаят не само от схващане, но и от обсъждане и действие.
Седящите на балкона и пътниците може да мислят за една и съща област, но проблемите им са
различни. Например, относно злото, проблемът на седящият на балкона е да намери теоретично обяснение
за това, как е възможно злото да съществува едновременно с Божия суверенитет и доброта , а за разлика от
тях, проблемът на пътниците е как да победят злото и да извадят добро от него. Или отново относно
греха, седящият на балкона пита дали расовата греховност и личната извратеност наистина са
правдоподобни, а за разлика от него пътникът, познавайки грехът отвътре, пита как е възможно един Бог да
бъде може би трима, какъв вид единство може да има между тях и как трима, които правят един, могат да
бъдат личности; пътникът иска да знае как да покаже правилна почит, любов и доверие към трите
Личности, които сега са заедно и работят, за да го изведат от греха до славата. И т.н. и т.н.
Тази книга е за пътниците и тя дава отговори на въпросите на пътниците.
Убеждението, стоящо в основата на тази книга е, че незнанието за Бога – незнанието както на
Неговите пътища, така и на практическите начини за общуване с Него – е сега в основата на повечето
слабости на църквата. Две злощастни тенденции изглежда че създадоха това състояние на нещата.
Първата тенденция е, че Християнското мислене беше съобразено и подчинено на съвременният
дух: на този дух, който създава велики представи за човека и оставя място само за малки представи за Бога.
Съвременният начин за представа за Бога е да Го държим на разстояние, ако изобщо не сме отрекли, че Той
съществува. И иронията е, че съвременните християни, прекомерно вгледани в спазването на религиозните
практики в нерелигиозния свят, самите те са позволили Бог да стане далечен. Хората с ясно виждане,
виждайки това, са изкушавани да се оттеглят от църквите в нещо като възмущение, за да се стремят към
Бога за себе си. Никой не може изцяло да ги обвинява за това, защото от посетители на църквата, образно
казано, гледащи към Бога от обратната страна на телескопа и така смаляващи Го до размерите на джудже, не
може да се очаква нещо друго, освен самите те да станат джуджета-християни, а ясно виждащите християни
естествено искат нещо по-добро от това.
Нещо повече, мисленето за смъртта, за вечността, за Страшния съд, за величието на душата и
изобилието от последици от преходни решения – всички тези неща са извън кръгозора на съвременните
хора и е скръбен факт, че Христовата църква, вместо да издига гласа си, за да напомни на света това, което е
било забравено, си създаде навик да се отнася по тези теми по същия начин. Но тези капитулации пред
съвременният дух на практика е самоубийство, що се отнася до християнския живот.
Втората тенденция е, християнското мислене беше объркано чрез съвременния скептицизъм и
неверие. В продължение на 3 века натуралистичният квас в гледната точка на Възраждането, работеше като
раково образование в Западното мислене. Арминианството (протестантско движение, което твърдяло, че Божият
суверенитет и свободната воля на човека са съвместими) и деизма (вяра в съществуването на Бога, основаваща се единствено
на логичното мислене, анализиращо природния свят, без никакво упование на Библията) през 17 век, както и социнианите
(вярвали че Йоан 1:1 и 1Йоан 1:1 се отнасят за едно и също време и че Христос не е съществувал при сътворението на света )
през 16 век, отричаше, както сега се отрича теологията на Реформацията, че Бог владее Своят свят
директно и изцяло, а теологията, философията и науката в по-голямата си част си сътрудничат, за да
поддържат и до сега това отричане.
Вследствие на това, Библията беше подложена на ожесточен обстрел, както и много пътепоказатели
на историческото християнство, заедно с нея. Поставени са под съмнение фундаменталните факти на
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вярата. Дали Бог е срещнал Израел при Синай? Бил ли е Исус нещо повече от силно вярващ човек? Дали
описаните в евангелието чудеса наистина са се случили? Описаният Исус в Евангелията не е ли бил найвече въображаема личност? И т.н.
Но и това не е всичко. Скептицизмът против Божието откровение и против произхода на
християнството породиха по-всеобхватен скептицизъм, който изостави цялата идея за единството на
истината и заедно с нея – всяка надежда за обединено човешко познание; поради това сега обикновено се
счита, че моите религиозни схващания нямат нищо общо с моето научно познание за неща, които са
външни за мен, понеже Бог не е „там“ в света, а е само „тук долу“ в моята психика. Тази несигурност и
объркване относно Бога, с което се отличава нашето време, е по-лошо от всичко друго, още от времето на
Гностичната теософия, (ерес, която подчертава личното духовно познание „гносис“ чрез мистично или езотерично
прозрение), която се опитала да погълне Християнството през 2-я век.
Често се твърди, че сегашната теология е по-силна от всякога и по отношение на научен опит,
количеството и качеството на издадените книги това може би е вярно; но от много години теологията не е
била толкова слаба и недодялана , що се отнася до нейната основна задача да държи църквата до
реалностите на евангелието.
Преди 80 годни Ч. Х. Спържън (1834-1892 – прочут английски баптистки проповедник и пастор в продължение на
38 години на специално построената за него огромна църква в Лондон за няколко хиляди посетители, наричан е „Принцът на
проповедниците“ заради ораторските му умения. Талантлив автор, написал е над 6000 проповеди, книги, коментари и химни,
създал колеж, който сега носи неговото име. Д.Пр. ), описал клатушкането, което видял сред баптистите относно

Библията, изкуплението и съдбата на хората и го оценил като „пропадане.“ Ако можеше да изследва
сегашното Протестантското мислене за Бога, предполагам, че той щеше да говори за “пикиране“!
„Застанете на кръстовищата и вижте; попитайте за древните пътеки, попитайте къде е
добрият път и ходете по него, и ще намерите покой за душите си“ (Йер. 6:16). Това е поканата, която
отправя тази книга. Тя не е критика на новите пътища, освен непряко, а е по-точно, ясно и разбираемо
припомняне за старите пътища, основавайки се, че „добрият път“ все още е такъв, какъвто е бил. Аз не
моля читателите ми да предполагат, че аз знам много добре това, за което говоря. К. С. Луис е написал:
„Хората като мен, чието въображение многократно надвишава тяхното подчинение, са обект на
справедливо наказание; ние лесно си въобразяваме състояния, които са много по-високи от онова, което
някога сме достигали. Ако описваме това, което сме си представяли, ние можем да формираме другите и
да формираме себе си, и да вярваме, че наистина сме били там – и така да измамим както другите, така
и себе си.“ („Четирите вида любов“, стр. 128). Всички читатели на християнска литература биха направили
добре, ако обмислят добре думите на Луис. Все пак „е писано: `Повярвах, затова и говорих.` Със същият
дух на вяра ние също вярваме и затова говорим“ (2Кор. 4:13 – мой превод) – и ако това, което е писано тук
помага на някой човек по начинът, по който размишленията, предхождащи писането помага на мен,
работата наистина преизобилно си е заслужавала.
Д. И.Паркър.
Тринити колеж, Бристол, Юли 1972

Глава 1

Изучаването на Бога
На 7.01.1855 пасторът на църквата на улица Ню Парк Стрийт, Саутуорк, Лондон, Англия, започнал
сутрешната си проповед така: „Казано е, че `за да бъде изучено правилно човечеството, трябва да бъде
изучен човека.` Аз няма да се противопоставя на тази идея, но вярвам, че същото толкова вярно е, че за
правилното изучаване на Божието име, ние трябва е да изучаваме Бога; а за правилното изучаване на
християнина, трябва да изучаваме божеството. Най-висшата наука, най-възвишеното размишление, наймощната философия, която може някога да занимава вниманието на Божието дете, е името, природата,
личността, работата, делата и съществуването на великия Бог, Когото той нарича свой Отец.
В размишлението за Бога има нещо извънредно поучително за ума. Като обект на изучаване, Бог е
толкова необятен, че всичките ни мисли се изгубват в тази необятност; толкова е дълбок, че нашата
гордост се удавя в безкрайността на Бога. Другите обекти могат да бъдат заобикаляни или да се борим с
тях; с тях изпитваме едно чувство на самодоволство и продължаваме да вървим по нашия си път с
мисълта „Виж, аз съм мъдър.“ Но когато дойдем при този висш ум, установявайки, че на нашият
измерител на дълбочината не може да достигне неговото дъно и нашето орлово око не може да види
неговата височина, ние се отдръпваме с мисълта, че суетния човек може да е мъдър, но той е като
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магаренцето на диво магаре и казваме с трезво удивление: „Аз съм тук само от вчера и не знам нищо.“
Няма друг обект на размишление, който да има по-голяма склонност да смирява ума , отколкото мислите
за Бога...
Но въпреки, че обектът смирява ума, същевременно той го разширява. Човекът, който често мисли
за Бога, ще има по-голям ум от човека, който просто се мъкне около тази сфера...Най-превъзходното
изучаване, стремящо се към разширяването на душата, е науката за Христос и за Разпънатият Христос
и на знанието за Божеството в славната Троица. Нищо няма да увеличи толкова интелекта, нищо няма
да възвеличае толкова душата на човека, както прави това искреното, убедено и продължаващо
изследване на Бога.
Но, въпреки че е смиряващ и разширяващ, този обект е и забележително утешаващ. О, в
размишлението за Христос има мехлем за всяка рана; в мисленето за Отец има край за всяка тъга; и във
въздействието на Светия Дух има балсам за всяко огорчение. Искате ли да се отървете от вашата
скръб? Искате ли да забравите нашите грижи? Тогава идете, гмурнете се в най-дълбокото езеро на
Божеството; изгубете се в неговата безкрайност; и ще се върнете оттам, като станали от леглото
след почивка, освежени и въодушевени. Не знам друго нещо, което да може така да утешава душата;
така да успокоява надигнатите вълни на мъката и тъгата; така да говори за стихване на бурите на
изпитанието, както прави търсещото размишление върху темата за Божеството.“
Тези думи, изречени от Спържън (който по това време - не е за вярване - е бил само на 20 години) се
били верни тогава и са верни и сега. Те са подходящ предговор за серията от изследвания на природата и
характера на Бога.
Кой се нуждае от теология?
Някой ще каже: „Но почакайте малко, кажете ми следното: `Дали нашето пътуване наистина е
нужно? Ние знаем, че по времето на Спържън хората са считали, че теологията е интересна, но сега аз
считам, че тя е отегчителна. Защо днес някой ще трябва да отделя време за този вид изследване, което
вие предлагате? В края на краищата, сега сме в 20-я век, а не в 19-я век!`
Това е справедлив въпрос, но мисля, че има убедителен отговор за него. Питащият ясно твърди, че
изучаването на природата и характера на Бога ще е непрактично и ненужно за живота. Но всъщност, това е
най-практичното начинание, в което трябва да участва всеки човек. Познаването на Бога е съдбовно важно
за живеенето на нашия живот. Така, както е жестоко един туземец от Амазонка да бъде заведен в Лондон, да
бъде оставен без никакви обяснения на Трафалгар Скуер и да бъде изоставен сам, без да знае английски
език и без да познава Англия - да се грижи за себе си, по същия начин ние сме жестоки към себе си, ако се
опитваме да живеем в този свят, без да познаваме Бога, който е собственик на този свят и който го
управлява.
Светът става странно, лудо и болезнено място, а живота в него е разочароващо и неприятно
занимание за хората, които не познават Бога. Пренебрегнете изучаването на Бога и ние осъждате себе си на
препъване, лутане и вървене през живота със завързани очи, както се случва, когато нямате никаква посока
и нямате никакво разбиране за това, което ви заобикаля. Това е начинът, по който можете да пропилеете
живота си и да изгубите душата си.
Следователно, разбирайки, че изследването на Бога си заслужава труда, ние сме подготвени да
започнем. Но от къде трябва да започнем?
Ясно е, че можем да започнем само от мястото, където сме. Обаче това означава да бъдем вън, в
бурята, защото учението на Бога сега е център на буря. Така нареченото обсъждане за Бога, с неговите
изумителни лозунги: „Нашата представа за Бога трябва да продължи“, „Бог е мъртъв“ и „Ние можем да
пеем кредото, но не можем да го казваме,“ е разгорещеният спор около нас. Казва ни се, че изразът „Бог
говори“, както са го използвали християните в миналото, е префинен вид „глупост“ и познаването на Бога е
точно казано - измислица. Видовете учения, които потвърждават, че има такова познание, са зачерквани като
демодирани – „Калвинизъм,““фундаментализъм,“ „Протестантска схоластика“ и „старо православие.“
Какво трябва да направим? Ако отложим пътуването си докато стихне бурята, е възможно никога да не
тръгнем.
Моето предложение е следното. Вие ще научите как пътешественикът на Бъниан, (1628-1688 – английски
писател и пуритански проповедник, станал известен с християнската си алегория „Напредъкът на пилигрима (пътешественика)“
Д.Пр.), когато бил повикан да се върне от пътешествието, което започвал, той „пъхнал пръстите си в ушите

си и се втурнал да бяга, викайки: „Живот, Живот, Вечен живот.“ Моля ви за момент да запушите ушите си за
онези, които ви казват, че няма път към познаването на Бог, за да дойдете, да повървите малко с мен и да
видите. В края на краищата, яденето е доказателството, че пудинга е добър и всеки, който наистина върви
по разпознатият път не би трябвало да се тревожи, ако чуе зрители, които говорят помежду си, че няма
такъв път.
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Следователно, независимо дали има буря или не, ние ще тръгнем. Но как ще определим маршрута на
нашето движение?
Пет основни истини, пет фундаментални принципи за познаването на Бога, които имат християните,
ще определят изцяло нашето движение.
Те са следните:
1. Бог е говорил на човека и Библията е Неговото Слово, което ни е дадено, за да ни направи мъдри
относно спасението.
2. Бог е Господ и Цар над своя свят; Той ръководи всички неща заради Своята собствена слава,
изявявайки Своите съвършенства във всичко, което прави, с цел хората и ангелите да му се покланят и да го
боготворят.
3. Бог е Спасител и действа в суверенна любов чрез Господ Исус Христос, за да спаси вярващите от
вината и от властта на греха, да ги осинови като свои деца и да ги благослови подобаващо.
4. Бог е триединен; в Божеството има три личности, Отец, Синът и Светият Дух, а работата на
спасението е една, в която и трите личности работят заедно: Отец планира изкуплението, Синът го
обезпечава, а Светият Дух го прилага.
5. Благочестието (т.е. практическото прилагане на съответствието между законите и желанията на
Бога - морална честност) означава да отговаряме на Божието откровение с доверие и подчинение, вяра и
покорство, молитва и възхвала, подчинение и служение. Животът трябва да бъде разбиран и живян в
светлината на казаното в Божието Слово.
Това и нищо повече, е истинската религия.
В светлината на тези всеобщи и основни истини, сега ние започваме да изследваме подробно какво
показва Библията от природата и характера на Бога, за който говорим. Ние сме в позицията на пътници,
които след като са разгледали огромна планина отдалече, вървели са около нея, видели са как тя господства
над пейзажа и определя характерните черти на заобикалящата я природа, а сега се приближават директно, с
намерението да се изкачат на нея.
Основни теми
Какво подобрение ще извърши това изкачване? Какви ще са темите, с които ще се занимаваме?
Ще трябва да изследваме Божествената природа на Бога, качествата на божествеността, която отделя
Бога от хората и неговите творения: такива качества, като самостоятелно съществуване и независимост,
безкрайност, вечност и непроменимост. Ще изследваме силите на Бога: Неговото всемогъщество, Неговото
всезнание и Неговата вездесъщност. Ще изследваме съвършенствата на Бога, чертите на моралния му
характер, които са изявени в Неговите думи и дела: Неговата святост, Неговата любов и милост, Неговата
праведност и вярност, Неговата доброта и търпение и Неговата справедливост. Ще отбележим нещата,
които Му доставят удоволствие, които Го обиждат, които събуждат Неговия гняв и какво Му доставя
задоволство и радост.
За много от нас, тези качества са напълно непознати теми. Но те не винаги са били така непознати за
хората на Бога. Имало е време, когато темата за характерните черти на Бога (както са били наричани) е било
считано, че е толкова важна, че е била включена в катехизиса ( сборник от въпроси и отговори. Д.Пр.), с помощта
на който всички деца са били обучавани и който всички възрастни членове на църквата се е очаквало да
знаят. Така например, на 4-тия въпрос в Уестминстърския кратък Катехизис, „Какво е Бог?“, отговорът е
следният: „Бог е Дух, безкраен, вечен и непроменим в своето съществуване, мъдрост, сила, святост,
справедливост, доброта и истина.“ Според великият Чарлз Ходж (1797-1878, американски теолог, ректор на
семинарията в Принстън 1851-1878), това твърдение е „може би най-доброто определение на Бога, написано
някога от човек.“
Днес са малко децата, които са обучени и знаят Уестминстърския кратък Катехизис и са малцина
възрастите съвременните богомолци, които някога са чували серия от проповеди, обясняващи учението за
Божия характер по начинът, по който са направили това „Проповедите за съществуването и характерните
черти на Бога“ (из. 1682) от Стефан Чернок. Малко са и хората, които са чели нещо просто и ясно по темата
за природата на Бога, защото сега едва ли съществуват такива текстове. Поради това можем да очакваме, че
изследването на темите, споменати по-горе, ще ни даде много информация, която е нова, за да разсъждаваме
за нея, както и много нови идеи, за които да мислим и да усвоим.
Практикувано знание
Точно поради тази причина ние трябва, преди да започнем да се изкачваме по нашата планина, да
спрем и да си зададем един много фундаментален въпроса – всъщност въпрос, който ние винаги трябва да
си задаваме, когато започваме да правим изследване на някоя святата Божия книга. Въпросът се отнася до
мотивите ни и намеренията ни като ученици. Ние трябва да се запитаме: „Каква е крайната ми цел и
намерение, за да занимавам ума си с тези неща? Какво възнамерявам да направя с познанието си за Бога,
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когато го придобия?“
Защото фактът, пред който се изправяме, е следният. Ако се стремим към теологично знание само
заради самото знание, това ще има лоши последствия за нас. Това ще ни направи горди и самодоволни.
Самото величие на разглежданата тема ще ни опияни и ние ще започнем да си представяме, че сме малко
над другите християни, заради интереса си към тази тема и защото сме я схванали; и ние ще гледаме
пренебрежително надолу към онези хора, чиито теологични представи ни изглеждат, че са недодялани и
недостатъчни, и ще ги изоставяме като много недоразвити личности. Защото, както е казал Павел на
арогантните коринтияни: „Знанието възгордява...Човекът, който мисли че знае нещо, все още не у узнал,
как трябва да знае“ (1Кор. 8:1-2 – мой превод).
Да бъдем прекомерно заети с придобиването на теологично знание, считайки, че това е крайната цел,
да подхождаме към изучаването на Библията, без да имаме по-висш мотив от това да имаме отговор на
всички въпроси – това е прекият път към самодоволството и самоизмамата. Трябва да пазим сърцето си от
такова отношение и да се молим да бъдем запазени от това. Както видяхме по-рано, не може да има
духовното здраве без познаване на учението; но също е вярно, че не може да има духовно здраве, даже с
познаване на учението, ако стремежът към познанието е бил с погрешно намерение и то е оценявано
според грешен стандарт. По този начин, изследването на учението може да се превърне в опасност за
духовния живот и ние днес, не по-малко от коринтяните в миналото, трябва да бъдем нащрек.
Но някой казва: „Не ли факт, че любовта към Божията разкрита истина и желанието човек да знае
колкото се може повече за нея, са естествени за всеки човек, който е роден отново? Вижте какво пише в
Пс. 119: „научи ме на наредбите Си“; „Отвори очите ми, за да гледам чудесните неща в Твоя закон“;
„Колко обичам аз Твоя закон!“; „Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! По сладки са от мед в устата
ми!“ (ст. 12, 18, 97,103) „Дай ми проницателност, за да разбирам Твоите наредби.“ (Пс. 119:125 – мой
превод). Децата на Бога не копнеят ли, заедно с псалмиста, да знаят толкова много за нашия небесен
Отец, колкото можем да научим? Всъщност, не е ли фактът, че ние получихме любов към тази истина по
този начин едно доказателство, че ние сме родени отново? (виж 2Сол. 2:10). И не е ли правилно ние да се
стремим да задоволим напълно това дадено ни от Бога желание?
Разбира се, че е така. Но ако погледнете отново в Пс. 119, вие ще видите, че загрижеността на
псалмиста да получи познание за Бога, не е теоретична, а е практическа загриженост. Върховното му
желание е да познава и самият той да се радва на Бога и да цени познаването на Бога просто като
средство за стигането до тази цел. Той искал да разбере Божията истина, с цел сърцето му да може да
отговори на тази истина и той в живота си да бъде приспособен към нея. (Коментар: Ако познаването на
Божията истина не доведе до истинска промяна в живота ни, тогава това познание е безплодно и даже е вредно за нас,
защото ни възгордява и ние живеем в заблудата, че сме такива, каквито трябва да бъдем. Без нужната промяна има само
самоизмама. Д.Пр.). Вижте подчертаванията в началните стихове: „Блажени са онези, чиито пътища са

безупречни, които ходят според закона на Господа. Блажени са онези, които пазят заповедите Му и Го
търсят от все сърце...О, дано пътищата ми са непоколебими в спазването на наредбите Ти“ (Пс. 119: 12, 5 – мой превод).
Авторът на псалма има интерес към истината и православието, към библейското учение и теологията,
не като някакви крайни цели сами по себе си, а като средства за постигането на по-нататъшни цели в
живота си и в светостта. Неговата най-висша грижа е била насочена към познаването и служението на
великия Бог, чиято истина той се стремял да разбере.
Такова трябва да е и нашето отношение. Нашата цел в изучаването на Божията природа трябва да е,
да познаваме по-добре Самият Бог. Загрижеността ни трябва да е насочена към увеличаване на нашето
познаване на Бога, не само на учението за Божийте характерни черти, а към познаването на живият Бог,
чийто характерни черти те са.
Тъй като живият Бог е обекта на нашето изучаване, а и самият Той ни помага да правим това, тогава
Той самият е крайната цел на изучаването. Изучавайки Бога, ние задължително трябва да се стремим да
бъдем отвеждани при Бога. Точно заради това намерение ни е било дадено откровението и заради тази цел
ние трябва да го използваме.
Размишляване за истината
Как трябва да правим това? Как трябва да превърнем нашето знание за Бога в познаване на Бога?
Правилото за правенето на това е просто, но взискателно. То е, че ние превръщаме всяка истина за Бога,
която научаваме, в предмет за размишляване пред Бога, водещо ни до молитва и възхвала на Бога.
Може би имаме някаква представа за това, какво е молитвата, но какво е размишлението? Имаме
основание да попитаме, защото днес размишлението е загубено умение и християните страдат печално,
поради незнаенето им да го практикуват.
Размишлението е дейност на обръщане на разума ни към „нещо,“ обмисляне на това „нещо,“
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фокусиране в това „нещо “ и прилагането му към самите нас. В нашия случай „нещото“ са различните
неща, които човек знае за делата, пътищата, намеренията и обещанията на Бога. Размишлението е дейност
на свято мислене, съзнателно извършвано в присъствието на Бога, под погледа на Бога, с помощта на Бога,
като средство за общуване с Бога.
Целта на размишлението е да изчисти умственото и духовно виждане на човека за Бога и да позволи
Божията истина да упражни своето пълно и подходящо въздействие върху ума и сърцето на човека. То се
изразява в мислене за Бога и за нас; наистина, често пъти то е придружавано от спор със самия себе си, то е
проницателност, чрез която извеждаме себе си от състоянието на съмнение и неверие, и биваме въвеждани
в ясно виждане и възприемане на силата и благодатта на Бога.
Резултатите от размишлението винаги са, че то да ни смирява, докато мислим за Божието величие и
слава, както и за нашата нищожност и греховност, и ни окуражава и спасява – „утешава“ ни, според стария
и силен Библейски смисъл на думата – когато размишляваме за неизследимите богатства на Божията
милост, изявена в Господ Исус Христос. Това са нещата, подчертани от Спържън в откъса, който цитирахме
в началото и те са истина. И така, когато ние навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко в това преживяване на
смиряването и възвишаването, нашето познаване на Бога се увеличава, а с него и мирът, силата и радостта
ни. После Бог ни помага да използваме нашето познаване на Бога, така че ние наистина да познаваме
Господа.

Глава 2

Хората, които познават техния Бог
Вървях в слънчев ден с един теолог, който се беше отказал напълно от изгледите за академична
кариера, изразявайки публично несъгласието си с високопоставени хора в църквата относно благодатта на
евангелието. Накрая той каза: „Но това не е важно, защото аз познавам Бога, а те не Го познават.“ Тази
фраза беше казана между другото, като бегъл коментар на нещо, което аз бях казал, но аз я запомних и тя ме
накара да се замисля.
Мисля, че не са много хората, които някак между другото казват, че са познали Бога. Тези думи
подсказват категоричност и установен от живота факт, за който повечето от нас, ако сме искрени, трябва да
признаем, че все още не ни е познат. Ние твърдим, вероятно, че имаме свидетелство и можем да разкажем
историята на нашето обръщане към Господа по най-добрия за нас начин; ние казваме, че знаем за Бога –
това в края на краищата се очаква да кажат евангелистите; но дали ще ни хрумне да кажем, без притеснение
и съобразявайки се с конкретни събития в личния ни живот, че ние сме познали Бога? Съмнявам се, че за
повечето от нас познаването на Бога никога не е ставало толкова ослепително, като познанието на Бога от
човека, за който споменах. Нито пък мисля, че много от нас някога естествено казват, че в светлината на
познанието на Бога, на което се наслаждаваме, миналите разочарования и сегашните скърби, (както светът
ги нарича), не са важни. Защото ясният факт е, че (за съжаление) за повечето от нас те наистина са
важни. Ние живеем с тях като наши „кръстове“ (както ги наричаме ние). Ние постоянно установяваме, че
се плъзгаме в горчивина, апатия и мрачно настроение, когато разсъждаваме за тях, което често правим.
Отношението, което показваме към света, е вид изсушен стоицизъм, на километри отдалечен от
„неизказана и преславна радост,“ за която Петър приел, че е неподлежаща на доказване даденост, която
читателите му са демонстрирали (1Пет. 1:8). Наблюдавайки ни, нашите приятели казват за нас: „ Горките
хора, как страдат те.“ А и самите ние мислим същото за себе си!
Но за тези лични подигравателни героизми няма място в умовете на онези, които наистина познават
Бога. Те никога не размишляват за „нещата в живота им, които можеше да се случат“; те никога не мислят
за нещата, които са пропуснали или не са направили; те мислят единствено за нещата, които са
придобили.
Павел е написал: „Но това, което беше за мен придобивка, сега аз го считам като загуба, сравнено с
изненадващото величие на познаването на Христос Исус, моя Господ, заради Когото изгубих всички неща.
Считам ги за боклук, за да мога да придобия Христос и да бъда намерен в Него...Аз искам да позная
Христос“ (Фил. 3:7-10 – мой превод). Когато Павел казва, че счита всички неща, които е загубил, са боклук
или оборски тор (KJV), той не иска да каже, че мисли, че самите те нямат никаква стойност, а казва, че не
живее постоянно с мисълта за тях - за което обикновеният човек прахосва времето си, носталгично
мечтаейки за оборския тор. Но точно така, всъщност, много от нас прахосват времето си. Това показва,
колко малко път сме извървели по пътя на истинското познаване на Бога.
„Познаването“ сравнено със „знанието за“
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Тук трябва честно да погледнем към себе си. Може би ние сме православни евангелисти. Може ясно
да формулираме евангелието; може да подушваме нездравото учение от един километър разстояние. Ако
бъдем попитани как човек може да познае Бога, ние веднага изговаряме правилната формула: че ние
стигаме до познаването на Бога чрез Господ Исус Христос, в добродетелта на Неговия кръст и
посредничество, въз основата на Неговото обещание, чрез силата на Светия Дух, посредством личното
живеене с вяра. Но въпреки това, веселието, добротата и необременеността на духа, които са
отличителните белези на хората, които са познали Бога, се срещат рядко сред нас – може би по-рядко,
отколкото те са в някои други християнски кръгове – в сравнение с които евангелската истина не е толкова
ясно и напълно позната. Тук също би изглеждало, че последните може да се окаже, че са първите, а първите
– последните. Малкото познаване на Бога струва повече, отколкото голямото знание ЗА него. (Коментар:
Иначе казано, теоретичните знания не са толкова ценни, отколкото прилагането в живота ни на тези заповеди и обещания на
Бога, които са ни известни. Важна е промяната в нас, поради влиянието на Бога. Както се казва в 1Кор.13:1, ако нямаме любов в
себе си, ние сме дрънкала. Д.Пр.)

За да се фокусираме в тази точка по-нататък, ще кажа две неща:
1. Възможно е човек да има огромно знание за Бога, без много да Го познава. Сигурен съм че
много от нас никога няма истински да схванат това. В себе си ние намираме голям интерес към теологията
(която, разбира се, е най-вълнуващата и привлекателна тема – през 17 век теологията е била хоби на всеки
джентълмен). Ние четем книги, които обясняват и защитават теологията. Потапяме се в историята на
християнството и изучаваме кредата на Християнството. Научаваме се как да си проправяме пътя си в
Библията. Другите хора ценят нашия интерес към тези неща и ние установяваме, че те ни молят да казваме
публично мнението си относно един или друг християнски въпрос, да водим християнски групи, да даваме
християнски материали, да пишем статии и най-общо казано – да поемем отговорността, неформална, а
даже и формална, да действаме като учители и автори на православието в нашия собствен християнски
кръг. Нашите приятели ни казват, колко много ценят нашия принос, и това ни мотивира към още позадълбочено изследване на Божията истина, за да бъдем на нивото на изискванията, отправени към нас.
Всичко това е прекрасно – но все пак, интересът към теологията и към знанието за Бога и
способността да мислим ясно и да говорим добре на теми за християнството, не е изобщо същото нещо,
като познаването на Бог. Ние можем да знаем за Бог толкова, колкото е знаел и Калвин – всъщност, ако
изследваме книгите му усърдно, рано или късно ние ще се запитаме, дали дали той изобщо е познавал Бог.
2. Човек може да знае много за светостта, без да има обширно знание за Бога. Това зависи от
проповедите, които човека чува, от книгите, които чете и от средата, в която живее. В нашата аналитична и
технологична епоха няма никакво сортиране на книгите в християнските библиотеки или проповеди от
амвона: как да се молим, как да свидетелстваме, как да четем Библията, как да определяме величината на
своя десятък, който даряваме в църквата, как да бъда млад християнин, как да бъда осветен, как да
отвеждам хора при Христос, как да получа кръщението на Светия Дух (или в някои случай – как да го
избегна неговото получаване), как да говоря с езици (или как да обясня изявите на Петдесятниците) и найобщо казано, как да преминавам през всички различни движения, които съмнителни учители свързват с
това, да бъдем християни. Нито пък има недостиг от биографии, описващи живота на християни от
миналото.
Каквото и друго да бъде казано за това състояние на нещата, то със сигурност прави възможно да
научаваме обилна информация от втора ръка за практикуването на християнството. Нещо повече, ако човек
е дарен с достатъчно здрав разум, той може често да е способен да използва това знание, за да помогне на
залитащи християни с по-малко стабилен темперамент, за да стъпят здраво на краката си и да развият
усещане за съотношение на размерите на проблемите си и по този начин този човек да спечели за себе си
репутацията, че е почти пастор. Но въпреки това, човек може да притежава всичко това и изобщо да не
познава Бог.
А сега се връщаме обратно там, откъдето започнахме. Въпросът не е, дали ние сме добри в теологията
или сме „балансирани“ (каква ужасна, срамежлива дума!) (Коментар: Наистина, не трябва да парадираме, че сме
християни, но още по-неправилно е да се срамуваме, че сме християни. Това е оксиморон – дървено желязо. Д.Пр. ) в подхода ни
към проблемите на християнското живеене. Въпросът е, можем ли да кажем, просто и искрено, не защото
чувстваме, че като евангелисти трябва да го кажем, а защото е ясен факт, че ние познаваме Бог и че защото
ние познаваме Бог, мръсотията които сме имали или приятностите или сърдечността, която не сме имали
през времето, когато сме бил християни, не са важни за нас? Ако наистина познаваме Бога, това е, което
трябва да кажем, а ако не го кажем, това е сигнал, че трябва да се вгледаме в себе си по-внимателно и да
потърсим разликата между познаването на Бога и просто знаенето за Него. ( Коментар: Ако наистина познаваме
Бога, всичко други неприятности, тревоги и беди не са важни за нас. Човек, който познава Бога, няма никакво основание да се
оплаква! Д.Пр.)

Доказателство за познаването на Бог

11

12
Ние казахме, че когато хората познават Бог, загубите и „кръстовете“ престават да бъдат важни за тях;
това, което те са придобили, просто прогонва тези неща от умовете им. Какви други последици предизвиква
познаването на Бога върху човека? Многобройни текстове в Библията отговарят на този въпрос от различни
гледни точки, но може би най-ясният и забележителен отговор от всички други, е предоставен от книгата
Даниил. Можем да обобщим нейното свидетелство в 4-ри твърдения.
1. Онези, които познават Бога, имат огромна сила за Бог. В една от пророческите глави на Даниил
четем: „народът, който познава своя Бог, ще бъде силен и ще върши подвизи“ (11:32 KJV – мой превод).
Преводът на Библията RSV казва това така: „народът, който познава своя Бог, ще стои здраво и ще
действа.“ В този контекст, това твърдение е предхождано от „но“ и прави сравнение с дейността на
„отвратителния човек“ (Дан.11:ст. 21 – мой превод), който издига „мерзостта, която докарва запустение“
и покварява чрез ласкателно и превъзнасящо говорене онези, чиято вярност към Божия завет се провали (ст.
31-32). Това ни показва, че действието, предприето от онези, които познават Бога, е тяхната реакция на
тенденциите, насочени против Бога, които те виждат в обществото, в което живеят. ( Коментар: След като
знаем коя е Божията истина и че тя е нападана, не трябва да стоим пасивно, а трябва смело да я защитаваме. Пасивността и
мълчанието ни в такива случай, е грях. Това е нашият кръст, който трябва да носим. Д.Пр. ). Когато техният Бог е

оскверняван или пренебрегван, те не могат да почиват; те усещат, че трябва да направят нещо;
опозоряването, извършено на Божието име, ги подтиква да действат.
Точно това виждаме, че се случва в описателните глави на Даниил, където ни се разказва за
„подвизите“ на Даниил и тримата му приятели. Имало четирима мъже, които познавали Бога и вследствие
на това от време на време били подбуждани активно да се противопоставят на обичаите и законите на
неверието или на фалшивата религия. В разглеждания случай Даниил се появява като човек, който няма да
позволи на тази ситуация да отмине незабелязано, а се почувствал задължен открито да ѝ се
противопостави. Вместо да поеме риска да бъде ритуално осквернен чрез яденето на храната в двореца на
цар Навуходоносор, той настоял да яде вегетарианска храна, което смаяло началника на евнусите (Дан. 1:816). Когато Дарий забранил молитвата в царството му в продължение на един месец със заплахата, че
нарушителят ще бъде осъден на смърт, Даниил не само продължил да се моли три пъти дневно, но правел
това пред отворен прозорец, така че всеки да можел да види какво прави. (Дан. 6:10). Това ни напомня за
Епископ Райл (1816-1900 – първият английски евангелски протестантски епископ ), който се покланял напред в своя
трон в Катедралата Свети Павел в Лондон, за да могат всички да виждат, че не се е обърнал на изток заради
символа на вярата си!
Такива жестове не трябва да бъдат разбиране погрешно. Причината за тези жестове не е, че Даниил
или Епископ Райл, са били неприятни за общуване и злобни хора, които се наслаждават в протеста си и
могат да бъдат щастливи само, когато демонстрират, че са „против“ правителството. Причината е просто
това, че хората, които познават техния Бог, са чувствителни към ситуацията, в която Божията истина и
почит са директно или мълчаливо излагани на опасност и вместо да позволят това отношение на продължи
да е така като даденост, те ще привлекат вниманието на хората към тази ситуация и по този начин ще
поискат да ги принудят да се извърши промяна в сърцето – даже когато самите те са изложени на риск.
Нито пък този стремежът за защита на Божията истина и чест се ограничава само до публични
жестове. Всъщност, тя не започва оттук. Хората, които знаят Бога, са преди всичко хора, които се молят и
първият път, когато тяхната ревност и стремеж към Божията прослава, се изявява в молитвите им. В Даниил
9 ние четем как, когато пророкът разбрал от Писанията (ст.2), че предсказаното преди много години
заточение на Израел наближава своя край, и когато в същото време осъзнал, че грехът на народа все още
бил такъв, че провокирал Бог да съди, а не да е милостив, той решил да търси Бога „с молитва и молба, с
пост, вретище и пепел“ (ст.3) и се молил за възстановяването на Йерусалим с такива сили, страст и
страдание, които за повечето от нас са изцяло непознати.
Но все пак, непроменимия плод на истинското познаване на Бога, е силата да се молим за Божието
дело – сила, която наистина може да намери отдушник и облекчение на вътрешното напрежение, когато
бъде канализирана в такава молитва – и колкото по-голямо е познанието, толкова по-голяма е силата! По
този критерии ние можем да тестваме себе си. Възможно е ние да не сме в позиция да правим публични
жестове против безбожието и измяната. Възможно е ние да сме стари или ограничени по друг начин, поради
физическото си състояние. Но всички ние можем да се молим за безбожието и отстъпничеството, което
виждаме в ежедневния си живот около нас. Обаче, ако е налице малка сила за такава молитва и
недостатъчно последващо практикуване на такава молитва, това е сигурен знак, че ние една ли познаваме
нашия Бог.
2. Онези, които познават Бога, имат грандиозни мисли за Бога. Тук няма достатъчно място, за да
побере всичко, което книгата Даниил ни казва за мъдростта, мощта и истината на великият Бог, който
управлява историята и ни показва сувереността си в актове на съд и милост към отделните хора и народите,
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според неговата собствена добра наслада. Достатъчно е да кажем, че може би няма по-ярко или
непрекъснато представяне в цялата Библия.
На фона на мощта и великолепието на Вавилонската империя, която погълнала Палестина и
перспективата да стане велика световна империя, превръщайки в джудже Израел според всеки стандарт на
човешката преценка, книгата като цяло формира драматичното напомняне, че Богът на Израел е Царят на
царете и Господар на господарите и “че Небесата владеят“ (Дан.4:26), че Божията ръка е върху историята
на всяка точка, че историята наистина не е нищо повече от „Негова история,“ разкриваща на Неговия вечен
план и че царството, което ще триумфира накрая е Божието царство.
Централната истина, на която Даниил поучава Навуходоносор в глави 2 и 4 и която напомнил на
Валтасар в глава 5 (ст. 18-23), и която Навуходоносор признал в глава 4 (ст. 34-37), и която Дарий изповядал
в глава 6 (ст. 25-27), и върху която се основавали молитвите на Даниил в глави 2 и 9 и неговата увереност,
когато не се подчинил на властта в глави 1 и 6, и на увереността на неговите приятели, когато не се
подчинили властта в глава 3, и която формирала същността на всичко в разкритието, което Бог направил
пред Даниил в глави 2, 4, 7, 8, 10, 11-12, е истината, че „Всевишният владее в царствата на хората“ (4:25
и 5:21). Той знае и предварително знае всички неща и предварителното му знание е предопределено,
следователно Той ще има последната дума, както в човешката история и – относно съдбата на всеки човек;
Неговото царство и праведност ще триумфират накрая, защото нито човек, нито ангел няма да е способен да
Му попречи.
Това са Божийте истини, които изпълвали ума на Даниил, както свидетелстват неговите молитви (те
винаги са най-доброто доказателство за представата на човека за Бога: „Да бъде благословено името Божие
от века до века; защото мъдростта и силата са Негови. Той сменя времената и годините; сваля царе и
поставя царе; Той е, Който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той знае какво лежи в
тъмнината и светлината обитава в Него.“ (Дан. 2:20-22 – мой превод); „О, Господи, велики и страшни
Боже, Който спазваш Своя завет на любовта към всички, който Те обичат и се подчиняват на Твоите
заповеди...Господи, Ти си праведен...Господ, нашия Бог, е милостив и прощаващ...Господ, нашия Бог е
праведен във всичко, което прави“ (Дан. 9:4, 7, 9, 14 – мой превод).
Това ли е начинът на нашето мислене за Бог? Такава ли представата ни за Бога, които изразяват
нашите молитви? Дали тази огромна картина на Неговото свято величие, на Неговото морално
съвършенство и на Неговата благодатна вярност ни държи смирени и зависими, изпълнени с благоговение и
покорни, както тя е държала Даниил? И чрез този тест ние можем да измерим колко много или колко малко
познаваме Бог.
3. Онези, които познават Бога, демонстрират огромна смелост заради Бог.
Даниил и приятелите му били хора, които смело защитавали позицията си. Това не е била безразсъдна
смелост. Те са знаели какво правят. Те пресметнали какви ще са последиците за тях. Те оценили риска,
който поемат. Те били напълно наясно какъв ще бъде резултата от техните действия, освен ако Бог не се
намеси, което всъщност Той направил.
Но не тези тези неща ги мотивирали да действат. След като били убедени, че позицията им е
правилна и че верността им към техния Бог изисквала от тях да заемат тази позиция, тогава, според думите
на Осуалд Чамбърс те „усмихнато си измили ръцете за последствията.“ (Коментар: Образно казано те казали:
„Боже аз вярно си изпълних задължението“ и оставям останалото в Твоите ръце. Д.Пр. ) „Ние сме длъжни да се
покоряваме на Бога, а не на хората“ (Деян. 5:29 – мой превод). А Павел казал: „Нито пък аз се скъпя за
живота си, стига само да мога да завърша пътя си с радост“ (Деян. 20:24 KJV – мой превод).
Точно това е бил духът на Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго. Това е духът на всички, които познават
Бога. Те могат да намират решимостта да тръгнат по правилния път, да приемат болезнената трудност и
щом вече са направили това, вървят смело напред и без притеснение. Те не се тревожат, че невярващите в
Бога гледат на ситуацията по друг начин и не стоят редом до тях. (Дали Седрах, Мисах и Авденаго са били
единствените евреи, които са отказали да се покланят пред статуята на Навуходоносор? Нищо в записаните
им думи не подсказва, че те са знаели или изобщо ги е интересувало как ще постъпят другите евреи. Лично
те ясно знаели какво трябва да направят и това им е било достатъчно.) Чрез този тест ние също можем да
измерим нашето познаване на Бога.
4. Онези, които познават Бога, притежават огромно задоволство в Бога
Няма мир, подобен на мирът на онези хора, чиито умове са изпълнени с увереността, която те имат в
познаването на Бога и че Бог ги познава, и че това взаимоотношение гарантира Божието благоразположение
към тях в живота, през смъртта и завинаги.
Това е мирът, за който говори Павел в Рим. 5:1 – „понеже сме били оправдани чрез вяра, ние имаме
мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос“ (мой превод) – и чиято същност той анализира изцяло в Рим.
8. „...няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус...Самият Дух свидетелства заедно с нашия
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дух, че ние сме деца на Бога...наследници на Бога...във всички неща Бог работи за доброто на тези, които
обичат Бога...онези, които Бог оправдава, Той ги и прославя...Ако Бог е откъм нас, кой може да бъде
против нас?...Кой ще обвини в нещо онези, които Бог е избрал?...Кой ще ни отдели от любовта на
Христос?...Аз съм убеден, че нито смърт, нито живот... нито сегашно, нито бъдеще...може да ни отдели
от любовта на Бога, която е в Христос Исус, нашия Господ. (ст.1,16-17, 28, 30, 31, 33, 35, 38-39 – мой
превод).
Това е мирът, който Седрах, Мисах и Авденаго са познавали, което си личи от задоволството, с което
защитавали позицията си пред лицето на ултиматума на Навуходоносор: „Ако не се поклоните на образа,
вие ще бъдете хвърлени веднага в пламтяща пещ. Тогава кой бог ще е способен да ви спаси от моята
ръка?“ (Дан. 3:15 – мой превод)
Техният отговор (Дан. 3:16-18) е станал класически: „О, Навуходоносор, не е нужно ние да се
защитаваме пред теб за това.“ (Няма никаква паника!) „Ако бъдем хвърлени в огнената пещ, Богът, на
Когото служим, е способен да ни спаси от нея и Той ще ни спаси от твоята ръка, О, царю .“ (Смело, но
необоримо – те познавали техния Бог!) „Но даже и ако Той не направи това - (ако спасението не дойде) –
„ние искаме да знаеш, О, царю, че ние няма да служим на твоите богове.“ (Случващото се с тях не е
важно! То нищо не променя! Дали ще живеят или ще умрат – те са доволни.) (мой превод)
Господи, не принадлежи на мен грижата
дали ще умра или ще живея;
да обичам и да Ти служа е моят дял
и това трябва да дава Твоята благодат.
Ако животът е дълъг, аз ще се радвам,
че мога дълго да се подчинявам;
а ако е къс – тогава защо да бъда тъжен,
да се издигна до безкрайният ден?
(откъс от стихотворение на Ричард Бакстър - Д.Пр.)
Всеобхватността на нашето задоволство е друг измерител, чрез който можем да преценим дали ние
наистина познаваме Бога.
Първи стъпки
Искаме ли такова познаване на Бога? Тогава следват две неща.
Първо, трябва да преценим колко ни липсва познаването на Бога. Длъжни сме да се научим да
измерваме себе си, не чрез критерият на нашето знание ЗА Бога, нито чрез критерият на нашите дарби и
отговорности в църквата, а чрез начинът, по който се молим и това, което става в сърцето ни. Нека да
молим Бог да ни покаже.
Второ, трябва да търсим Спасителят. Когато бил на земята, Той канел обикновените хора да общуват
с Него; така те започвали да знаят за Него, а знаейки за Него, те Го познавали и познавайки Него, познавали
своя Бог. Стария Завет описва изявления на Господ Исус преди превъплъщението, правейки същите
общувания с мъжете и жените, преобразен като ангел на Господа, за да могат те да Го познават. Книгата
Даниил ни разказва за вероятно два подобни случаи – за един, който бил „четвъртия“, “прилича на син на
боговете“ (Дан. 3:25), който вървял с тримата приятели на Даниил в пещта? И който е бил ангелът, когото
Бог изпратил да затвори устата на лъвовете, когато Даниил бил в тяхната бърлога (Дан. 6:22)?
Сега Господ Исус Христос ни липсва с тяло, но духовно това няма никаква разлика; ние все още
можем да намерим и да познаем Бога чрез търсенето и намирането на компанията на Исус. Защото онези
хора, които са търсили Господ Исус, докато Го намерили – защото обещанието е, че когато Го търсим с
цялото си сърце, ние ще Го намерим – те могат да застанат пред света за да свидетелстват, че те са познали
Бога.

Глава 3

Да познаем и да бъдем познати
За какво сме били създадени? За да познаем Бога. Каква цел в живота си трябва да си поставим? Да
познаем Бога. Какъв е „вечният живот,“ който ни дава Исус? Познаване на Бога. „Това е вечен живот: те
да Те познаят, единственият истинен Бог и Исус Христос, Когото Ти си изпратил.“ (Йоан 17:3 – мой
превод).
Кое е най-доброто нещо в живота, носещо повече радост, наслада и задоволство, отколкото всичко
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друго? Познаването на Бога. „Това казва Господ: `Нека мъдрият да не се хвали с мъдростта си или
силният да се хвали със силата си, или богатият да се хвали с богатството си, но нека който се хвали, да
се хвали с това, че разбира и познава Мен`” (Йер 9:23-24 – мой превод).
От всички състояния, които Бог вижда в човека, кое е състоянието, което Го наслаждава най-много?
Познаването на Него Самият. „Аз искам...познаването на Бога – повече от всички всеизгаряния“ (Ос. 6:6
KJV – мой превод).
В тези няколко изречения ние казахме нещо изключително важно. От това твърдение ще се затопли
всяко християнско сърцето, въпреки че човекът, чиято религия е просто формална, няма да бъде
развълнуван. (И чрез същият този факт може да бъде видяно неговото не възстановено състояние.) Това
което казахме, предоставя веднага фундамента, формата и целта на нашия живот, плюс един принцип за
подреждане на приоритети и за изработване на скала на ценностите.
Щом осъзнаете, че основната цел, заради която сте тук, е да познаете Бога, по-голямата част от
житейските проблеми си отиват по местата, което им се полага. Днес светът е пълен с хора, които страдат от
потребителското желание, което Алберт Камю (Коментар: 1913-1960, умрял при автомобилна катастрофа, има
предположения, че е бил убит от КГБ, защото бил силен критик на режима в СССР, френски философ, писател и журналист.
Получил е Нобелова награда за литература на 44-год. възраст – вторият най-млад носител на тази награда след Ръдиард
Киплинг. Д.Пр.) казал, че е нелепост, глупост и абсурдизъм („живот като лоша шега“) и от оплакването, което

можем да наречем „треската на Мария Антоанета,“ понеже тя измислила фразата „всичко е безвкусно,“ с
която описва това състояние. Тези разстройства разбиват целия ни живот: всяко нещо изведнъж се
превръща в проблем и досада, защото нищо не изглежда, че си заслужава труда. Но тенията на абсурдизма и
треската на Мария Антоанета са болести, срещу които, поради природата си, християните са имунизирани,
освен през кратки периоди на разстройство, когато силата на изкушението притиска умовете и ги изважда
от нормалното им състояние – а тези периоди, поради Божията милост, не са продължителни.
Това, което прави живота да си заслужава да бъде живян, е наличието на достатъчно голяма цел,
нещо, което хваща въображението ни и поддържа нашата вярност, а такава цел християнинът има по начин,
какъвто никой друг човек не притежава. Защото каква по-висока и по-въодушевяваща цел може да има от
това, да познаваме Бога?
Обаче, от друга гледна точка, ние все още нямаме много какво да кажем. Когато говорим за познаване
на Бога, ние използваме една словесна формула, а формулите са като чековите книжки; в тях няма нищо
добро, ако не знаем как да плащаме с тях. Какво имаме предвид, когато използваме фразата „познаване на
Бога“? Дали е някакъв специален вид емоция? Дали са някакви тръпки по гръбначния стълб? Дали това е
някакво мечтано, откъснато от земята, реещо във въздуха усещане? Дали имаме такива вълнуващи
преживявания и веселие, които търсят наркоманите? Или познаването на Бога е специален вид
интелектуално преживяване? Дали чуваме някакъв глас? Дали виждаме видение? Дали е блуждаене на
мислите в човешкия ум? Или какво? Тези неща се нуждаят от обсъждане, особено ако, според Библията,
това е област, в която е лесно да бъдете заблудени и да си мислите, че познавате Бога, когато всъщност не
Го познавате. Тогава ние задаваме въпроса: Какъв вид дейност или събитие е това, което правилно може да
бъде описано като „познаване на Бога“?
Какво включва в себе си познаването на Бога?
Ще започнем с това, че е ясно, че познаването на Бога неизбежно е по-сложно нещо, отколкото
познаването на друга личност, така както познаването на моя съсед е по-сложно нещо от знаенето на къща,
книга или език. Колкото по-сложен е обекта, толкова по-сложно е неговото познаване. Знаенето на нещо
абстрактно, като език, се придобива чрез научаване; знаенето на нещо неодушевено, като Бен Невис ( найвисоката планина в Шотландия – 1343 м. Д.Пр. ) или Британския музей, се постига чрез разглеждане и изследване.
Тези дейности, въпреки че изискват концентрирано усилие, са относително лесни за описване. Но когато
говорим за живи неща, тогава опознаването им става доста по-сложно. Човек не познава едно живо нещо,
докато не научи не само миналата му история, но и как е вероятно то да реагира и какво ще е поведението
му в по-конкретни обстоятелства. Когато човек казва: „Аз познавам този кон,“ обикновено това не означава,
„Аз съм го виждал и преди“ (въпреки че според начинът, по който употребяваме думите, той може да има
предвид само това); но по-вероятно е той иска да каже „Аз знам какво е поведението му и мога да ви кажа
как трябва да го контролирате.“ Такова познаване се постига единствено чрез предшестващо опознаване с
коня, чрез наблюдаването на реакциите му в различни ситуации и чрез нашите опити да се справяме с него.
В случаят на познаване на хора, положението е още по-сложно поради факта, че за разлика от конете,
хората пазят тайни. Те не показват на всеки човек какво има в сърцата им. Няколко дни са достатъчни, за да
опознаете кон толкова добре, колкото вие винаги ще го познавате, но можете да живеете месеци и години
заедно с друг човек и в края на този период да кажете: „Не знам дали изобщо го познавам.“ Ние
разпознаваме степените на нашето познаване на другите хора. За тях ние казваме: Познавам ги добре, не
много добре, само си стискаме ръцете, познавам ги интимно, може би изцяло, доколкото ги познавам или
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малко ги познавам или те са открити към нас.
Така, качеството и степента на познанието си за другите хора зависи повечето от тях, отколкото от
нас. Нашето познание за тях е по-пряко резултат от тяхното позволение ние да ги познаваме, отколкото от
нашето опитване да ги опознаем. Когато се срещаме с тях, нашата част от опознаването е опита ни и
интереса ни, да им покажем добра воля и да сме открити по един приятелски начин от наша страна. От тук
нататък, обаче, не ние, а те, решават дали ние ще ги опознаем или не.
Представете си сега, че вие ще бъдете представен на някой, който считате, че е „над“ нас – дали по
ранг или по интелектуални способности или поради лично умение, или поради лична святост или в някакво
друго отношение. Колкото по-ясно осъзнаваме нашата собствена нископоставеност, толкова по-силно ще
усещаме, че нашата роля е просто да се отнасяме уважително към тази личност и да му позволяваме той да
взема инициативата в разговора. (Представете си, че срещате кралицата на Англия или президента на
САЩ). На нас ще ни се иска да опознаем тази високопоставена личност, но ние напълно разбираме, че това
е нещо, което той ще реши, а не ние. Ако тази личност се ограничи само до любезни формални думи към
нас, ние можем да бъдем разочаровани, но нямаме основание да се оплакваме; в края на краищата ние не
претендираме да бъдем приятели с него.
Но ако, вместо това, той веднага да започне да ни въвежда в своите доверителни неща и ни каже
искрено, че според неговото виждане, това е израз на здрав разум и ако той продължи, и ни покани да се
присъединим към него в конкретните работи, които той е планирал и ни помоли да предоставим себе си да
сме постоянно на разположение за този вид сътрудничество, когато той се нуждае от нас, тогава ние ще се
почувстваме извънредно привилегировани и това ще промени света, според общата ни представа . Ако
досега ни е изглеждало, че животът е маловажен и нерадостен, той вече няма да ни изглежда така сега,
когато великият човек ни запише в списъка на личните си помощници. Тук има нещо, което е банално – и
нещо заради което трябва да се живее!
Това което ще видите, е една илюстрация на отговора на въпрос, какво означава да познаем Бога.
Вероятно Бог казва това чрез Йеремия: „Мъдрият да не се хвали с мъдростта си; силният да не се хвали
със силата си и богатият да не се хвали с богатството си; нека този който се хвали, да се хвали с това,
че познава Мен“ (Йер. 9:23-24) – защото познаването на Бога е взаимоотношение, предназначено да вълнува
човешкото сърце.
Това, което се случва е, че всесилният Създател, Господът на силите, великият Бог, пред Когото
народите са като капка вода в една кофа, идва при вас и започва да ви говори, чрез думите и истините на
Святата Библия. Може би вие сте бил запознат с Библията и християнската истина в продължение на много
години, и тя не е била важна за вас; но един ден се събуждате за факта, че всъщност Бог говори лично на вас
– на вас! - чрез библейското послание. Докато слушате това, което Бог казва, вие установявате, че сте в
много окаяно положение; защото Бог ви говори за вашия грях, за вашата вина, за вашата слабост и за
вашата слепота, за вашата глупост и ви принуждава да осъдите себе си според критериите на Бога, и вие
осъзнавате, че сте в безнадеждно и безпомощно положение и решавате да извикате за прошка.
Но това не е всичко. Започвате да разбирате, че вие чувате Бог, Който всъщност отваря сърцето си за
вас, иска да стане приятел с вас и ви записва, според думите на Карл Барт като „участник в завета.“ Това е
зашеметяващо нещо, но е вярно – взаимоотношението, в което греховните човешки същества познават Бога
е взаимоотношение, в което Бог, така да се каже, ви включва в своя персонал, за да бъдете от сега нататък
негови съработници (виж 1Кор.3:9) и лични приятели. Действието на Бога за вземането на Йосиф от
затвора, за да стане премиер-министър на Фараона е илюстрация на това, което Той прави за всеки
християнин: от положението да сте затворник на Сатана, вие установявате, че сте преместен на доверена
позиция в служба на Бога. Изведнъж животът ви е променен.
Дали да бъдем слуга е срамно нещо или е нещо с което да се гордеем, зависи от онзи, на когото
служим. Много хора казват, че се гордеят, че са служили лично на Сър Уинстън Чърчил през Втората
световна война. Много повече би трябвало да бъде основание за гордост и прослава да знаем и да служим
на Господа на небето и земята!
Тогава, какво включва в себе дейността на познаването на Бога? Държейки заедно различните
елементи, участващи в това взаимоотношение, както вече скицирахме, ние трябва да кажем, че познаването
на Бога включва:
1. Слушане на Божието Слово и приемането му по начинът, по който Светият Дух го обяснява,
прилагайки го върху самите нас.
2. Забелязване на Божията природа и характер, когато Неговото Слово и работа ни ги разкриват.
3. Приемане на Неговите покани и извършване на онова, което Той заповядва.
4. Разпознаване и веселие в любовта, която Той е изявил в това доближаване до вас и във въвличането
ви в това небесно общуване.
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Познаване на Исус
Библията поставя плът на тези голи кости от идеи, използвайки картини и аналогии. Тя ни казва, че
ние познаваме Бога по същият начин, по който син познава своят баща, съпруга познава своя съпруг,
поданикът познава своя цар и овцата познава своя пастир (това са четирите основни аналогии, които са
използвани). Всичките четири аналогии сочат към отношение, в което познаващият „гледа нагоре“ към
познаваният, а после познаваният поема отговорност за добруването на познаващият. Това е част от
библейското разбиране за познаването на Бога: че онези, които Го познават – т.е. онези, на които Той
позволява на Себе си да бъде познат – са обичани от Него и Той се грижи за тях. След малко ще кажем
повече за това.
После Библията добавя и указанието, че ние познаваме Бога по този начин, единствено чрез
познаването на Исус Христос, Който е самият Бог, изявен в плът. „Не си ли ме познал?...Който е видял
Мен, видял е Отца“;“никой не идва при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:9, 6). Следователно, е важно ние
ясно да разбираме в ума си, какво означава познаването на Исус Христос. (Коментар: Исус Христос е „тясната
врата,“ през която се стига до спасението ни и до връзката ни с Бога. Д.Пр. ). За ранните християни познаването на
Исус е пряко сравнимо с познаването на великия човек в нашата илюстрация. Учениците са били
обикновени галилеяни, които в началото не предявявали никакъв интерес към Исус, Който са считали, че е
синът да дърводелецът Йосиф. (Коментар: Йоан и Андрей даже са Му били първи братовчеди по майчина линия. Д.Пр.).
Но Исус, равинът, който говорел с власт, пророкът, който бил повече от пророк, господарят, подбудил
в тях нарастващо страхопочитание и преданост, докато те стигнали дотам, да Го признаят за техния Бог,
Който ги е намерил, призовал ги е при Себе си, въвел ги в Своята довереност и ги е приел като Негови
представители, за да обявяват на света Божието царство. „Той определи дванадесет души, да бъдат с Него и
да бъдат изпращани да проповядват.“ (Марк 3:14 RSV – мой превод). Те разпознали Онзи, който ги бил
избрал и ги нарекъл приятели, че е „Христос, Синът на живия Бог“ (Мат. 16:16), човекът, роден да бъде
цар, носителят на „думите на вечен живот“ (Йоан 6:68). А усещането за вярност и привилегированост,
което познаването донесло, променило целият им живот.
Сега, когато Новия Завет ни казва, че Исус Христос е възкръснал, едно от нещата, което това може да
означава е, че жертвата на Голгота сега, образно казано, е освободена и уголемена, така че всеки човек,
където и да е, може да се радва на същият вид взаимоотношение с Него, което учениците са имали в дните,
когато Той е бил в плът.
Единствената разлика е, че първо, присъствието Му с християните сега е духовно, а не телесно и
поради това е невидимо за нашите физически очи; второ, християнинът, изграждайки върху свидетелството
на Новия Завет, знае още от началото онези истини за Бога и за изкупителното жертвоприношение на Исус,
които оригиналните ученици са разбирали само постепенно, с течение на годините; и трето, че начинът на
говорене на Исус към нас, сега не е чрез изговаряне на сегашни думи, а чрез влагането в нашата съвест на
онези Негови думи, които са записани в евангелията, заедно с останалото библейско свидетелство за Него.
Но познаването на Исус Христос все още остава като определяща връзка на лично ученичество, каквато тя е
била за Дванадесетте ученици, когото Той е бил на земята. Този Исус, който върви през цялата история на
евангелието, върви с християните и сега и познаването на Него включва вървене с Него – сега, както и
тогава.
Исус казва: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват“ (Йоан 10:27). Неговият
„глас“ е Негово изискване,Негово обещание и Негов призив. „Аз съм хляба на живота...аз съм врата за
овцете...добрият пастир...възкресението“ (Йоан 6:35; 10:7, 14; 11:25). „Който не почита Сина, не почита
Отец, Който Го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша думите Ми и вярва в Този, който Ме е
пратил, има вечен живот.“(Йоан 5:23-24 RSV). „Елате при Мен всички, които сте изморени и обременени
и Аз ще ви дам почивка. Поставете Моят ярем върху себе си и се научете от Мен...и ще намерите
почивка“ (Мат. 11:28-29 – мой превод).
Гласът на Исус е „чуван,“ когато изискването на Исус е приемано, тогава на Неговото обещание е
уповавано и на Неговия призив е отговаряно. След този момент Исус е познаван като пастир и онези, който
уповават на Него, Той ги познава като свои собствени овце. „Аз ги познавам и те Ме следват. Аз им давам
вечен живот и те никога няма да загинат; никой няма да ги грабне от ръката Ми“ (Йоан 10:27-28). Да
познаваме Исус, означава да бъдем спасени от Исус, от грях, вина и смърт, в този свят и в бъдеще,.
Лично нещо
Спирайки се сега, за да огледаме това, което казахме, че означава „да познаят Теб, единственият
истински Бог и Исус Христос, Когото си изпратил“ (Йоан 17:3), ние можем да подчертаем следните неща:
1. Познаването на Бога е лична работа, както е и с всяко пряко познанство с хората. Познаването на
Бога е повече от знаенето за Него; познаването е взаимоотношение, реагиране, когато Той се обръща към
вас и работи във вас. Знаенето за Него е необходимо предварително условие, за да уповавате в Него („ как
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биха вярвали в Този, за Когото никога не са чули?“ ( Рим.10:14 NEB – мой превод), но широтата на нашето
знание за Бога не е мярка за нашето познаване на Бога.
Джон Оуен (1616-1683 – английски теолог) и Джон Калвин (1509 – 1564, френски теолог, протестант, реформатор )
имат по-обширни теологични знания отколкото Джон Бъниан ( 1628-1688 – английски писател и проповедник, автор
на книгата „Напредването на поклонника.“) или Били Брей (1794-1868 – английски методистки пастор), но кой ще
отрече, че последните двама са познавали своя Бог много по-добре от първите двама? (Разбира се, и
четиримата са работили упорито за утвърждаването на Библията, което все пак е много по-важно от
теологичното обучение.) Ако решаващият критерии беше идейната точност, тогава очевидно пообразованите библейски теолози щяха да познават Бога по-добре от всеки друг. Но не това е решаващият
критерии; вие може да имате всички правилни представи за Бога в сърцето си, без някога да сте тествали в
сърцето си реалностите, за които се отнасят тези представи; а обикновеният читател на Библията и
слушател на проповеди, който е изпълнен със Светия Дух, ще развие в себе си много по-дълбоко
запознаване със своя Бог и Спасител, отколкото по-обучения теолог, който е доволен, че е теологично точен.
Причината за това е, че първият познава Бога въз основата на практическото приложение на вярата в
живота си, а вторият – не.
2. Познаването на Бога е резултат от лично участие – на разума, волята и чувствата. Наистина,
без това не може да има цялостно лично взаимоотношение. За да познаете друга личност, вие трябва да
посветите себе си на общуване с него и да приемете неговите интереси, занимания и грижи. Без това,
вашата връзка с него може да е само повърхностна и безвкусна. Псалмистът казва: „Вкусете и вижте, че
Бог е благ“ (Пс. 34:8). Да „вкусим,“ означава да кажем „да опитаме“ една хапка от нещо, с намерението да
оценим неговия вкус. Чинията може да изглежда добре и да е добре препоръчана от готвача, но ние не знаем
истинското ѝ качество, докато не вкусим от яденето.
По подобен начин, ние не знаем истинското качество на другия човек, докато не сме „вкусили“ от
общуването с него. Образно казано, приятелите си съобщават вкусове един на друг през цялото време,
споделяйки си техните взаимоотношения (както е при хората, които са взаимно влюбени), както и към
всичко останало, което е обща загриженост. Когато така отварят сърцата си един към друг чрез това, което
казват или правят, всеки „вкусва“ качеството на другия към тъгата или към веселието. Те са се
самоопределили и са лично и емоционално свързани със загрижеността на другия. Те имат чувства един
към друг, както и мислят един за друг. Това е важна отличителна черта – познаването, което приятелите
имат един към друг. Същото се отнася и за познанието на християнина за Бога, което, както видяхме, е
взаимоотношение между приятели.
Емоционалната страна на познаването на Бога често пъти е подценявано сега, поради страха от
окуражаване към сълзливия егоизъм. Но истината е, че няма по-нерелигиозно нещо от егоизма и има
нужда от постоянно подчертаване, че Бог не съществува за нашето удобство, щастие или задоволство или
за да ни доставя „религиозни преживявания, все едно, че тези неща са най-интересните и важни неща в
живота.
Също е нужно да подчертаем, че всеки, който въз основата на „религиозни преживявания“ казва:
„Познавам Го, а не прави това, което Той заповядва, е лъжец и истината не е в него“ (1Йоан 2:4 – мой
превод, сравнете с 2:9,11; 3:6, 11; 4:20).
Но за всичко това, ние не трябва да изпускаме от погледа си факта, че познаването на Бога е не само
емоционално взаимоотношение, но и интелектуално и волево взаимоотношение, и не би могло да бъде
наистина дълбоко взаимоотношение между личности, ако не е така. Вярващият е и задължително трябва да
бъде емоционално въвлечен в победите и превратностите на Божията кауза в света, така както личния
персонал на сър Уинстън Чърчил е бил емоционално въвлечен във възходите и паденията на войната.
Вярващите се радват, когато техният Бог е почитан и оправдаван, и изпитват най-силно страдание, когато
виждат, че Бог е осмиван и пренебрегван.
Когато Варнава дошъл в Антиохия “и видя, доказателството на Божията благодат, той се зарадва“
(Деян. 11:23 – мой превод). За разлика от това, псалмистът написал: „Потоци от сълзи текат от очите ми,
защото не е спазван Твоят закон“ (Пс. 119:136 – мой превод). По същият начин, християните се срамуват и
тъгуват, когато са убедени, че са се провалили пред техния Господ (вижте напр. Пс. 51 и Лука 22:61-62) и от
време навреме са извън себе си от радост, когато Бог изяви пред тях по един или друг начин славата на
вечната любов, с която Той ги е обикнал (виж „изведени извън себе си от неописуема радост“ (1 Пет. 1:8
NEB – мой превод) Това е емоционалната страна и страната на житейския опит в приятелството с Бога.
Невежеството за тази страна спори, че колкото и точни да са мислите на човека за Бога, той все още не
познава Бога, за Който мисли.
3. Познаването на Бога е рожба на милостта. Това е взаимоотношение, в което цялата
инициативата идва от Бога – както би трябвало да бъде, тъй като Бог е толкова изцяло над нас, а ние сме

18

19
толкова изцяло лишени от всяка претенция за Негова благосклонност поради нашите грехове.
Не ние ставаме приятели с Бога ; Бог става приятел с нас. Павел изрича тази мисъл за приоритета на
благодатта в нашето познаване на Бога, когато пише до Галатяните: „След като познахте Бога – или поточно – след като сте познати от Бога“ (Гал. 4:9 – мой превод). В тази окачествяваща фраза става видимо
усещането на апостола, че благодатта идва първа и остава фундаментална за спасението на неговите
читатели. Тяхното познаване на Бога е следствие, че преди това Бог ги е познал. Те Го познават чрез вяра,
защото Той пръв ги е избрал чрез благодат.
Думата познавам, когато е използвана от Бога по този начин, е дума за благодат на суверен, сочеща
към Божията инициатива в обичането, избирането, изкуплението, призоваването и в запазването. Това, че
Бог е изцяло наясно за нас, „познавайки ни изцяло,“ както казваме ние, със сигурност е част от смисъла,
както се вижда от сравнението между нашето несъвършено познаване на Бога и Неговото съвършено
познаване на нас в 1Кор. 13:12. Но това не е основният смисъл, който става ясен от откъси като следните:
„Господ каза на Моисей: `Ти си придобил Моето благоволение и Аз те познавам по име`“ (Изх. 33:17
– мой превод).
“Преди да те оформя (Йеремия) в утробата, Аз те познавах, преди да се родиш, Аз те отделих.“
(Йер. 1:5 – мой превод).
„Аз съм добрият Пастир; Аз познавам Своите овце и Моите овце Ме познават...и Аз давам живота
Си за овцете...Моите овце слушат гласа Ми; Аз ги познавам...Те никога няма да загинат“ (Йоан 10:14-15,
27-28).
Тук Божието познаване на онези, които са Негови, е свързано с цялото намерение на спасяващата
милост. То е познаване, което подсказва лична привързаност, изкупително действие, заветна вярност и
провиденческа бдителност към онези хора, които Бог познава. Иначе казано, това подсказва спасение, сега и
завинаги, както загатнахме преди.
Да бъдем познати
Следователно, в последният анализ става ясно, че най-важното нещо не е фактът, че аз познавам Бога,
а по-важният факт е, че Той познава мен. Името ми е гравирано на дланите на ръцете Му. Аз никога не съм
извън Неговия разум. Цялото ми познаване на Него, зависи от Неговата поддържаща инициатива в
познаването Му на мен. Аз Го познавам, защото Той пръв ме позна, и продължава да ме познава. Той ме
познава като приятел, като Един, който ме обича; и няма нито един момент, в който очите Му да не са
вперени в мен или вниманието Му да е отклонено от мен и в нито един момент грижата Му не се колебае.
Това е много важно познаване. В него има неописуема утеха – такъв вид утеха, която дава сила,
трябва да кажем, не обезсилваща – в познанието, че Бог постоянно ме познава в любов и ме наблюдава за
мое добро. Има огромно облекчение в познанието, че Неговата любов към мен е изцяло реална, основаваща
се във всяка част върху предишното познаване на най-лошото в мен, така че никакво откритие сега не може
да Го лиши от илюзия за мен, по начинът, по който аз толкова често съм лишаван от илюзии за самият мен и
това да угаси Неговата решимост да ме благослови.
Със сигурност има огромна основание за смирение в мисълта, че Бог вижда всички изопачени неща в
мен, които моите побратими, хората не виждат (и аз се радвам!) и че Той вижда повече извратеност в мен,
отколкото аз виждам в себе си (което, съвсем съзнателно потвърждавам, че е достатъчно). Обаче също
толкова огромен е подтикът в мисълта да се покланям и да обичам Бога, поради една една неразгадаема
причина – Той ме иска като Негов приятел и желае да бъде мой приятел, и е дал Своя Син да умре заради
мен, за да осъществи това намерение. Ние не можем да измислим тези мисли тук, но простото им
споменаване е достатъчно, за да покаже колко голямо е значението да знаем не просто, че познаваме Бога, а
че Той познава нас.

Глава 4

Единственият истински Бог
Какъв според вас е смисъла на дума „идолопоклонство“? Дали, че в нея се говори за диваци, пълзящи
пред фигура, символизираща божество? Или за грубо издялани статуи в храмове на индийския бог Хинду?
Или за дервишкия танц на свещеници на Ваал около олтара на Илия? Със сигурност тези неща са
идолопоклонство по много очевиден начин, но ние трябва да разберем, че има и по-изтънчени форми на
идолопоклонството.
Вижте втората от Десетте заповеди. В нея се казва: „Не си прави кумир (идол) във формата на
каквото и да е нещо, което е горе на небето или долу на земята, или във водата отдолу. Да не им се
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покланяш (на другите богове), нито да им служиш; защото Аз, Господ, твоят Бог, съм ревнив Бог“ (Изх.
20:4-5 – мой превод). Какво казва тази заповед? Ако беше сама, щеше да е естествено да се предполага, че
тя се отнася до поклонението пред други богове, различни от Йехова – например, покланяне пред идола на
Вавилон, който е описано от Исая (Ис. 44:9-20; 46:6-7), или за езичество в гърко-римския свят по времето
на Павел, за което той писал в Рим. 1:23,25, че те „смениха славата на безсмъртния Бог с образи,
приличащи на смъртен човек, на птици, на животни и на влечуги.. .Те замениха истината на Бога с лъжа
и се покланяха и служеха на създадени неща, а не Създателят“ (мой превод). Но в своя контекст, втората
заповед едва ли се отнася за този вид идолопоклонство, защото ако беше така, тя просто щеше да е
повторение на първата заповед, без да добавя нещо друго към нея.
Съобразно с това, ние приемаме втората заповед – така както тя винаги е била приемана – като
насочваща ни към принципа, че (да цитираме Чарлз Ходж) „идолопоклонството се състои не само от
поклонение на лъжливи богове, но и в поклонение на истинския Бог чрез образи.“ В християнското си
приложение, това означава, че ние не трябва да употребяваме видими или рисувани изображения на
Триединния Бог или на която и да личност от Троицата за целите на християнското богослужение.
Следователно, заповедта се занимава не с обекта на нашето богослужение, а с начинът на богослужението,
което ни казва, че статуи и картини на Бога, на Когото се покланяме, не трябва да бъдат използвани като
добавка към богослужението.
Опасности в образите
На пръв поглед може да изглежда странно, че такава забрана трябва да бъде поставена сред десетте
основни принципи на библейската религия, защото на пръв поглед изглежда, че това не е много логично.
Ние се питаме: „Какво вреда има, ако покланящият се е обкръжил себе си със статуи и картини, ако те му
помагат да издига сърцето си към Бога?“
Ние сме свикнали да разглеждаме въпроса за това, дали тези неща трябва да бъдат използвани или не,
като нещо, което зависи от темперамента и личния ни вкус. Ние знаем, че някои хора имат разпятия и
картини на Христос в техните стаи и те ни казват, че гледането към тези обекти им помага да фокусират
мислите си в Христос, когато се молят. Знаем, че много хора твърдят, че са способни да се покланят посвободно и лесно в църкви, в които няма такива неща. Ние питаме: „Какво лошо има в това? Каква вреда
могат да причинят тези неща? Ако хората считат, че те са полезни, какво повече може да бъде казано?
Каква логика има в това да ги забраняваме?“ Пред лицето на тази обърканост, някои хора биха
предположили, че втората заповед се отнася само за неморалното и унизително представяне на Бога,
взаимствано от езически култове и нищо повече.
Но самото формулиране на заповедта изключва такова ограничено представяне. Бог казва напълно
категорично: „Не си прави кумир (идол) във формата на каквото и да е нещо“ (Изх. 20:4 – мой превод) за
употреба в богослужение. Това категорично твърдение забранява не просто употребата на картини и статуи,
които изобразяват Бога като животно, но и на картини, и статуи, които го изобразяват като найвисокопоставеното сътворено нещо, което познаваме – човека. То забранява и употребата на картини и
статуи на Исус Христос като човек, въпреки че самият Исус е бил човек и си остава човек; защото всички
картини и статуи са задължително направени като „подобие“ на идеален човек, такъв какъвто ни си го
представяме, и следователно попада под забраната, налагана от заповедта.
В историята, християните са се различавали помежду си, според разбирането им дали втората заповед
забранява употребата на картини на Исус за целите на обучението и инструктирането (например, в
класовете на Неделното училище) и въпросът не е толкова лесно да бъде разрешен; но няма никакво място
за съмнение, че заповедта ни задължава да се освободим, както в публичните, така и в личните места, от
картини и статуи на Христос, а и от картини и образи на Неговия Отец.
Но в такъв случай, след като е така, какъв е смисъла на тази всеобща забрана? От подчертаванията в
текста на самата заповед, придружени към нея от страшното наказание (съобщаващо за Божията ревност и
Неговата строгост при наказване на нарушителите), човек би предположил, че това е нещо от съдбоносна
важност. Но дали е така? Отговорът е: Да! Библията ни показва, че славата на Бога и духовното добруване
на хората са пряко обвързани с тази заповед. Пред нас са поставени две посоки на мислене, които заедно
напълно обясняват, защо тази заповед трябва толкова ясно да бъде подчертавана.
Тези посоки на мислене са свързани с истинската или предполагаемата полезност на образите, но към
истината за тях. Тези посоки на мислене са следните:
1. Образите опозоряват Бога, защото засенчват Неговата слава. Подобието на образите на небето
(слънцето, луната, звездите), на земята (хора, животни, птици, насекоми) и в морето (риби, бозайници,
ракообразни) точно казано не са подобие на техния Създател. Калвин е написал: „Истинският образ на
Бога не може да бъде намерен в целия свят; и следователно...Неговата слава е осквернявана и Неговата
истина е изопачавана от лъжата, когато Той е поставян пред очите ни във видима форма...Следователно,
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да създаваме някакъв образ на Бога само по себе си е богохулство; защото чрез това извращение Неговото
величие е фалшифицирано и Той е изобразяван да е различен от това, което Той е.“ (Коментар: А понеже
никой не е видял Бога, следователно всички негови изображения са неверни – и богохулни. Д.Пр. )
Смисълът на забраната тук не е свързан с това, че образ, представящ Бога като имащ тяло и части,
докато истината е, че Той няма нито едното, нито другото. Ако само това беше основанието за забраната на
образите, представянето на Христос щеше да е безукорно. Но смисълът наистина стига по-дълбоко.
Основанието за забраната на картините и образите е, че те неизбежно скриват по-голямата част, ако не –
изцяло - истината за природата и характера на святото Същество, което те представят.
Да илюстрирам: Аарон направил златно теле (т.е. образ на бик). Той бил замислен да бъде видимият
символ на Йехова, могъщият Бог, който извел Израел от Египет. Няма съмнение, че образът е бил направен с
намерението да му бъде отдавана почит, да бъде боен символ на Неговата велика сила. Но не е трудно да
бъде видяно, че такъв символ всъщност оскърбява Бога, защото каква представа за Неговият морален
характер, за Неговата праведност, доброта и търпение, човек би могъл да придобие от гледането на статуя
на Бога, изобразен като бик? Следователно, образът направен от Аарон, скривал славата на Йехова.
По подобен начин, емоцията на разпъването на кръста засенчва славата на Христос, защото тя
скрива факта на Неговата божественост, на Неговата победа на кръста и на Неговото сегашно царство. Тази
емоция изявява Неговата слабост, но скрива Неговата божествена сила; тя описва реалността на болката
Му, но скрива от погледа ни реалността на Неговата радост и на Неговата сила.
И в двата примери, символът е недостоен, най-вече заради това, което не успява да покаже. А такива
са всички други видими изображения на Бога.
Каквото и да си мислим за религиозното изкуство, от гледната точка на културата, ние не трябва да
гледаме към портретите на Бога, за да ни покажат Неговата слава и да ни развълнуват да Му се
покланяме; защото Неговата слава е точно в това, което такива портрети никога не могат да ни покажат.
И това е причината, поради която Бог е добавил към втората заповед един намек за Себе си - че е „ревнив,“
за да защити Себе си от хората, които не Му се подчиняват: защото Божията „ревност“ в Библията е
Неговото усърдие да поддържа Собствената си слава, излагана на опасност, когато в богослужението са
използвани образи.
В Ис. 40:18, след като отчетливо показва Божието неизмеримо величие, Библията ни пита: „ На кого
ще уподобите Бога? На какъв образ ще Го уподобите?“ (мой превод). Въпросът не очаква отговор, а само
наказано мълчание. Предназначението на този въпрос е да ни напомни, че е както абсурдно, така и
оскверняващо да мислим, че образ, създаден така, както образите трябва да бъдат създавани, наподобяващ
някое творение, би могъл да бъде приемливо приличащ на Създателят.
Нито пък това е единствената причина, поради която на нас ни е забранено да използваме образи в
богослужението.
2. Образите ни заблуждават, защото съобщават лъжливи представи за Бога. Самото
несъответствие на това, с което тези образи представят Бога, изопачава мисленето ни за Него и посажда в
умовете ни всевъзможни грешни представи за Неговия характер и воля. Чрез направата на образ на Бога във
формата на теле, Аарон подвел израелтяните да си мислят, че Бог е Същество, на което могат да се покланят
приемливо чрез дивашка развратеност. От това следва, че „празникът на Господа“ (Изх. 32:5), който Аарон
организирал, се превърнал в срамна оргия. Отново ще кажа, че е исторически факт, че употребата на
разпятието като добавка към молитвата, е окуражавала хората да свързват вярата с размишления за
телесните страдания на Христос; това ги превръщало в ужасени от духовната цена на физическата болка и
това не им позволявало да познаят възкресеният Спасител.
Тези примери показват как образите ще фалшифицират истината за Бога в умовете на хората,. От
гледна точка на психологията е сигурно, че ако по навик фокусирате мислите си върху образ или картина на
Бога, на който ще се молите, вие ще започнете да мислите за Него и да се молите на Него такъв, какъвто
образът го представя. В такъв случай, в този смисъл вие ще се покланяте и ще боготворите вашия образ; и
до степента, до която образът не успява да каже истината за Бога, до същата степен и вие няма да успеете да
се поклоните на Бога в истина. Поради това Бог ни забранява да използваме образи и картини в нашето
поклонение.
Отляти фигури и мисловни образи
Разбирането, че образите и портретите на Бога оказват влияние на нашите мисли за Бога, ни насочва
към друга област, за която се отнася забраната на втората заповед. Точно така, както ни забранява да
изработваме отляти образи на Бога, тя ни забранява и да си измисляме Негови мисловни образи.
Представянето на Бога в главите ни може да бъде толкова реално нарушение на втората заповед, каквото е и
ако използваме създаден от хората образ, за да си Го представим. Колко често чуваме хора да казват:
„Харесва ми да си представям Бога като великият Архитект (или Математик, или Художник)“ или „Аз не си
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представям Бог като Съдия; харесва ми да си представям просто като Отец.“ От житейски опит знаем,
колко често подобни забележки служат като въведение към отричане на нещо, което Библията ни казва за
Бога. (Коментар: Само ще спечелим, ако се откажем да отричаме някои неща, които са казани в Библията. Д.Пр. ) Трябва да
бъде казано с най-голямото възможно подчертаване, че онези хора, които се считат свободни да мислят за
Бога така, както на тях им харесва е, че така те нарушават втората заповед. В най-добрият случай, те могат
да си представят Бога в образа на идеален човек, може би – като супермен. Но Бог не е само във формата на
човек. Ние сме били направени по Неговия образ, но не трябва да мислим, че Той съществува в нашия
образ. Да имаме такава представа за Бога означава, че ние сме неосведомени за Него и че не Го познаваме.
Цялата необоснована теология, която се основава на философско размишление, а не на Библейско
откровение, е неприложима относно познаването на Бога. Павел казва къде свършва този вид теология:
„Светът с мъдростта си не позна Бога“ (1Кор 1:21). Да вървим след представите на човешкото сърце в
областта на теологията е начинът да останем невежи за Бога, и да се превърнем в идолопоклонници– като в
този случай идолът е фалшив мисловен образ на Бога, създаден чрез собствените ни предположения и
въображение.
С оглед на това, позитивната цел на втората заповед става ясна. Негативната цел – тя е
предупреждение против начини на поклонение и религиозна практика, която води до опозоряване на Бога и
до фалшифициране на Неговата истина. Позитивната цел – тя е призив към нас да приемем, че Създателят
Бог е свръхестествен, загадъчен и неразгадаем, отвъд възможностите на всяко въображение или
философско предположение, на което ние сме способни – и оттук призивът към нас е да смирим себе си, да
Го слушаме и да се учим от Него и да Му позволяваме на ни научи на какво прилича Той и как ние трябва да
мислим за Него.
Бог ни казва: „Защото моите мисли не са като вашите мисли, нито вашите пътища са Мои
пътища, понеже както небето е по-високо от земята, така Моите пътища са по-високи от вашите
пътища и Моите мисли – от вашите мисли“ (Ис. 55:8-9). Павел говори в същият дух: „О, колко дълбоко е
богатството на мъдростта и знанието на Бога! Колко неразгадаеми са Неговите присъди и колко
непроследими са пътищата Му! Кой е познал ума на Господа? (Рим. 11:33-34)
Бог не е същия вид личност като нас; Неговата мъдрост, Неговата скала на ценностите, Неговият
начин на действие, се различават толкова неизмеримо от нашия начин на действие, че ние вероятно не
можем се досетим за нашия път до тях по интуиция или да ги подскажем по аналогия от нашата представа
за идеална зрялост. Ние не можем да Го познаем, освен ако Той не ни говори и не ни казва за Себе си.
Но всъщност Той е говорил. Той е говорил не само чрез Своите пророци и апостоли, но и чрез думите
и делата на Своя собствен Син. Чрез това откровение, което е направено достъпно чрез святата Библия, ние
можем да си формираме вярна представа за Бога; без тези неща ние никога не можем да си създадем такава
вярна представа. Така изглежда, че позитивната сила във втората заповед е, че тя ни принуждава да вземаме
нашето мислене за Бога от Неговото собствено Слово и от никой друг източник, който и да е той.
(Коментар: А щом е така, вместо да гледаме образи на Бога, създадени от хората, трябва да четем Библията и да
размишляваме над нея. Д.Пр.)

Този позитивен тласък на заповедта изглежда ясен от самата форма на нейното изложение.
Забранявайки правенето и преклонението на идоли, Бог казва за Себе си, че е ревнив; той ще накаже не
покланящите се като такива, а всеки, който „Го мрази“ в смисъла на пренебрегването и неподчинението
на заповедта му като цяло.
Естественото и очаквано нещо в този контекст би била конкретна заплаха към хората, които използват
образи; но защо, вместо това, Божията заплаха е обобщена? Със сигурност това е така, с цел да ни накара да
разберем, че онези, които правят образи и ги използват в поклонението и по този начин неизбежно вземат
теологията си от образите, фактически ще имат склонността да пренебрегват разкритата Божия воля във
всяко нещо. Умът, който се занимава с образи, е ум, който все още не се е научил да обича и да слуша
Божието слово. Онези, които гледат към направени от хората образи, материални или умствени и да им
позволяват да ги отвеждат при Бога, вероятно няма да приемат някаква част от Неговото откровение така
сериозно, както би трябвало.
Във Втор. 4 самият Моисей разширява забраната на употребата на образи в преклонението пред Бога,
точно в тези посоки, противопоставяйки и сравнявайки направата на образи с подчинението на Божието
слово и на заповедите, все едно, че тези две неща са изцяло взаимно несъвместими. Той напомня на хората,
че на Синай, въпреки че видели знаци на Божието присъствие, те не видели никакво видимо изявяване на
Самият Бог, а само чули Неговото слово и Моисей ги призовава да продължават да живеят така, все едно че
се намират в подножието на планината Синей, чувайки Божието слово да звъни в ушите им и то да ги
насочва, а не предполагаеми образи на Бога, намиращи се пред очите им, да ги отклоняват.
Смисълът е ясен. Бог не е им е показал видим символ на Себе си, а им е говорил; следователно, сега
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те не трябва да търсят видими символи на Бога, а просто да се подчиняват на Неговото Слово. (Коментар: Но
истината е, че както е станало при Грехопадението, така е и сега. Нашият основен проблем е, че никак не е просто и лесно ние
да се подчиняваме. Всеки родител прекрасно знае това. Д.Пр. ) Ако бъде казано, че Моисей се е страхувал, че

израилтяните ще възприемат идеите за образите от езическите народи около тях, нашият отговор е, че
несъмнено, той се е страхувал от това и точно това е причината за забраната: всички направени от човека
образи на Бога, независимо от това дали са излети фигури или са мисловни образи, са наистина заемки от
инвентара на греховния и безбожен свят и поради това нямат имат нищо общо със свято Божие Слово. Да
правим образ на Бога, означава да имаме за Него представа, взета от човешки извор, а не от Самият Бог; и
точно това е лошото с направените от човека образи.
Гледане към истинския Бог
Въпросът, възникващ за нас от всичко казано досега за начина на мислене, към който се стремим, е
следният: „Доколко добре спазваме втората заповед? Ясно е, че няма образи на телета в църквите, които
посещаваме, а вероятно там няма и разпятия, (въпреки че може да има някои картини на Христос по стените
на църквите ни, за които трябва още веднъж да помислим, дали трябва да са там); но дали сме сигурни, че
Богът, който търсим, за да Му си поклоним, е Богът на Библията, истинският Йехова? Дали се покланяме на
единственият истински Бог с истина? Или ние имаме наши представи за Бога, така че всъщност ние не
вярваме в Християнския Бог, а в някой друг бог, така както мюсюлманите или юдеите, или Свидетелите
на Йехова не вярват в Християнския Бог, а в някакъв друг бог?
Може би си казвате: „Как е възможно аз да кажа това?“ Добре, тестът е следния. Богът на Библията е
говорил в Своя Син. Светлината на Неговата слава ни е дадена в лицето на Исус Христос. Дали аз гледам по
навик към личността и работата на Господ Исус Христос, като изявена пред мен окончателната истина за
природата и добродетелта на Бога? Дали виждам, че намеренията на Бога са фокусирани в Исус Христос?
Ако съм направен способен да видя това и ако в ума и сърцето си отида при Голгота и се държа здраво
за решението на Голгота, тогава аз мога да зная, че наистина се покланям на истинския Бог и че Той е моят
Бог, и че аз даже сега се радвам на вечен живот, според Неговото собствено определение: „Сега това е
вечен живот: че те могат да познаят Теб, единственият истински Бог и Исус Христос, Когото си
изпратил“ (Йоан 17:3 – мой превод).
Допълнение към изданието на книгата от 1993
През годините от първото издание (1973) досега, постоянен поток от писма настояваше, че с моят
призив за спиране на употребата на образи на Бога за целите на обучението или на богослужението, аз съм
отишъл твърде далече. Наистина ли?
Представям три аргументи в тези писма:
1. Преклонението пред Бога изисква истинско християнско изявяване чрез видими изкуства, не помалко отколкото изисква християнското морално изявяване чрез обич в семейството и към ближния.
2. Въображението е част от човешката природа, както Бог го е направил и то трябва да бъде
освещавано и изявявано, а не да бъде заклеймявано и потискано в общуването ни с нашия Създател.
3. Образите (разпятия, икони, статуи, картини на Исус) всъщност задействат посветеност, която би
била по-слаба, ако ги няма тези образи.
Със сигурност, принципът на първия аргумент е правилен, но трябва да бъде и правилно прилаган.
Символичното изкуство може да служи на богослужението по много начини, но втората заповед забранява
всяко нещо, което ще бъде считано, че е реален образ на Бога. Ако рисунките, скиците или статуите на
Исус, превъплътеният Син, бъдат винаги разглеждани като символи на човешкото съвършенство вътре в
рамките на съответната култура, която ги е произвела (белокож англосаксонец, чернокож африканец,
жълтокож китаец и т.н.), вместо като внушаващи, че това е истинския образ на Исус, няма да има никаква
вреда. Но тъй като нито децата, нито опитните възрастни гледат на рисунките, скиците или статуите по
този начин, моето мнение е, че е по-разумно да се покланяме пред Бога без тях.
Принципът на втория аргумент също е правилен, но библейският начин за неговото приложение е да
привържем нашето устно и видимо въображение към задачата на разбирането на драмата и чудото на
Божийте дела в историята, така както това е направено в книгите на Пророците и Псалми, и в книгата
Откровение; а не те да се противопоставят на това, което е разумно във втората заповед, създавайки
статични или привидно реални образи на Исус.
А що се отнася до третия принцип, проблемът е, че веднага щом образите бъдат разгледани като
истински образи, а не като символи, вместо да го стартират, те започват да извращават посвещението. И тъй
като на нас, хората, ни е трудно да избегнем този капан, мъдростта ни съветва още повече, че по-добрият и
по-безопасен начин е да се покланяме без тях. Някои рискове не си заслужава да бъдат поемани.
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Глава 5

Превъплътеният Бог
Не е чудно, че мислещите хора считат, че е трудно да бъде вярвано в евангелието на Исус Христос,
защото реалностите, с които то се занимава, надвишават нивото на нашето разбиране. Но е тъжно, че
толкова много хора правят вярата да е по-трудна, отколкото тя трябва да е, намирайки затруднения в
погрешни места.
Например, да вземем изкупителното жертвоприношение. Много хора имат трудности с него. Те питат:
„Как мога да вярвам, че смъртта на Исус от Назарет – един човек, издъхващ на римско бесило, премахва
греха на света? Как може тази смърт да има някакво отношение с Божията прошка на нашите грехове
днес?“
Или например, да вземем възкресението, което изглежда е препъни-камък за много хора. Те питат:
„Как мога да вярвам, че Исус е възкръснал телесно от смъртта? Съгласен съм, че е трудно да се отрече,
че гробницата му е била празена – но със сигурност трудността да повярвам, че Исус се е появил от нея,
живеещ безсмъртен живот с тяло, е още по-голяма? Не е ли по-лесно да повярвам в някаква форма на
теорията за временно съживяване след припадък или за открадване на тялото, отколкото да вярвам в
християнското учение за възкресението?
Или отново, да вземем раждането на девицата, което е широко отричано след протестантите в този
век. Хората питат: „Как е възможно човек да вярва в такава биологична аномалия?“
Или да вземем чудесата, описани в евангелията; на много хора им е трудно да вярват в чудесата. Те
казват: „Съгласен съм, че Исус е изцелявал (при наличията на доказателство е трудно да се съмнявам в
това, което той е направил, но все пак, историята е показала и други лечители); но как е възможно някой
да вярва, че Той е вървял по водата, или че е нахраним 5000 души, или че е възкресявал умрели хора?“
Подобни истории със сигурност са напълно неправдоподобни. Днес много умове с неукрепнала вяра, са
дълбоко объркани с тези и подобни проблеми, .
Най-голямата мистерия
Но всъщност истинската трудност, най-голямата мистерия с която евангелието ни се противопоставя,
изобщо не се намира в горепосочените места: тя се намиране не в посланието на Разпети Петък за
изкупителното жертвоприношение, а е в посланието за Превъплъщението на Рождество Христово.
Истински смаяният християнин твърди, че Исус от Назарет е бил Бог, станал човек – че втората личност в
Троицата е станала „вторият човек“ (1Кор. 15:47), определяйки съдбата на човека, вторият представител
трасирал пътя и че Той е приел човешкия облик, без да загуби божествеността си, така че Исус от Назарет, е
бил както истински Бог, така и човек.
Тук имаме две мистерии на цената на една – множеството на личности в единството на Бога и
единство на Троицата и човешкото в личността на Исус. Ето тук, в нещото, което се е случило на първото
Рождество, се намират най-дълбоките и най-неразгадаеми дълбочини на християнското откровение:
„Словото стана плът.“ (Йоан 1:14); Бог стана човек, Божият Син стана евреин; Всесилният се появи на
земята като безпомощно човешко бебе, неспособно да направи нещо повече от бебе и да се взира, и върти, и
да шуми, да има нужда да бъде хранено и преобличано, и да бъде учено да говори като всяко друго дете. И в
това нямало никаква измама или лъжа: най-ранното детство на Божия Син е било реалност. Колкото повече
мислите за това, толкова по-изумително става то. Нито едно нещо в измислиците не е толкова фантастично,
колкото е истината на Превъплъщението.
Това е истинският препъни-камък в Християнството. Това е мястото, където евреите, мюсюлманите,
унитарианците (Коментар: Християни, които вярват, че Исус е бил човек, вдъхновен от Бога в неговите духовни учения и е
Спасител, но няма божествена природа и не е бил превъплътен Бог. Д.Пр.), Свидетелите на Йехова и много от онези, на
които им е трудно да вярват в раждането на девицата, в чудесата, в изкупителното жертвоприношение на
Исус и в Неговото възкресение, се провалят. Точно от невярването или поне от неправилното вярване в
Превъплъщението, обикновено извират трудностите с другите твърдения в евангелската история. Но след
като Превъплъщението бъде схванато и прието като истина, всички други затруднения постепенно изчезват.
Ако Исус не е бил нещо повече от много забележителен и набожен човек, затрудненията във
вярването в това, което ни казва Новия Завет за Неговия живот и работа, наистина ще бъдат огромни. Но ако
Исус е бил същата личност, като вечното Слово, ако е бил Божият извършител в сътворението, „чрез Когото
също Той (Бог) направи световете (Евр. 1:2 RV – мой превод), няма нищо чудно, ако нови дела на
сътворителната сила са маркирали Неговото идване в този свят и Неговия живот в този свят, и Неговото
излизане от този свят. Не е странно, че Той, Авторът на живота, е трябвало да възкръсне от смъртта. Ако
Той наистина е бил Божият Син, щеше да е много по изумително, че Той е трябвало да умре, отколкото - да
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възкръсне отново.
Чарлз Уесли е написал в един химн: „Всичко е мистерия! Безсмъртният умира!“; но нищо не може да
се сравни с мистерията на възкресението на Безсмъртният. И ако безсмъртният Син на Бога наистина се
подчинил, за да вкуси смъртта, не е странно, че такава смърт трябва да има спасяващо значение за
обречената човешка раса. Щом веднъж приемем, че Исус има божествена природа, става нелогично да
имаме затруднения с приемането на казаното в Библията. Тогава всички неща са в хармония и всяко от тях
отива на своето място. Само по себе си Превъплъщението е неразбираема мистерия (Коментар: Което означава,
че или го приемаме такова, каквото е, или не го приемаме. Но то е неразгадаемо и е недостъпно за човешките мисловни
способности. Д.Пр.), но то има смисъл за всичко друго, съдържащо се в Новия Завет.

Кое е това Дете?
Евангелията на Матей и Лука ни казват по-подробно, как Божият Син дошъл в този свят. Той бил
роден в обора на една странноприемница в едно затънтено еврейско градче по времето на възхода на
Римската империя. Тази история е украсявана, когато я разказваме всяка година на Рождество, но всъщност
тя е доста отвратителна и жестока. Причината, поради която Исус е бил роден извън странноприемницата е,
че тя била пълна и никой не искал да предложи легло на една раждаща жена, поради което се наложило тя
да роди бебето си в обор и да го сложи в яслата на животните. Историята е разказана безстрастно и без
коментари, но никой мислещ читател не може да не потръпне, представяйки си картината на грубостта,
безчувствието и падението, която тя обрисува.
Но авторите на евангелията разказват тази история не за да извличат морални уроци от нея. За тях
важността на историята се намира не в обстоятелствата, в които е станало самото раждане (освен в
единственото отношение, че тя е изпълнила предсказанието, случвайки се във Витлеем. Виж Мат. 2:1-6),
важността на историята на раждането е в личността на бебето. В това отношение Новия Завет има да
съобщи 2 важни неща, които вече казахме; сега нека да ги разгледаме по-подробно.
1. Бебето, родено във във Витлеем е било Бог. По-точно, съобразно езикът на Библията, то е било
Синът на Бога или както християнската теология редовно го нарича Синът Бог. Забележете, Син ът, а не
Син; което Йоан казва четири пъти в първите три глави на неговото евангелие, за да бъде напълно сигурен,
че читателите му разбират уникалността на Исус – Той е бил „Единородният“ или „единственият Син на
Бога“ (виж Йоан1:14, 18; 3:16, 18). В съответствие с това, Християнската църква изповядва: „ Аз вярвам в
Бог Отец...и в Исус Христос, Неговият Единороден Син, нашият Господ.“
Защитниците на християнството понякога говорят така, като че ли твърдението, че Исус е
Единородният Син на Бога е последният и пълен отговор на всички въпроси относно Неговата самоличност.
Но това едва ли е така, защото самата фраза задава въпроси и това може лесно да бъде погрешно разбрано.
Дали твърдението, че Исус е Божият Син означава, че те всъщност са два богове? Тогава
християнството вярва в повече от един Бог, както твърдят евреите и мюсюлманите? Или фразата „Син на
Бога“ внушава, че Исус, въпреки че по своя произход не се намира сред сътворените същества, самият Той
не е бил божествен, в същият смисъл, както е Отец? В периода на ранната църква това е твърдели
привържениците на Арианството, а в съвременният свят – Унитарианите, Свидетелите на Йехова,
Христаделфийците и други. Това правилно ли е? Какво има предвид Библията, когато казва, че Исус е
Божият Син?
Тези въпроси озадачават някои хора, но Новия Завет всъщност не ни оставя в съмнение относно
отговорите на тези въпроси. По принцип, всички тези въпроси са били зададени и на тях е било отговорено
от апостол Йоан в началната част на неговото евангелие. Изглежда, че той е писал за читатели с еврейски и
гръцки произход. Той е писал, както ни казва, „за да повярвате, че Исус е Христос (т.е. очакваният Месия),
Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име“ (Йоан 20:31). Това е Божият Син, Който
Йоан представя навсякъде в евангелието си.
Но Йоан е знаел, че фразата „Божият Син“ е опетнена от подвеждащи асоциации в умовете на
читателите си. Еврейската теология използвала това име като титла за очакваният (човешки) Месия.
Гръцката митология говорела за „синове на боговете,“ свръхчовеци, родени от съчетаване между бог и хора
от женски пол. В нито един от тези случаи, тази фраза не изразявала идеята за идването на самия Бог;
всъщност, и в двата случая тя изключвала тази възможност.
Йоан искал да е сигурен, че когато написал, че Исус е Божият Син, Той няма да бъде разбиран в
смисъла (т.е. няма да бъде погрешно разбиран), че е очакваният човешки Месия. Йоан искал още от самото
начало да каже ясно, че фактът, че Исус е Синът, какъвто Исус твърдял че е и което му приписвали и
християните, е бил точно фактът, че като личност Исус е Бог и нищо по-малко. Това е причината за това
прочуто въведение (Йоан 1:1-18). Английската църква ежегодно прочита това въведение като евангелски
урок на Рождество Христово и напълно основателно прави това. Никое друго място в Новия Завет не
обяснява толкова ясно природата и фактът, че Исус е Единородният Божий Син, както това е направено тук.
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Вижте колко ясно и убедително Йоан разяснява своята тема. Той изобщо не използва думата Син в
първите изречения, а вместо това първо говори за Словото. Няма никаква опасност тази дума да бъде
разбрана неправилно; читателите на Стария Завет веднага разбират нейното значение. Божието Слово в
Стария Завет е представено като сътворителната сила на Бога, която изпълнява Неговото намерение.
Старият Завет описва Божието Слово като Божието говорене, изговарянето на Неговото намерение, като
притежаващо сила в себе си, за да осъществи самото намерение на Бога. Бит. 1 ни разказва, как при
сътворението „Бог каза: Да бъде... и стана...“ (Бит. 1:3). „Чрез словото на Господа бяха направени
небесата...Той каза и то стана“ (Пс. 33:6, 9 – мой превод). Следователно, Божието Слово е работещият
Бог.
Йоан взема този образ и продължава, за да ни каже 7 неща за Божието Слово:
1. „В началото беше Словото” (1:1). Това е вечността на Словото. То (Исус) не е имало собствено
начало; когато другите неща са били сътворявани, То вече е било.
2. „И Словото беше с Бога“ (1:1). Тук Словото е личност. Силата, която изпълнява Божийте
намерения, е силата на друга личност, личност, която е свързана във вечна връзка към Бога в действащо
християнско общение.
3. „И Словото беше Бог“ (1:1). Тук Словото е божество. Въпреки, че личността на Словото е различна
от Отца, То не е творение; самото То има божествената природа на самия Бог. Мистерия, с която този стих
ни се противопоставя, е всъщност мистерията на нашите човешки разпознавания в рамките на единството
вътре в Троицата.
4. „Чрез Него (Словото) всички неща бяха направени“ (1:3 – мой превод). Тук Словото е
сътворяващото. То е било Божият изпълнител във всеки акт на създаване, който някога е бил извършван от
Отца. Всичко, което е било създадено, е било създадено чрез Него. (Между другото тук има още едно
доказателство, че Създателят (Исус) не се намира в категорията на нещата, които са създадени, а Той е
нещо по-висшо от създадените неща.)
5. „В Него беше живота“ (1:4 – мой превод). Тук Словото е даващо живот. В сферата на сътворените
неща няма физическия живот, освен в и чрез Него. Тук е отговора на Библията на проблема за произхода и
продължителността на живота във всичките му форми: живота е даван и поддържан от Словото, втората
личност в Троицата.
6. „И този живот беше светлината на хората“ (1:4 – мой превод). Тук Словото е разкриващо.
Давайки живот, То дава и светлина; иначе казано, всички хора получават съобщение от Бога от самият факт,
че са живи в Божия свят и това, не по-малко от факта, че те са живи, се дължи на работата на Словото.
7. „Словото стана плът“ (1:4). Тук Словото е въплътено. Бебето в яслата във Витлеем не е било
никой друг, освен вечното Божие слово.
Сега, след като ни е показал кой и какво е Словото – божествена Личност, авторът и създателят на
всички неща – Йоан дава да се разбере кой е тази личност. Той ни казва, че Словото, което е било разкрито
чрез Превъплъщението, е Божият Син. „Ние видяхме славата Му, славата на Единородният, който дойде
от Отца (1:14 – мой превод). Това определяне на самоличността е потвърдено в ст. 18: „Единородният
Син, който е в пазвата на Отца“ (KJV – мой превод). По този начин Йоан създава точката, към която е
посочвал през цялото време. Сега той поясни какво се има предвид в твърдението, че Исус е Божият Син.
Ние виждаме какво е Словото; или какво е това, което Синът е. Такова е въведението в посланието.
Следователно, когато Библията обявява Исус като Божият Син, твърдението е отправяно като
потвърждение на неговата ясно различима лична божествена природа. Християнското послание се
основава върху изумителният факт, че детето в яслата е бил – Бог.
Но това е само половината от историята.
2. Бебето, родено във във Витлеем е било Бог, станал човек. Словото станало плът: истинско
човешко бебе. Той не преставал да бъде Бог, Той не станал по-малко Бог, отколкото преди; но Той започнал
да бъде човек. Сега Той не бил Бог, минус някои елементи от Своята божественост, а Бог, плюс поставяйки
на Себе си всичко онова, което използвал, за да направи човека. Този, който направил човека, сега се учел
какво означава да бъдеш човек. Този, който създал ангела, който после станал дявол, сега е в положението,
в което можел да бъде изкушаван – по-точно, би могъл да избегне да бъде изкушаван от дявола ; но
съвършенството на неговият човешки живот можело да бъде постигнато единствено чрез
противопоставяне на дявола.
Посланието до Евреите, гледайки към Него в Неговата извисена слава, извлича велика утеха от този
факт: „Той трябваше да бъде направен като братята Си във всичко...Защото Той самият е страдал,
когато е бил изкушаван...Защото ние нямаме първосвещеник, който не е способен да съчувства в нашите
слабости, а имаме Един, Който е бил изкушаван по всякакъв начин, точно като нас – но въпреки това е
без грях. Тогава нека да доближаваме до престола на благодатта с увереност, за да получим милост и да
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намерим благодат, за да ни помага в нашето време на нужда“ (Евр. 2:17-18; 4:15-16 – мой превод).
Мистерията на Превъплъщението е необяснима. Ние не можем да я обясним; можем само да я
формулираме. Може би тя никога не е била формулирана по-добре от начинът, по който това е направено с
думите на Атанасиевото кредо: „Нашият Господ Исус Христос, Синът Божий, е Бог и Човек...Съвършен
Бог; и съвършен човек...Който въпреки, че е Бог и Човек; но той не е двама, а един Христос. Един; не чрез
превръщане на Божеството в плът; но чрез приемане на човешкото в Бога.“
Нашите умове не могат да отидат по-далече от това. Според думите на Чарлз Уесли това, което
виждаме в яслата, е:
Нашият Бог се сви до педя;
Неразбираемо направен човек.
Неразбираемо.
Ще бъдем мъдри, ако помним това,
да избягваме спекулациите
и доволни да го обожаваме.
Роден, за да умре
Как трябва да мислим за Превъплъщението? Новият Завет не ни окуражава да си блъскаме главите
относно физическите и психологичните проблеми, свързани с Превъплъщението, а да се покланяме пред
Бога заради любовта, която Той ни е показал в него. Защото това е бил велик акт на благоволение и
самосмирение. Павел пише: „Той, Който винаги е бил Бог по природа, не се привърза силно към
привилегиите си като равен на Бога, а съблече Себе си от всяко предимство, съгласявайки се да бъде роб
по природа и да бъде роден човек. И, ясно виждан като човешко същество, Той смири Себе си, живеейки
живот на абсолютно подчинение, до степента на смърт и смъртта с която Той умря, беше смърт на
обикновен престъпник“ (Фил.2:6-8 (Philips) – мой превод). И всичко това беше направено заради нашето
спасение.
Понякога теолозите си играят с идеята, че Превъплъщението е било първоначално и основно
предвидено за усъвършенстването на сътворения ред и че неговото изкупително значение е било, образно
казано, по-сетнешна Божия добавка. Но, както правилно настоявал Джеймс Дени ( 1856-1917 – шотландски
теолог и проповедник): „Никъде в Новият Завет не се споменава за превъплъщение, което може да бъде
дефинирано като отделно от връзката му с изкуплението...Не Витлеем, а Голгота е фокусът на
откровението и всяка направа на Християнството, която пренебрегва или отрича това (т.е.
изкуплението Д.Пр.), изопачава Християнството, чрез изваждането на изкуплението като основната цел
на Голгота.“ (The Death of Christ, 1902, pp. 235-36).
Решаващото значение на люлката във Витлеем се намира в нейното поставяне в поредицата от стъпки
надолу, които отвели Божият Син до кръста на Голгота, и ние не можем да разберем това значение, докато
не го видим в този контекст. Следователно, ключовият текст в Новия Завет за тълкуването на
Превъплъщението не е голото твърдение в Йоан 1:14 : „Словото стана плът и живя между нас.“
Ключовият текст е по-разбираемото твърдение в 2Кор. 8:9: „Вие знаете благодатта на нашия Господ Исус
Христос, че като беше богат, въпреки това заради вас стана сиромах, за да можете чрез Неговата
сиромашия, вие да станете богати“ (мой превод).
Тук е казано не само за факта на Превъплъщението, но и за неговото значение; обличането на Синът с
човешка плът тук ни е представено по начин, който ни показва как винаги трябва да го разбираме –
превъплъщението не е просто едно чудо на природата, а е чудо на благодатта.
Направен по-нисш от Бог?
Тук обаче, ние трябва да направим пауза и да вземем предвид различната употреба, правена от някои
хора, на текстовете които цитирахме. Във Фил. 2:7, фразата, преведена от Philips е „съблече Себе си от
всяко предимство,“ а в превода King James Version е: „направи себе си лишен от слава“, което е буквално
„изпразни себе си“ (както е в превода RV). Пита се, дали това твърдение, разгледано заедно с твърдението в
2Кор. 8:9, че Исус „стана сиромах,“ хвърля някаква светлина върху природата на самото Превъплъщение?
Дали това не подсказва, че в Неговото ставане човек не е включено и някакво понижение на Неговия
статут?
Това е така наречената теория “Кеносис,“ чието име идва от една гръцка дума, означаваща
„изпразване.“ Според нея се твърди, (във всичките ѝ форми), че за да бъде напълно човек, Синът е трябвало
да се откаже от някои от божествените си качества, иначе не би могъл да споделя преживяването да е
ограничен в пространството, времето, познанието и съзнанието, което е съществено за истинския човешки
живот. Теорията е била формулирана по различни начини. Някои твърдели, че Синът е съблякъл от себе си
само метафизичните си качества (всемогъщество, вездесъщност и всезнание), оставяйки „моралните“
качества (справедливост, святост, вярност, любов). Други твърдели, че когато станал човек, Той се отказал
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от божествените Си сили и от божественото си самосъзнание, въпреки че по време на живота си на земята е
възстановил последните.
В Англия теорията “Кеносис“ била разгласена от Епископ Гор през 1889, за да обясни защо нашият
Господ не знаел, какво са си мислели че „знаят“ за грешките в Стария Завет по-изтъкнатите критици през 19
век. Тезата на Гор била, че ставайки човек, Синът се е отказал от Своето божествено знание, въпреки че
запазил пълна морална непогрешимост по моралните теми. В сферата на историческия факт, Той бил
ограничен до тогавашните еврейски представи, които Той приемал без всякакво съмнение, без да знае, че те
изобщо не са правилни. Следователно, Неговото отношение към Стария Завет е устно вдъхновено и изцяло
вярно, и неговите позовавания на Петдесятница на Моисей и на Пс. 100 на Давид – твърдения, които според
Гор били несъстоятелни. (Коментар: Представете си, намерили са грешка на безгрешния Господ! Д.Пр. ) Много хора
подкрепили становището на Гор, търсейки оправдание за тяхното неприемане на оценката на Христос за
Стария Завет.
Но теорията “Кеносис“ не може да устои. На първо място, защото твърдението на тази теория е
предположение, което цитираните от нея текстове от Библията изобщо не подкрепят. Когато Павел казва, че
Синът е изпразнил Себе си и е станал сиромах, това, което той е искал да ни каже, в контекста който всеки
случай показва, е отказването не от божествените сили и отличителни черти, а от божествената слава и
достойнство, което се вижда от Неговата велика първосвещеническа молитва: „славата, която Аз имах с
Теб преди създаването на света“ (Йоан 17:5 – мой превод). Вариантите на превод на Библията Philips и
King James правилно представят смисъла на думите на Павел. Няма никаква подкрепа в Библията, за идеята
за отпадането на която и да е отличителна черта, на божествеността на Синът.
Самата тази теория дава основание за появата на огромни и неразрешими проблеми, ако бъде прието,
че тя е вярна. Как можем да кажем, че човекът Христос Исус е бил изцяло Бог, ако на Него са му липсвали
някои от божествените качества? Как можем да кажем, че Той перфектно е изявил Отец пред учениците и
хората, ако някои от силите и характерните черти на Отца не са били в Исус? И още, ако, както предполага
теорията, истинската човечност на земята е несъвместима с истинската (ненамалената) божественост, това
би означавало, че и на небето ще е същото; от това следва, че „човекът в славата“ (Исус - Йоан 17:5. Д.Пр.)
е загубил някои от божествените си сили за цялата вечност. Ако, както казва Англиканската част 2: „при
Преображението, Божествеността и човечеството се съединили заедно в една Личност, никога да не
бъде разделена,“ би изглеждало, че е неизбежно, според тази теория, при Превъплъщението,
Божествеността на Сина да загуби някои божествени качества и никога да не ги възстанови.
Но все пак, Новият Завет изглежда ясен и подчертава всемогъществото, вездесъщността
(способността да бъде навсякъде) и всезнанието на възкресеният Христос (Мат. 28:18, 20; Йоан 21:17; Еф.
4:10). Но ако, при наличието на тези факти, защитниците на теорията “Кеносис“ решат да отрекат, че тези
атрибути са несъвместими с истинската човечност на небето, какво основание могат да дадат за вярването,
че тази несъвместимост е съществувала на земята? Нещо повече, не е възможно да бъде използвана
теорията “Кеносис,“ така както я използва Гор, за да оправдава приписването на грешка в част от
християнското учение и в същото време да продължава да поддържа божествената част на останалата част
от това учение. С разбираеми и категорични думи Христос е казал, че цялото Му учение е от Бога – че Той
не е нищо повече от пратеник на Своя Отец: „Моето учение не е Мое. То идва от Онзи, Който Ме е
изпратил...Аз...говоря точно това, което Отец Ме е научил...Защото Аз не говорих от Себе Си, а Отец,
Който Ме изпрати, Ми заповяда какво да кажа и как да го кажа...Каквото казвам, е точно това, което
Отец Ми е казал да кажа“ (Йоан 7:16; 8:28; 12:49-50 – мой превод). Исус обявява, се Самият Той е: „Човек,
Който ви каза истината, която чух от Бога“ (Йоан 8:40).
При наличието на тези твърдения са възможни само два варианта, от които да избираме. Или да ги
приемем и да припишем пълна божествена власт на всичко , което Исус е поучавал , включително и
неговите декларации за боговдъхвонетостта и властта на Стария Завет или да ги отхвърлим и да се усъмним
в божествената власт на Неговото учение във всяка негова част. Ако Гор наистина е искал за поддържа
властта на моралното и духовното учение на Исус, той не би трябвало се съмнява в истината на Неговото
учение за Стария Завет; от друга страна, ако той наистина е бил решен да не се съгласи с Исус относно
Стария Завет, той трябваше да бъде последователен и да вземе предвид, тъй като понеже твърденията на
Исус за Неговото учение не могат да бъдат приети, такива каквито те са, тогава ние не сме длъжни да се
съгласяваме с Исус за каквото и да е.
Ако теорията “Кеносис“ е използвана със същата цел, с която Гор я е използвал, това доказва твърде
много неща: Това доказва, че Исус, след като се е отказал от божественото Си знание, Той е бил погрешен
във всяко нещо и тогава, когато е твърдял, че цялото Му учение е от Бога, Той е заблуждавал както Себе си,
така и нас. А ако ние защитаваме божествената власт на Исус като учител, според Неговото твърдение, ние
сме длъжни да отхвърлим теорията “Кеносис,“ или във всеки случай, сме длъжни да отхвърлим нейното
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приложение тук.
Всъщност, самите описания на Евангелието предоставят доказателство против теорията “Кеносис.“
Вярно е, че знанието на Исус за нещата, както за човешките, така и за божествените, е било понякога
ограничено. Понякога Той е питал за информация – „Кой се допря до дрехите ми?“ „Колко хляба имате?“
(Марк 5:30; 6:38). Исус обявил, че нито Той, нито ангелите знаят кой е определеният ден за Неговото
връщане на земята (Марк 13:32). Но в други случаи Исус е демонстрирал свръхестествено знание. Той е
знаел, че самарянката крие част от миналото си (Йоан 4:17-18). Той е знаел, че когато Петър отиде на
риболов, първата риба, която хване, ще има монета в устата си (Мат. 17:27). Той е знаел, без да му е било
казано, че Лазар е умрял (Йоан 11:11-13). По подобен начин, от време на време той демонстрирал
свръхестествена сила чрез чудеса на изцеление, изхранване и възкресяване на умрели хора.
Впечатлението за Исус, създавано от евангелията е, че Той не е бил лишен изцяло от божествено
знание и сила, но се ползвал от тях понякога, въпреки че през по-голямата част от времето се задоволявал да
не се ползва от тях. Иначе казано, впечатлението за Исус е не толкова за намалената Му божественост,
колкото е за въздържане от употребата на божествените Му способности.
Какво можем да мислим за това въздържане? Със сигурност, в хармония с истината, която
евангелието на Йоан подчертава толкова много, за цялостното подчинение на Синът на волята на Отца. Част
от разкритата мистерия на Троицата е, че трите Личности се намират във фиксирано взаимоотношение
помежду си. В Евангелията Синът не се изявява като независима божествена Личност, а като зависим,
който мисли и действа само и изцяло така, както Отец заповяда. „Синът не може да върши от Себе Си
нищо“; „Аз не мога да върша нищо от Себе Си“ (Йоан 5:19, 30). „Аз слязох от небето не Моята воля да
върша, а да върша волята на Този, Който ме е изпратил“ (Йоан 6:38 – мой превод). „Аз не върша нищо от
Себе Си...Аз винаги върша това, което Му е угодно“ (Йоан 8:28-29 – мой превод).
В природата на втората Личност в Троицата е, да признава властта, да се подчинявана и да върши
това, което е угодно на Своя Отец. Това е причината Той да декларира за Себе Си, че е Синът, а първата
Личност е Неговия Отец. Въпреки, че е равнопоставен с Отца във вечността, силата и славата, за втората
Личност е естествено да играе ролята на Сина и да намира цялата Своя радост във вършенето на волята на
Отца, точно както е естествено за първата Личност в Троицата да планира и да задейства делата на
Троицата, и е естествено за третата Личност да произхожда от Отца и Синът, за да изпълнява тяхната обща
заповед.
Следователно, подчинението на Богочовека на Отца, докато е бил на земята не е ново
взаимоотношение, започнато от Превъплъщението, а е продължение във времето на вечното
взаимоотношение между Синът и Отец на небето. Както на небето, така и на земята, Синът е бил абсолютно
зависим от волята на Отца.
Но ако е така, всичко е обяснено. Богочовекът не е познавам независимостта, така както Той не е и
действал независимо. Така както Той не е правел онова, което е можел да направи, защото някои неща не са
били по волята на Неговия Отец (виж Мат. 26:53-54), така и Той съзнателно не е знаел всичко, което е
можел да знае, а е знаел само онова, което волята на Отец му е позволявала да знае . Неговото знание, както
и останалата Негова дейност, са били ограничени от волята на Неговия Отец. И следователно, причината,
поради която Той не е знаел датата на Своето връщане не е, понеже Той се е отказал от властта да знае
всички неща по време на Превъплъщението, а защото Отец не желаел Исус да знае тази информация, докато
е бил на земята, преди Неговото страдание. Калвин със сигурност е бил прав да коментира Марк 13:32 така:
„Докато Исус не завършил мисията си на Посредник на земята, тази информация не Му била дадена,
която той получил след възкресението Си.“ Така че, ограничението на знанието на Исус трябва да бъде
обяснявано не с оглед на начина на Превъплъщението, а чрез съобразяването с волята на Отец за Сина,
докато е на земята. И следователно, ние стигаме до заключението че, точно както има някои факти в
евангелията, които противоречат на теорията “Кеносис,“ така няма никакви факти в евангелията, които да
не са били обяснени най-добре, без тази теория.
Той станал сиромах
Сега разбираме какво означава за Божият Син да изпразни себе си и да стане сиромах. Това означава
да се откаже от славата (истинската Кеносис – „изпразване.“); доброволно ограничаване на силата;
приемане на страданието, изолацията, жестоко отношение, злоба и неразбиране; и накрая – смърт,
придружена от такова страдание – духовното даже по-силно от телесното – че Неговият разум почти рухнал
пред перспективата за това (Виж Лука 12:50 и описанието на Голгота.) Това означавало наличие на найвисша любов към нещастните човешки същества, за да могат те чрез Неговата сиромашия да станат
богати. Християнското послание е, че има надежда за разрушената човечност – надежда за прошка,
надежда за мир с Бога, надежда за слава – защото поради волята на Отец, Исус Христос станал сиромах и
бил роден в обор, с цел 30 години по-късно Той да увисне на Кръста. Това е най-удивителното съобщение,
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което ние сме чули или ще чуем.
Ние говорим многословно, но повърхностно за „Духът на Рождество,“ рядко имайки предвид да
влагаме в това по-дълбок смисъл от сантименталното веселие в рамките на семейството. Но това, което
казахме, показва ясно, че всъщност фразата „Духът на Рождество“ трябва да носи огромен смисъл. Тя
трябва да означава да възпроизвеждаме в живота на хората характера на Този, който заради нашата изгода
стана сиромах по време на първото Рождество. И самият Дух на Рождество трябва завинаги да бъде
отличителният белег на всеки християнин.
Срам и позор е за нас, че толкова много християни – аз ще бъда по-конкретен: толкова много от
южните и най-православни християни – преминават през този свят в духът на свещеника и левита в
притчата на нашия Господ (Коментар: За добрия самарянин – Лука10: 29-37. Д.Пр. ), виждайки човешките нужди
навсякъде около тях, но (след лицемерно набожно пожелание и може би молитва Бог да задоволи нуждите
на нуждаещите се), отклоняват погледа си от нуждаещите се и преминават на другия тротоар. Това не е
духът на Рождество. Нито духът на Рождество е духът на онези християни – уви, те са много – чиято
амбиция в живота е ограничена до построяването на прекрасен християнски дом на хората от средната
класа и да създават прекрасни приятелства с хората от средната класа и да възпитават децата си да вървят
по пътищата на християнските пътища на хората от средната класа и да живеят покорно в средната част на
обществото, християни и не-християни, живеейки за себе си.
Духът на Рождество не се излъчва от снобът-християнин, защото духът на Рождество е дух на онези,
които подобно на техния Господар, живеят живота си основан върху принципа да стават сиромаси – да
харчат и да бъдат похарчвани – за да се обогатяват техните събратя – хората, инвестирайки време,
тревоги, грижи и работа, за да правят добро на другите – не само на техните приятели - по всякакъв начин,
който изглежда, че е нужен.
Не са много тези, които демонстрират този дух, такъв какъвто трябва да бъде. Ако Божията милост се
възражда в нас, едно от нещата, което Той ще направи, е да работи повече за този дух в сърцата и в живота
ни. Ако искаме да бъдем духовно съживени, една от стъпките, които трябва да направим, е да се стремим да
отглеждаме този дух. „Вие знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат,
въпреки това заради вас стана сиромах, за да можете чрез Неговата сиромашия, вие да станете богати“
(2 Кор 8:9 - мой превод). „Вашият начин на мислене трябва да е същият, като този на Исус Христос“
(Фил. 2: 5 – мой превод). „Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, когато Ти разшириш сърцето ми“ (Пс.
119:32 KJV – мой превод).

Глава 6

Той ще свидетелства
Църквата пее: „Слава на Отца, и на Синът и на Светият Дух.“ Ние питаме: „Какво е това – дали
прославяме три богове? Не, възхваляваме един Бог в три личности. Както е казано в един химн: „ Йехова!
Отец, Дух, Син!“
Мистериозната Троица! Три в Едно!
Това е Богът, на Който християните се покланят – триединният Йехова. Сърцевината на
християнската вяра в Бога е в разкритата мистерия на Троицата. Троица е буквален превод на латинската
дума Trinitas. Християнството се основава на учението за Троицата, за Бог, състоящ се от три Личности.
Често пъти е считано, че учението за Троицата, само защото е тайнствено, е част от теологичните
вехтории, без които можем да си живеем много щастливо. Нашето практикуване изглежда, че отразява това
предположение. Молитвената книга на Англиканската църква предписва 13 случаи всяка година, когато
Атанасиевото кредо, класическото твърдение на това учение, трябва да бъде четено в публичното
богослужение, но сега е рядкост да се установи, че то е четено даже в един от тези случаи. Обикновеният
свещеник на Англиканската църква никога не проповядва за Троицата, освен може би – в първата неделя
след Петдесятница – в западните християнски църкви, или на самата Петдесятница – източните
православни църкви. Обикновеният свещеник в Протестантските църкви, които не спазват „Неделята на
Троицата,“ никога не проповядва за това учение. Човек се чуди, какво щеше да каже апостол Йоан, ако
беше тук да коментира нашата работа в църквата. Защото, според него, учението за Троицата е важна част
от християнското евангелие.
Както видяхме в предишната глава, в първите изречения на неговото Евангелие, Йоан ни запознава с
мистерията на две различни Личности в единството на Троицата. Няма съмнение, че това знание е в найдълбоката част на теологията, но Йоан ни хвърля точно в нея. „В началото беше Словото, и Словото беше
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с Бога, и Словото беше Бог“ (Йоан 1:1 – мой превод). Словото е било Личност в общение с Бога и самото
Слово е било Личност, изцяло с божествена природа. То е било, както Йоан продължава да ни казва,
Единородният Син на Отца. Йоан поставил тази мистерия за един Бог в две Личности, в началото на своето
Евангелие, защото знае, че никой не може да разбере думите и делата на Исус от Назарет, докато не
възприеме факта, че този Исус наистина е Божият Син.
Третата Личност
Но това не е всичко, което Йоан е възнамерявал ние да научим за няколкото Личности в Троицата.
Защото, в своето описание на последния разговор на нашия Господ с учениците Му, Той съобщава, че
Спасителят, след като обяснил, че отива на небето, за да приготви място за тях в къщата на Своя Отец,
продължил и обещал дарът на „друг Утешител“ (Йоан 14:16). Забележете таза фраза; тя е пълна със
смисъл. Тя обозначава Личност, която също е забележителна. „Утешител“ – богатството на идеята е видима
от разнообразието на думи в различните преводи на тази дума: „съветник“ (RSV), „помощник“ (Moffatt),
„застъпник“ (Weymouth), „ваш приятел“(Knox). Чрез тази дума са предавани представите за окуражение,
подкрепа, съдействие, грижа и поемане на отговорност за добруването на някой друг. „ Друг Утешител“ –
да, защото Исус е бил техният първоначален Утешител, а задачата на новодошлият е, да продължи тази част
от Неговото служение. От това следва, че ние можем само да преценим всичко, което нашият Господ е имал
предвид, когато е говорил за „друг Утешител,“ като погледнем назад към онова, което Самият Той е правил
за тях чрез любов, загриженост, търпеливо инструктиране и снабдяване за добруването на учениците през
трите години на личното Му служение.
По този начин, Исус им казвал: „Той ще се грижи за вас така, както Аз се грижих за вас.“ Наистина
това е забележителна Личност! Нашият Господ продължил и казал името на новия Утешител. Той е „ Духът
на истината,“ „Святият Дух“ (Йоан 14:17, 26). Това име обозначава божество. В Стария Завет, Божият
повереник и Божият Дух са били аналогични образи - Божието слово в Неговото всемогъщо говорене;
Божият Дух в Неговото всемогъщо дишане. И двете фрази носят представата за Неговата сила в действие.
Говорът и дишането на Бога се появяват заедно в описанието на сътворението. „Божият Дух се носеше над
водата. И Бог каза...и стана...“ (Бит. 1:2-3). „Чрез словото на Господа бяха направени небесата, тяхното
звездно множество – чрез диханието (Духът) на устата Му“ (Пс. 33:6 – мой превод). Йоан ни казва във
въведението, че Божието Слово, за което се говори тук, е личност. Сега нашият Господ ни дава аналогично
учение, с което потвърждава, че Божият Дух също е личност. И потвърждава Своето свидетелство за
божествения статут на Личността на Духа, наричайки го Светият Дух, както по-късно говори за светия Отец
(Йоан 17:11).
Евангелието на Йоан показва как Христос свързал мисията на Духът с волята и намерението на Отца
и на Синът. На едно място е Отец, който ще изпрати Духът, така както Отец е изпратил и Синът (виж 5:23,
26-27). Отец ще изпрати Духът, казва нашия Господ „в Моето име“ – като пълномощник на Христос, за да
върши волята на Христос и да действа като Негов представител и с Неговата власт (Йоан 14:26). Така както
Исус е дошъл в името на Отец (5:43), действайки като представител на Отец, говорейки думите на Отец
12:49-50), вършейки работата на Отец (10:25, 17:4, 12) и носейки свидетелство навсякъде за Онзи, чийто
пратеник Исус е бил, така Духът ще дойде в името на Исус, за да действа в света като представител и
свидетел на Исус. Духът, „произхожда от Отец“ (15:26 KJV), така както преди това Синът „излезе от
Отца“ (16:28 KJV). След като изпратил вечният Син в света, Отец сега го връща обратно при славата и
изпраща Духът да заеме Неговото място.
Но това е само един от начините на разглеждане на темата. На друго място Синът е този, който ще
изпрати „Духът от Отца“ (15:26). Така, както Отец изпраща Синът в света, така и Синът ще изпрати Духът
в света (16:7). Духът е изпратен както от Синът, така и от Отец. Следователно, ние имаме следващият ред на
взаимоотношенията:
1. Синът е подчинен на Отец, защото Синът е изпратен от Отец в името на Отец.
2. Духът е подчинен на Отец, защото е пратен от Отец в името на Сина.
3. Духът е подчинен на Синът, както и на Отец, защото Духът е изпратен от Синът, както и от Отец
(Съпоставете Йоан 20:22: „Той духна върху тях и каза:`Приемете Светия Дух.`)
Така Йоан описал разкритието на нашия Господ на мистерията на Троицата: три личности и един Бог,
Синът, вършещ волята на Отец и Духът, вършещ волята на Отец и на Синът. Тук е подчертано, че Духът,
който идва при учениците на Христос „за да бъде с вас вовеки“ (14:16), идва, за да върши работата на
Утешител, вместо Христос. Следователно, ако работата на Утешителят Христос е била важна, работата на
Утешителят Светия Дух едва ли ще бъде по-малко важна. Ако работата на Христос е била важна за
църквата, тогава работата, която върши Духът също трябва да е важна.
Важна, но въпреки това – пренебрегвана
Но вие няма да останете с впечатлението, че работата на Духът е била важна, както ако четете
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историята на църквата, така и като наблюдавате църквата сега.
Стряскащо е да гледаме колко различно е отношението към библейското учение, съответно за Втората
и за Третата личности на Троицата. Личността и работата на Христос е била и си остава обект на постоянно
обсъждане в рамките на църквата; а Личността и работата на Светия Дух в голямата си част е
пренебрегвана. Учението за Святия дух е „Пепеляшка“ сред Християнските ученият. Интересно е да да
видим някои сравнения.
Написани са много на брой прекрасни книги за Личността и работата на Христос, но са малко
книгите, заслужаващи си труда да бъдат четени, които са посветени на Личността и работата на Светия Дух,
даже в настоящата харизматична епоха. Християните не се съмняват в работата, извършена от Христос; те
знаят, че Той ни е изкупил чрез изкупителната Си смърт, даже и ако се различават помежду си относно това,
което се включва в изкуплението. Но обикновеният християнин, дълбоко вътре в себе си, е в пълна мъгла
относно работата, извършвана от Светия Дух.
Някои говорят за Духът на Христос по начин, по който говорим за Духът на Рождество – като неясен
културен натиск, упражняван да бъдем добросърдечни и религиозни. Някои си представят Духът като
вдъхновяващ морални убеждения на невярващи, като Ганди или мистичните философски разсъждения на
Рудолф Щайнер (1861-1925 – австрийски окултист, философ, реформатор). Но вероятно, повечето от хората изобщо
не мислят за Светия Дух и нямат никакви позитивни идеи от какъвто и да е вид за това, което Той прави. От
практична гледна точка те са в също положение, като учениците, които Павел срещнал в Ефес: „ Ние даже
не сме чули, че има Свят Дух“ (Деян. 19:2 – мой превод). Странно нещо е, че онези, които заявяват, че са
толкова загрижени за Христос, знаят и са загрижени толкова малко за Светия Дух. В края на краищата,
християните знаят каква промяна би станала, ако го нямаше Превъплъщението или изкуплението. Те знаят,
че тогава те щяха да бъдат изгубени, понеже нямаше да има никакъв Спасител. Но много християни
всъщност нямат никаква идея колко различно щеше да бъде положението, ако го нямаше Святия Дух в
света. Те не знаят, дали в такъв случай те или църквата би страдала по някакъв начин.
Със сигурност тук има нещо неправилно. Как можем да оправдаем пренебрегването по такъв начин
на служението на определеният представител на Христос? Не е ли измама да казваме, че отдаваме почит на
Христос, когато пренебрегваме и чрез пренебрегването опозоряваме Онзи, когото Христос е изпратил при
нас като свой заместник, за да заеме Неговото място и да се грижи за нас от негово име? Не трябва ли ние
да се загрижим за себе си повече за Светият Дух, отколкото сме загрижени сега?
Важността на работата на Светият Дух
Но дали работата на Светият Дух наистина е важна? Важна е! Защото, ако я нямаше работата на
Светият Дух, нямаше да ги има Евангелието, вярата, църквата и Християнството по целия свят.
На първо място, без Святият Дух, нямаше да има Евангелие, нямаше да има и Нов Завет. Когато
Христос напуснал този свят, Той възложил своята кауза на учениците Си. Направил ги отговорни да правят
и ученици по целия свят. В Горната стая Той им казал: „Вие...ще свидетелствате (Йоан 15:27 KJV – мой
превод). Последните думи на Исус към учениците преди възнесението Му били: „ Вие ще бъдете свидетели
за Мен...до края на земята“ (Деян. 1:8). Това е била задачата, която им е била възложена.
Но какъв вид свидетели изглеждало, че ще бъдат те? Те никога не били добри ученици; те постоянно
не успявали да разберат Христос и не схващали смисъла на Неговото учение през целия период на
служението Му на земята; как е можело да се очаква, че те ще бъдат по-добри сега, когато Той е заминал?
Не е ли било почти сигурно, че даже с най-добрата воля на земята, те скоро щели да направят истината на
Евангелието неразличимо смесена с огромно количество техни добронамерени неверни представи и
тяхното свидетелстване щяло бързо да бъде принизено до изопачена, фалшифицирана и безнадеждна
бъркотия?
Отговорът на този въпрос е „Не“ – защото Христос изпратил Святият Дух при тях, за да ги научи
на цялата истина и така да ги спаси от грешка, да им напомня на какво вече те са били научени и да им
разкрие останалото от онова, което Господ бил планирал те да научат. „Утешителят...ще ви научи на
всичко и ще ви напомня за всичко, което Аз съм ви казал“ (Йоан 14:26 – мой превод). “Имам много повече
да ви кажа, повече, отколкото вие можете сега да понесете. Но когато Той, Духът на истината дойде,
Той ще ви води в цялата истина. Той няма да говори от Себе си; Той ще говори само това, което чува. “
( т.е. „Той ще им разкрие всичко, което Христос ще Го инструктира да им каже, така както Христос им е
разкривал всичко, което Бог Го е инструктирал да им каже. (виж Йоан 12:49-50; 17:8, 14 – мой превод), „и
Той ще ви каже за идещите неща. Светият Дух ще Ме прослави, вземайки от това, което е Мое,
разкривайки го пред вас.“ (Йоан16:12-14 – мой превод). По този начин „Той ще свидетелства за Мен“ (пред
вас, моите ученици, при които Аз Го изпратих); и (снабдени и направени способни чрез неговата
свидетелска работа) „вие също трябва да свидетелствате“ (15:26-27 – мой превод).
Обещанието е било, че научени от Духът, тези първи ученици ще бъдат направени способни да
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говорят като многобройни уста на Христос с цел, така както пророците на Стария Завет са били направени
способни да обявяват на хората, „Така каза Господ Йехова,“ така и апостолите на Новия Завет със същата
истина да бъдат способни да разказват тяхното учение, устно и писмено, „Така каза Господ Исус Христос.“
И така станало. Духът дошъл при учениците и им свидетелствал за Христос и за спасението, според
обещанието. Говорейки за множеството изяви на славата на това спасение, Павел пише: „Бог откри това на
нас чрез Своя Дух...Ние...получихме...Духа, който е от Бога, за да можем да разберем това, което Бог
безплатно ни е дал. Това е, което ние говорим (и Павел е можел да добави – и пишем), не с думи, научени
от нас чрез човешка мъдрост, а с думи, които сме научили от Духът“ (1Кор. 2:9-13 – мой превод). Духът
свидетелствал на апостолите, откривайки на тях цялата истина и вдъхновявайки ги да я разгласяват с цялата
правдивост. Следователно, това е евангелието и това е Новият Завет. Но светът нямаше да има нито
едното, нито другото без Светият Дух.
На второ място, това не е всичко. Без Светият Дух нямаше да има нито вяра, нито ново раждане,
накратко – нямаше да има християни.
Светлината на Евангелието свети; но „богът на тази епоха е заслепил умовете на невярващите“
(2Кор. 4:4 – мой превод) и слепите не реагират на подтика на светлината. Както Христос казал на Никодим:
„Никой не може да види Божието царство, ако не се роди отново“ (Йоан 3:3; сравнете с Йоан 3:5).
(Коментар: Без тази кардинална промяна, всички твърдения, че сме християни, са заблуда и самозаблуда. Д.Пр.) Говорейки
колективно за Себе си и за учениците Си на Никодим и на цялата класа от неродени отново религиозни
хора, към която принадлежал Никодим, Христос продължил, за да обясни, че неизбежното последствие от
липсата на тази основна промяна е неверието – „Вие, хора, не приемате свидетелстването ни“ (Йоан
3:11 – мой превод). Евангелието не е произвело никакво убеждение в тях – неверието ги държи здраво.
Тогава, какво следва? Трябва ли да стигнем до заключението, че проповядването на евангелието е
пилеене на време и да отпишем евангелизирането като безнадеждно занимание, обречено на провал? Не,
защото Духът обитава в църквата, за да свидетелства за Христос. Както видяхме, на апостолите Той
свидетелствал чрез повторно запечатване и вдъхновяване.
През вековете, на останалите от нас Той свидетелства чрез осветляване: отваряйки очите на слепите,
възстановявайки духовното виждане, правейки грешните хора способни да видят, че евангелието наистина е
Божията истина, че Библията е наистина Божието Слово и че Христос наистина е Божият Син. Нашият
Господ обещал: „Когато (Духът) дойде, Той ще обвини света за грях, за праведност и за съд“ (Йоан 16:8
RSV).
Не е за нас да си представяме, че ние можем да докажем истината на Християнството чрез наши
собствени доказателства; никой не може да докаже истината на Християнството, освен Светият Дух, чрез
Неговата всемогъща работа за обновяване на ослепялото сърце. Суверенно право на Светият Дух е да
убеждава съвестта на човека чрез истината на Христовото евангелие; и човешките свидетели на Христос
трябва да се научат да уповават надеждите си за техните успехи не върху умното представяне на истината
чрез човек, а върху мощната демонстрация на истината чрез Духът.
Павел посочва пътя така: „Братя, когато дойдох при вас, аз не дойдох да ви известя свидетелство на
Бога с възвишени думи или с мъдрост...Моето говорене и моето послание не бяха с убедителните думи на
мъдростта, а с демонстрация на Духът и на сила, за да може вярата ви да се основаване не на човешката
мъдрост, а на Божията сила.“ (1Кор. 2:1-5 RSV). И защото Духът носи свидетелството по този начин,
хората стигат до вярата, когато евангелието е проповядвано. Но без Духът, нямаше да има никакво
Християнство в света.
Нашият правилен отговор
Дали ние отдаваме почит на Светия Дух, разпознавайки и осланяйки се на Неговата работа? Или го
подценяваме, пренебрегвайки я и по този начин опозоряваме не само Духът, но и Господ, който го е
изпратил?
В нашата вяра: Признаваме ли властта на Библията, пророчеството на Стария Завет и апостолството
на Новия Завет, които Той вдъхновил? Четем ли и слушаме ли това с благоговението и възприемчивостта,
която дължим на Божието Слово? Ако не правим това, ние опозоряваме Светият Дух.
В нашия живот: Прилагаме ли властта на Библията и живеем ли според Библията, каквото и да казва
някой против нея, признаваме ли, че Божието Слово не може да не е истина, и че това, което Бог е казал,
Той сигурно е искал това да каже и че Той ще поддържа Словото Си. Ако не правим това, ние опозоряваме
Светият Дух, Който ни даде Библията.
В нашето свидетелстване: Помним ли, че единствено Светият Дух, чрез свидетелството Си, може да
удостовери нашето свидетелство и че трябва да гледаме към Него, за да направи това и да вярваме, че Той
ще го направи и да показваме реалността на нашата вяра, както е направил Павел, чрез избягване на
триковете на човешката интелигентност? Ако не правим това, ние опозоряваме Светият Дух. Можем ли да
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се съмняваме, че сегашната безплодност на църковния живот, е Божията присъда за нас, заради начинът, по
който ние сме опозорили Светия Дух? И в такъв случай, каква надежда имаме за премахването на този
начин, докато се научим в нашето мислене, в нашите молитви и в ежедневния си живот да отдаваме почит
на Светия Дух? „Той ще свидетелства...“ „Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите“
(Откр. 3:22)

Глава 7

Непроменим Бог
Казват ни, че Библията е Божието Слово – лампа за нашите крака и лампа за нашия път. Казват ни, че
ние ще намерим в нея познаването на Бога и на Неговата воля за нашия живот. Ние им вярваме основателно, защото това, което те казат, е истина. Поради това вземаме Библиите си и започваме да ги
четем. Четем ги усърдно и внимателно, защото ние сме сериозни и наистина искаме да познаем Бога.
Но докато четем, ние ставаме все по-озадачени. Въпреки, че сме очаровани, ние не сме нахранени.
Нашето четене не ни помага; то ни оставя объркани и ако трябва да кажем истината – някак си потиснати.
Установяваме, че се чудим дали си заслужава да продължаваме да четем Библията.
Два различни свята
Какъв е нашият проблем? Най-общо казано, проблемът ни е следния. Нашето четене на Библията ни
отвежда в нещо, което за нас е напълно нов свят – свят на Близкия Изток, такъв, какъвто е бил преди хиляди
години, примитивен, нецивилизован и жесток, земеделски и не механизиран. В такъв свят се развиват
действията на Библейската история. В този свят се срещаме с Авраам, Моисей, Давид и другите, и
наблюдаваме как Бог общува с тях. Чуваме пророците, които изобличават идолопоклонството им и ги
заплашват с осъждане на греха. Виждаме Галилеянинът, който извършва чудеса, спори с евреите, умира за
грешниците, възкръсва от смъртта и се възнася на небето. Четем писмата от християнските учители,
насочени против странни грешки, които, ние не знаем, дали те съществуват сега.
Това е много интересно, но всичко това ни се струва много далечно в миналото. Всичко това
принадлежи към онзи свят, а не към този свят. Имаме усещането, образно казано, че се намираме извън
света на Библията и гледаме вътре в него. Ние сме просто зрители и това е всичко. Неизречената ни мисъл
е: „Да, Бог е направил всичко това тогава, и това е било чудесно за хората от онова време, но какво
отношение има то за нас сега? Ние не живеем в същия свят. Как може описанието на Божийте думи и
дела от времето на писването на Библията, описанието на общуването Му с Авраам, Моисей, Давид и
другите, да помогне на нас, хората, които живеем в космическата епоха?“
Ние не можем да разберем как тези два свята са свързани и поради това, отново и отново
установяваме, че имаме усещането, че нещата, за които четем в Библията нямат никаква приложимост за
нас. И когато, както често се случва, тези неща, които сами за себе си са вълнуващи и славни, нашето
усещане, че сме изключени от тях, ни потиска много.
Повечето читатели на Библията познават тези чувства. Не всички знаят как да им противодействат.
Някои християни изглежда се примиряват да вървят по-отдалече, наистина вярвайки в написаното в
Библията, но нито стремейки се, нито очаквайки за себе си, чак такава интимност и директно общуване с
Бога, каквато са познавали мъжете и жените, описани в Библията. Такова отношение, което е много често
срещано днес, е всъщност признание за провала да видим някакъв начин за справянето с този проблем.
Но как може да бъде преодоляно това чувство за отдалеченост от Библейското живеене с Бога? Много
неща може да бъдат казани, но най-важното нещо със сигурност е следното. Усещането за отдалеченост е
илюзия, която произлиза от търсенето на връзка между нашата ситуация и ситуацията на различни хора,
описани в Библията на погрешно място. Истина е, че относно пространството, времето и културата,
сегашните хора и историческата епоха на събитията в Библията са много отдалечени във времето. Но
връзката между хората от миналото и нас не се намира на това ниво.
Връзката е самият Бог. Защото Богът, с който хората в миналото е трябвало да се занимават, е същият
Бог, с който ние трябва да се занимаваме. За да подчертаем това твърдение още по-силно, ние можем да
кажем „точно същият Бог“; Защото Бог ни най-малко не се променя. Следователно се оказва, че истината,
в която задължително трябва да обитаваме, за да прогоним това усещане, че има непреодолима пропаст
между положението на хората от Библейските времена и нашето собствено положение – е истината, че Бог
е непроменим.
Няма два различни Бога
Бог не се променя. Нека да разгледаме тази истина.
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1. Божият живот не се променя.
Той е „от цялата вечност“ (Пс. 93:2 – мой превод),
„вечният Цар“ (Йер. 10:10).
„Преди да са били родени планините или Ти да си създал земята и света, от вечността до
вечността, Ти си Бог“ (Пс. 90:2 – мой превод).
Псалмистът казва, че земя и небе „ще изчезнат, но Ти ще останеш; всички те ще овехтеят като
дреха. Като облекло, Ти ще ги смениш и те ще бъдат изхвърлени. Но Ти оставаш същият и Твоите години
никога няма да свършат“ (Пс. 102:26-27 – мой превод ).
Господ казва: „Аз съм първият и Аз съм последният“ (Ис. 48:12).
Създадените неща имат начало и край, но не е така с техният Създател. Отговорът на въпроса на
детето: „Кой е създал Бога?“ е просто, че не е било нужно Бог да бъде създаван, защото Той винаги
съществува. Той вечно съществува и винаги е един и същ. Той не остарява. Той не расте или намалява. Той
не придобива нови сили, нито губи онези сили, които веднъж е имал. Той не узрява, не се развива и
усъвършенства. С течение на времето Той не стана по-силен или по-слаб, или по-мъдър. Както е написал
Артър Пинк: „Той (Бог) не може да се промени, за да стане по-добър, защото Той вече е съвършен; а
бидейки съвършен, Той не може да се промени, за да стане по-лош.“ Първата и основна разлика между
Създателят и неговите създания е, че те са променчиви и тяхната природа позволява промяна, а Бог е
непроменим и никога не може да престане да бъде такъв, какъвто е. Както се казва в един химн: „Ние
цъфтим и растем като листа на дървото. И изсъхваме и загиваме, но Теб нищо не Те променя.“
Такава е силата на Божият „безкраен живот“ (Евр. 7:16).
2. Божият характер не се променя. Високо кръвно налягане, сърдечен удар или лоботомия
(Коментар: Хирургическа операция на мозъка, която прекъсва някои връзки в кората на мозъка, с цел евентуално спасяване на
живота на болния, но е придружена от странични увреждания. Д.Пр. ), могат да променят характера на личността, но

нищо не може да промени характера на Бога. По време на живота на човека, вкусовете, външният му вид и
темперамента му могат коренно да бъдат променени; любезен и уравновесен човек може да стане злобен и
капризен; човек с добра воля може да стане циничен, безчувствен и жесток. Но нищо подобно не се случва
на Създателят. Той никога не става по-малко правдив, по-малко милостив, по-малко справедлив или помалко добър, отколкото е бил преди. Понеже за Бога няма минало и бъдеще – Той живее само в сегашно
време и винаги ще бъде такъв, какъвто е бил още в Библейските времена.
В това отношение е поучително да разглеждаме заедно две разкрития за Божието име в книгата Изход.
Разбра се, разкритото Божие име е повече от име; то е откровение на това, какъв е Той в отношението си
към нас.
В Изх. 3 четем как Бог съобщил името си на Моисей: „АЗ СЪМ, ОНЗИ КОЙТО СЪМ“ (ст.14) – фраза,
чиято съкратена форма е („Йехова, Господ“) (ст.15). Това име не е описание на Бога, а е просто съобщаване
на Неговата самостоятелност, независимост и вечна непроменимост; напомняне на човека, че Той
притежава живота в себе си и че такъв, какъвто е сега – такъв е вечно.
Обаче в Изх. 34 ние четем как Бог „прогласи името Си, Господ“ пред Моисей, изброявайки различни
черти от Своят свят характер: „Господ, Господ (Йехова), жалостив, милосърден и дълготърпелив, Който
изобилства с милост и вярност, Който показва милост към хиляди, прощава беззаконие, престъпление и
грях. Но въпреки това Той не оставя ненаказан виновният; Той наказва децата и внуците“ (на виновният)
(Изх. 34:6-7 – мой превод).
Това оповестяване допълва казаното в Изх. 3, казвайки ни какво всъщност е Йехова; А оповестяването
в Изх. 3 допълва това, казвайки ни, че Бог завинаги е това, което е бил в онзи момент, преди 3000 години,
когато е казал на Моисей, кой е Той. Моралният характер на Бога е непроменим. Поради това Яков, в
откъсът, в който говори за добротата и светостта на Бога, за Неговата щедрост към хората и за
враждебността му към греха, пише, че у Него „няма изменение или сянка на промяна“ (Як. 1:17).
3. Божията истина не се променя. Понякога хората казват неща, които те всъщност нямат предвид,
просто защото те не познават собствените си умове, (Коментар: Иначе казано, понякога ние се изненадваме от самите
себе си и се чудим, какво става с нас. Д.Пр. ); освен това, понеже мненията им се променят, хората често
установяват, че вече не защитават позициите, които са защитавали в миналото. (Коментар: Полският хуморист
Станислав Йежи Лец е казал: „Враговете ми станаха приятели, приятелите ми станаха врагове, само неутралните са верни към
мен.“ Д.Пр.). Всички ние понякога трябва да обявим публично, че харесваме нещо, което преди това не сме

харесвали, защото сме престанали да обявяваме това, което мислим; понякога трябва да преглъщаме думите
си, поради неумолимите факти, които ги опровергават. (Коментар: В едно стихотворение за „любимата БКП,“
поетът Хр. Радевски беше написал: „Аз знам, аз вярвам, че ти, партио, си права, дори когато съгрешиш.“ Д.Пр.)
Думите на хората не са стабилни неща. Но не е така с думите на Бога. Те са вечни, като постоянни
изявления на Неговият ум и мислене. Никакви обстоятелства не Го принуждават да ги припомня; никакви
промени в собственото Му мислене не налага Той да ги поправя. Исая пише: „Всяка плът е трева...Тревата
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съхне...Но словото на нашия Бог ще остане до века“ (Ис. 40:6-8). „Господи, Твоето слово е вечно; то стои
твърдо на небето...Всичките Ти заповеди са истина...Ти си ги установил да траят вечно“ (Пс.119:89,15152 – мой превод).
Думата „истина“ в последният стих представя идеята за стабилност. Следователно, когато четем
Библията си, ние трябва да помним,че Бог все още стои зад обещанията Си и зад изискванията си и зад
твърденията за намеренията Си, и зад предупреждаващите Си думи, които са отправени към вярващите в
Новия Завет. Те не са останки от отдавна отминала епоха, а са вечно валидно откриване на мисленето на
Бога към Неговите хора от всички поколения, дотогава, докато съществува този свят. Както ни е казал
самият наш Господ: „Писането не може да бъде нарушено“ (Йоан10:35 – мой превод). Нищо не може да
отмени Божията вечна истина.
4. Божийте начини не се променят. Той продължава да действа към греховните мъже и жени по
начинът, по който е действал в историята на Библията. Той все още показва свободата Си и Господството си
при разграничаването между грешниците, подбуждайки някои хора да чуват евангелието, а други – да не го
чуват и вдъхновяващ някои от онези, които го чуват, да се покаят, а оставящ други в тяхното неверие и по
този начин учи светиите Си, че Той не дължи милост на никого и че милостта е изцяло по Неговата
благодат, и че не се дължи изобщо на тяхното собствено усилие , че самите те са намерили (или заслужили
Д.Пр.) живот.
Въпреки това, Той е благословил онези, които Той е поставил в любовта Си по начин, че те да смирят
себе си, така че цялата слава да принадлежи изцяло само на Него и на никой друг. Въпреки това, Той
мрази греховете на хората Си и използва всякакви вътрешни и външни болки и скърби, за да спечели
сърцата им от техния компромис с греха и неподчинението. Въпреки това, Той се стреми към другарско
общуване с хората Си и им изпраща както мъки, така и радости, за да откъсне тяхната любов към други
неща и да я насочи към Себе си. Въпреки това, Той учи вярващите да ценят Неговите обещани дарове,
правейки ги да очакват даровете, пресява ги и ги убеждава да се молят упорито за тези дарове, преди Той да
ги дари с тях. Ние четем, че Бог се е отнасял така с хората Си в историите, записани в Библията, но Той все
още се отнася към тях по същият начин. Неговите цели и принципи остават постоянни; Той никога не
действа необичайно за Своя характер. Ние знаем, че нашите начини са жалко непостоянни – но Божийте
начини са постоянни.
5. Божийте намерения не се променят. Самуил обявил: „Той, който е Славата на Израел, не лъже
или променя мнението Си, защото Той не е човек, че да променя мнението Си“ (1Ц. 15:29). Валаам е казал
същото: „Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да променя мнението си. Дали Той казва и после
не действа? Дали Той обещава и после не изпълнява?“ (Чис. 23:19 – мой превод).
Разкаянието означава промяна на нечие мнение и промяна на нечий план на действие. Бог никога не
прави това; Той не се нуждае да го прави, защото Неговите планове са направени въз основата на пълното
знание и контрол, които обхващат всички неща в миналото, настоящето и бъдещето, поради което не може
да има внезапни появления или неочаквани развития, които да Го изненадат.
„Едно от двете неща принуждават човека да променя мнението си и да обръща в обратна посока
плановете си: желанието на предвиждането да очаква всяко нещо или липсата на предвиждане да ги
изпълни (плановете си). Но тъй като Бог е всезнаещ и всемогъщ, никога няма каквато и да е нужда Той да
променя постановленията Си“ ( Артър Пинк)
„Плановете на Господа стоят твърди завинаги, намеренията на сърцето Му – през всички
поколения“ (Пс. 33:11 – мой превод).
Това, което Бог прави навреме, Той го е планирал от вечността. И всичко, което е планирал от
вечността, Той го изпълнява навреме. И всичко, което Той в Словото си Се е задължил да направи, ще бъде
безгрешно направено. Така ние четем за „неизменимостта на Неговото намерение“ – да доведе вярващите
в пълната наслада на тяхното обещано наследство и за неизменимостта на клетвата, чрез която Той
потвърди този план пред Авраам, идеалният образ на вярващият, както като уверение за самият Авраам,
така и за нашето собствено уверение (виж Евр.6:17-18 – мой превод). Същото се отнася и за всички
обявени Божий намерения. Те не се променят. Нито една част от Неговия вечен план не се променя.
Вярно е, че има една група от текстове (Бит 6:6-7; 1Ц 15:11; 2Ц 24:16; Йона 3:10; Йоил 2:13-14), в
които се говори за разкаяние на Бога. Във всеки от случаите, причината за промяна на Божията предишна
заплаха към конкретни хора е тяхната реакция на тази заплаха. Но няма никакъв намек, че тази реакция не е
била предвидена от Бога или че тя Го е изненадала и не е била част от Неговия вечен план. Никаква промяна
в Неговия вечен план не се подразбира, когато Той започне да се отнася към някой човек по нов начин.
6. Божият Син не се променя. „Исус Христос е същият вчера, днес и до века“ (Евр. 13:8) и
Неговото докосване все още има своята древна сила. Все още е истина, че „Той е способен да спасява
съвършено тези, които идват при Бога чрез Него“ (Евр. 7:25 – мой превод). Той никога не се променя.
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Този факт е силна утеха за всички Божий хора.
Ние трябва да бъдем подобни на тях
Тогава, има ли дистанция във времето или разлика, между вярващите от времето на Библията и
самите нас? Това е изключено. Въз основата на какво? Въз основата, че Бог не се променя. Общуването с
Него, вярата в Неговите думи и стоенето върху Божийте обещания, са всъщност същите реалности за нас
днес, каквито те са били за вярващите от времето на Стария и Новия Завети. Тази мисъл носи утеха, когато
влизаме в ежедневните недоумения: сред всички промени и несигурности на живота в ядрената епоха. Бог и
Христос остават същите – всемогъщи да спасяват.
Но мисълта носи и издирващо предизвикателство. Ако нашият Бог е същият, като Богът на вярващите
от времето на Новия Завет, как можем ние да оправдаем себе си, оставащи доволни от живеенето в общение
с Него и с нивото на християнско поведение, което пропада толкова надолу под тяхното ниво? Ако Бог е
същият, това е тема, от която никой от нас не може да избяга.

Глава 8

Величието на Бог
Нашата дума „величие“ произлиза от латинската дума, която означава „величие.“ Когато припишем
величие на някого, ние признаваме величието на тази личност, гласно изразявайки почитта си за това: както
например, когато говорим за „Нейно величество Кралицата.“
„Величието“ е дума, която Библията използва, за да изрази мисълта за величието на Бога, нашият
Създател и нашият Господ.
„Господ царува, облечен е с величие...От векове е утвърден Твоят престол“ (Пс. 93:1-2).
„Те ще говорят за славният блясък на Твоето величие и аз ще размишлявам за Твоите чудесни дела“
(Пс. 145:5 – мой превод).
Петър, припомняйки си видението на царската слава на Исус при Преображението, казва, че ние
„бяхме очевидци на Неговото величие“ (2Пет. 1:16).
В книгата Евреи думата „величие“ е използвана два пъти за Бога; за Христос ни е казано, че при
възнесението си Той седнал „отдясно на Величието във висините“; „отдясно на престола на Величието в
небесата“ (Евр. 1:3; 8:1). Думата „величие,“ когато е използвана за Бога, винаги е декларация за Неговото
величие и е покана за поклонение. Същото е вярно и когато Библията говори за Бога, че е високо и на
небето, мисълта тук не е, че Бог е някъде много далече от нас в космоса, че Той е много високо над нас в
във величие и следователно, трябва да бъде обожаван. „Велик е Господ и е най-достоен за възхвала“ (Пс.
48:1 – мой превод). „Господ е велик Бог и велик Цар...Елате, нека да се поклоним в богослужение“ (Пс. 95:3,
6 – мой превод). Християнските инстинкти на вяра и богослужение са стимулирани много мощно чрез
знанието за величието на Бога.
Но това е знание, което християните днес в голяма степен нямат; и това е една от причините вярата
ни да е толкова немощна и богослужението ни да е толкова вяло. Ние сме съвременни хора, а съвременните
хора, въпреки че ценят великите представи за себе си, като правило имат малки представи за Бога. Когато
човекът в църквата или човекът на улицата използва думата Бог, представата е за божествено величие.
Една доста известна книга е озаглавена „Вашият Бог е твърде малък“; заглавието е много навременно.
Ние сме на обратния полюс, различни от нашите евангелски предци в това отношение, даже когато
изповядаме вярата си с техните думи. Когато започнете да четете книгите на Мартин Лутер или на Едуардс,
или на Уайтфийлд, даже когато вашето учение е като тяхното, вие много скоро започвате да се питате дали
изобщо имате някакво познание за могъщият Бог, Който те са познавали толкова интимно.
Днес се подчертава силно мисълта, че Бог е личен, но това е казвано по такъв начин, че остава
впечатлението, че Бог е личност от същия вид като нас – слаб, некомпетентен и неспособен, малко
емоционален. Но не това е Богът на Библията! Нашият личен живот е ограничено нещо: той е ограничен
във всяко отношение – в пространството, във времето, в знанието и в силата. А Бог изобщо не е такъв. Той
е вечен, неограничен и всемогъщ. Той ни държи в ръцете си; ние никога не Го държим в ръце си. Подобно
на нас, Той е личност, но за разлика от нас, Той е велик. В цялото си подчертаване на реалността на Божията
лична загриженост за Неговите хора и на величието, нежността, съчувствието, търпението и горещото
състрадание, което показва към тях, Библията никога не ни позволява да изгубим от погледа си Неговото
величие и неограничената му власт над цялото Негово творение.
Личен, но въпреки това Величествен
За илюстрация, не е нужно да отиваме по-надалече от първите глави на Битие. Още от началото на
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Библейската история, чрез мъдростта на Божието вдъхновение, описанието е разказано по такъв начин, че
да запечата върху нас двете истини, че Бог, с Когото ние сме запознавани, е както личен, така и величествен.
Никъде в Библията личната природа на Бога не е изявена с по-ясни думи. Той обсъжда със Себе си:
„Нека...“ (Бит. 1:26). Той отвежда животните при Адам, за да види какво име ще им даде Адам (3:8-9). Той
задава въпроси на хората (3:11-13; 4:9; 16:8). Той слиза от небето, за да види какво правят създанията Му
(11:5; 18:20-33). Той е толкова натъжен от слабостта на хората, че се разкайва, че ги е създал (6:6-7).
Представянията на Бога като тези, имат за цел да ни изясни факта, че Бог, с Който ние ще трябва да
общуваме, не е някакъв космически принцип, безличен и безразличен, а е жива Личност, Която говори,
чувства, действа, одобрява доброто, не одобрява злото и се интересува от своите създания през цялото
време.
Но ние не трябва да си създаваме от тези откъси представата, че Божието знание и сила са ограничени
или че той обикновено липсва и поради това не знае какво се случва в света, освен когато Той дойде
специално, за да провери. Тези същите глави отхвърлят всички такива идеи, представяйки ни Божието
величие не по-малко ярко и разбираемо, отколкото Неговата личност.
Богът, описан в Битие, е Създателят, донесъл ред от хаоса, създал живот чрез словото Си, направил
Адам от земна пръст и Ева – от реброто на Адам (гл. 1-2). И Той е Господ на всичко, което Той е направил.
Той прокле земята и подчини човечеството на физическа смърт и така промени Своя първоначален
съвършен план за света (3:17-24); Той изпрати потоп на земята като наказание, унищожавайки всички живи
същества, освен тези, които бяха в Ноевия ковчег (гл. 6—8); Той разбърка езика на хората и ги разпръсна по
земята строителите на Вавилонската кула (11:7-9); Той унищожи Содом и Гомор чрез (вероятно) вулканично
изригване (19:24-25).
Авраам вярно Го нарече „Съдията на цялата земя“ (18:25) и правилно приел името на Мелхиседек за
Него „Всевишният Бог, Създател на небето и земята“ (14:19-22). Той присъства навсякъде и Той вижда
всичко: убийството извършено от Кайн (4:9), покваряването на човечеството (6:5), окаяното положение на
Агар (16:7). Агар правилно Му дала името El Roi – „Бог, Който ме вижда“ и нарекъл нейния син с името
Исмаил – „Бог чува,“ защото Бог наистина чува и вижда всичко и нищо не остава незабелязано от Него. Той
нарекъл Себе си с името
El Shaddai – „Всемогъщият Бог“ и всичките му дела илюстрират
всемогъществото, обявявано от това име.
Той обещал син на Авраам и неговата жена, когато тя била на 90 години и Той упрекнал Сара за
неверието ѝ – и както се доказало, за неоснователният ѝ смях: „ Има ли нещо невъзможно за Господа“
(18:14). Нито пък това е само изолиран момент, който показва, че Бог контролира събитията; цялата история
е подвластна на Него. Доказателство за това е дадено в подробните предсказания на огромната съдба, която
Той планирал да създаде със семето на Авраам (12:1-3; 13:14-17; 15:13-21 и т.н.). Накратко, такова е
величието на Бога, според първите глави на книгата Битие.
Никакви ограничения
Как можем да си създадем правилна представа за Божието величие? Библията ни учи на две стъпки, които
трябва да направим. Първата е да премахнем от мисленето си ограниченията, които го правят малък.
Втората е, да го сравняваме с властите и силите, които считаме, че са огромни. Като пример за това,
какво се включва в първата стъпка, погледнете в Пс.139, където псалмистът разсъждава относно
безкрайната и неограничената природа на Божието присъствие, познание и власт във отношенията му с
хората. Той казва, че ние винаги сме в Божието присъствие. Вие можете да се отделите от другите хора, но
не можете да се отдалечите от вашия Създател. „Ти си ме обкръжил – отзад и отпред...Къде мога да
отида от Твоя Дух? Къде мога да избягам от присъствието Ти? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си
постеля легло в преизподнята, и там си Ти. Ако се издигна на крилете на зората или се заселя в найдалечните краища на морето,“ аз все пак не мога да избягам от присъствието на Бога: „даже там Твоята
ръка ще ме води“ (ст. 5-10 – мой превод). Нито може тъмнината, която ме скрива от човешкия поглед, ще ме
прикрие от Твоя поглед. (ст. 11-12).
И точно така, както няма никакво ограничение за Неговото присъствие с мен, така няма ограничения
за Неговото знание за мен. Така както аз никога не съм оставян насаме, така аз никога не съм и незабелязан.
„О, Господи, ти се ме изследвал и ме познаваш. Ти знаеш кога сядам и кога се изправям (всичките ми дела и
движения); Ти долавяш мислите ми (и всичко, което става в ума ми) отдалече...Ти знаеш всичките ми
пътища (всички мои навици, планове, цели, желания, както и целият ми живот досега) Преди дума да е на
езика ми (изречена, или обмисляна), ти я знаеш изцяло, О, Господи“ Пс.139:1-4 – мой превод).
Аз мога да скрия сърцето си, миналото си и плановете ми за бъдещето от хората около мен, но не мога
да скрия нищо от Бога. Аз мога да говоря по начин, който заблуждава хората около мен относно истината за
това, кой съм аз, но аз не мога да кажа или да направя нещо, което ще заблуди Бога. Той вижда всичко, което
крия и към което се стремя; Той ме познава такъв какъвто наистина съм, даже по-добре, отколкото аз
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познавам себе си.
Бог, чието присъствие и подробно разглеждане аз бих могъл да избегна, би бил малко и незначително
божество. Но истинският Бог е огромен и ужасен, точно защото Той винаги е с мен и окото Му винаги е
върху мен. Живеенето се превръща в грандиозно занимание, когато знаете, че прекарвате всеки момент от
живота си пред погледа и в компанията на всезнаещ и присъстващ навсякъде Създател.
Но и това не е всичко. Всевиждащият Бог е и Всевишен Бог, запасите на Чиято власт са разкрити за
мен чрез изумителната сложност на собственото ми тяло, което Той е направил за мен. Застанало пред този
факт, размишлението на псалмиста се превърнали в преклонение пред Бога. „Прославям Те, защото
страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела (Пс. 139:14 – мой превод).
Следователно, това е първата стъпка в схващането на величието на Бога: да разберем колко
неограничена е Неговата мъдрост, Неговото присъствие и Неговата власт. Погледнете към главите Йов 3841, в които Самият Бог възвисява признанието на Елиу, че „у Бога е страшното величие“ (Йов 37:22 KJV мой превод), поставя пред Йов страхотно описание на Своята мъдрост и власт в природата и пита Йов дали
той би могъл да се мери с такова „величие,“ като това (в Йов 40:9-11), и го убеждава, че понеже не може, той
не трябва да предполага, че ще намери грешка в Божието справяне със собственият случай на Йов,
справяне, което надвишава много способността за разбиране на Йов. Много други откъси в Библията
преподават същия урок. Но сега ние не можем повече да се занимаваме с тази тема.
Несравнимият Бог
За пример на това, какво представлява втората крачка, погледнете в Ис.40. Тук Бог говори на хора,
чиито начин на мислене е начинът на мислене да много сегашни християни – унили хора, наплашени хора,
прикрито отчаяни хора, хора, против които течението на събитията е вървяло в продължение на много дълго
време, хора, които са престанали да вярват, че Божието дело може някога да преуспее отново. Сега вижте
как Бог, чрез Своя пророк, размишлява заедно с тях.
Той казва: „Погледнете делата, които съм извършил. Можете ли да ги направите? Може ли който и да
е човек да ги направи? „Кой е измерил водите в дълбината с шепата си или с размаха на ръката си е
маркирал небето? Кой е държал пръстта на земята в кошница или е претеглил планините на теглилка и
хълмовете – във везна?“ (Ис. 40:12 – мой превод). Достатъчно мъдри ли сте и достатъчно могъщи ли сте,
за да направите подобни неща? Но Аз съм, иначе не бих могъл изобщо да направя този свят. Вижте вашия
Бог!
Пророкът продължава: А погледнете сега народите, великите национални сили, поради милостта на
които вие си мислите, че живеете; Асирия, Египет, Вавилон – вие се ужасявате от тях – толкова много
техните армии и ресурси надвишават вашите. Но сега разсъдете как Бог се отнася към тези могъщи сили, от
които вие толкова много се страхувате. „Сигурно народите са като капка във ведро, те са считани като
прах на везните;...Пред него всичките народи са като нищо. Те са считани от Него като без стойност и
по-малко, отколкото нищо.“ (Ис 40:15, 17 – мой превод). Вие треперите пред народите, защото сте много
по-слаби от тях; но Бог е толкова много по-велик отколкото народите, които са нищо за Него. Вижте
вашият Бог!
А сега погледнете към света. Размислете за неговите размери, за неговото многообразие и сложност,
мислете за почти 5-те млрд. хора (книгата е написана през 1973, а сега вече са над 7 млрд. Д.Пр.), които го населяват и
за необятното небе над него. Какви жалки и хилави фигури сме вие и аз, в сравнение с цялата планета Земя,
на която живеем! И все пак, каква е цялата тази огромна планета в сравнение с Бога? „Той седи на престола
над орбитата на земята и Неговите хора са като скакалци. Той простира небето като балдахин и го
разстила като палатка, за да живеят в нея.“ (Ис. 40:22 – мой превод). В сравнение със света ние сме като
джуджета, но в сравнение с Бога, светът е джудже. Светът е Неговото подножие, над който Той седи
спокоен и уверен. Той е по-огромен, отколкото света и всичко, което е в него, така че трескавата активност
на неговите оживени милиони обитатели не Го впечатляват повече, отколкото ни впечатлява нас цвърченето
и скачането на щурците през лятото. Вижте вашият Бог!
Четвърто, погледнете великите хора на света – владетелите, чиито закони и политики определят
добруването на милиони хора; така наречените управители на света, диктаторите и строителите на империи,
които имат властта да хвърлят цялата земя във война. Помислете за Сенахериб (745-681 пр. Хр., асирийски
цар), Навуходоносор Велики (642 – 562 пр.Хр, цар на Вавилон, халдейски цар), Александър Велики (356323 пр.Хр, дрвногръцка Македония), Наполеон Бонапарт (1769-1621) и Хитлер (1889-1945). Помислете за
днешните Бил Клинтън (1946) и Садам Хюсеин (1937-2006). Считате ли, че наистина тези най-изтъкнати
мъже са били тези, които са определяли накъде ще върви света? Помислете отново, защото Бог е по-велик
от великите мъже на света. „Който докарва първенците до нищо и смалява управителите на света до
нищо“ (Ис. 40:23 – мой превод). Според молитвената книга, Той е „единственият управител на
първенците.“ Вижте вашият Бог!
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Но ние все още не сме свършили. Най-накрая, погледнете към звездите. Най-универсалното и
величествено преживяване, което човечеството познава, е да заставаме сами в ясна нощ и да гледаме към
звездите. Нищо друго не дава по-голямо усещане за отдалеченост и разстояние; нищо друго не прави човека
да почувства по-силно собствената си незначителност и нищожност. А ние, които живеем в космическата
епоха, можем да допълним това универсално преживяване с научното си познание на истинските фактори –
милиони на брой звезди, милиарди светлинни години разстояние. (Коментар: Светлинната година е разстоянието,
изминавано от светлината за една година. Това понятие е въведено в употреба, поради невъобразимо огромните разстояния в
космоса. Ето малко математика: за 1 сек. светлината изминава 300 000 км. Един час се състои от 3600 сек. Една година се
състои приблизително от 8760 часа. Следователно: 8780 х 3600 х 300 000 км – това е разстоянието изминавано от светлината
за 1 година. А сега умножете това разстояние по 1 000 000 000 и това е разстоянието изминавано от светлината за един
милиард години. А за сравнение, обиколката на земята по екватора е само 40000 км. Можете ли да си представите това? Аз не
мога! Но наистина е отрезвяващо и невероятно. Ето над този свят владее Бог и същия този свят е джудже в сравнение с Бога!
Д.Пр.) Умовете ни са замаяни; въображението ни е неспособно да побере това; когато се опитаме да си

представим неизмеримите дълбини на външния космос, ние сме оставяни вцепенени и зашеметени.
Но каква връзка има това с Бога? „Вдигнете очите си и погледнете към небето:`Кой е създал всичко
това? Този, който извежда звездното си множество едно по едно и ги вика, всяко едно, по име. Поради
великата Си власт и могъщата Си сила, нито едно от тях не липсва`“ (Ис. 40:26 – мой превод). Бог е
Този, който извежда звездите; Бог е Този, който ги поставя в космоса; Той е техният Създател и Господар –
всички те са в ръцете Му и се подчиняват на волята Му. Такива са Неговата власт и сила. Вижте вашият
Бог!
Нашият отговор на Величеството
Нека Исая сега да приложи към нас Библейското учение за величието на Бога, задавайки ни трите
въпроса, които той тук задава от името на Бога към разочарованите и унили израелтяни:
1. „`С кой ще Ме сравните, за да бъда като него?,` каза Святият“ (Ис. 40:25 RSV – мой превод).
Този въпрос укорява неверните мисли за Бога. „Твоите мисли за Бога са твърде човешки,“ казал Мартин
Лутер на Еразъм от Ротердам. Това е мястото, в което повечето от нас се заблудиха.
Нашите мисли за Бога не са достатъчно велики; ние не успяваме да се справим с реалността на
Неговите неограничени мъдрост и сила. Понеже самите ние сме ограничени и слаби, ние си представяме, че
в някой отношения Бог също е слаб и ни е трудно да вярваме, че Той не е. Ние си представяме, че Бог е
твърде много приличен на нас. Бог ни казва: „Поправете тази грешка; научете се да признавате пълното
величие на вашият несравним Бог и Спасител.
2. „Защо говориш: `О, Якове и казваш, О, Израелю, моят път е скрит от Господа и моето
отсъждане е пренебрегнато от моя Бог?`” (Ис. 40:27 RV – мой превод). Този въпрос укорява неверните
мисли за самите нас. Бог не ни е изоставил повече, отколкото е изоставил Йов. Той никога не изоставя
никого, към който е насочил Своята любов; нито Христос, добрият пастир, някога е изоставил пътя на
своята овца. Фалшиво и неоснователно е да обвиняваме Бога за забравяне или за пренебрегване, или за
загубването на интерес за състоянието и нуждите на Собствените си хора. Ако сте предали себе си на
мисълта, че Бог ви е изоставил, намерете милостта сам да се засрамите от себе си. Подобен невярващ
песимизъм силно опозорява нашият велик Бог и Спасител.
3. „Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог, Господът, Създателят на краищата на земята, не
отслабва, нито се уморява?“ (Ис. 40:28 KJV – мой превод). Този въпрос укорява нашия бавен начин да
повярваме в Божието величие. Бог ще ни засрами заради нашето неверие. Той пита: „Какъв е проблемът?
Да не би да си представяте, че Аз, Създателят, съм остарял и съм изморен? Досега никой ли не ви е казал
истината за Мен?“
За много от нас упрекът е напълно основателен. Колко сме бавни да повярваме в Бог, като Бог, Който е
суверен, всевиждащ и всевишен! Как смаляваме величието на нашия Господ и Спасител Христос ! Ние
трябва да „очакваме Господа“ в размишление за Неговото величие, докато намерим нашата сила, обновени
чрез писанията за тези неща в сърцата ни.

Глава 9

Единственият мъдър Бог
Какво има предвид Библията, когато казва, че Бог е мъдър? В Стария Завет мъдростта е морално и
интелектуално качество, по-висшо, отколкото интелигентността или знанието , така както интелигентността
и знанието е по-висшо, в сравнение с остроумието или хитростта. Защото за да бъдем наистина мъдри, в
Библейският смисъл, нашата интелигентност и остроумие трябва да са обуздани и впрегнати за постигане
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на справедлива и добра цел. Мъдростта е силата да виждаме и наклонността да избираме най-добрата и
най-възвишената цел, заедно с най-добрите средства и начини за нейното постигане.
Всъщност, мъдростта е практичната страна на моралната доброта. Като такава, тя се намира с цялата
си пълнота единствено в Бога. Той единствен е природно, изцяло и неизменно мъдър. В един химн се казва:
„Неговата мъдрост винаги е будна“ и това е вярно. Бог никога не е друг, освен мъдър, във всичко, което
прави. Теолозите в миналото по навик за казвали, че Неговата мъдрост, както и силата, истината и
добротата, са неразделни части от Неговия характер.
Мъдростта: нашата и Божията
Човешката мъдрост може да бъде възпрепятствана от случайни фактори, които са извън контрола на
мъдрия човек. Ахитофел, съветникът-предател на Давид, дал мъдър съвет, когато подканил Авесалом
незабавно да унищожи Давид, преди да се е възстановил от първия шок от бунта на Авесалом. Но Авесалом
глупаво взел друго решение и Ахитофел, виждайки с наранена гордост – предвиждайки, без никакво
съмнение, че тръгвайки в друга посока, бунтът сигурно ще се провали и не можейки да прости на себе си,
че е бил такъв глупак да участва в него – отчаян, отишъл у дома си и се самоубил. (виж 2Ц. 17 ).
Но Божията мъдрост не може да бъде възпрепятствана по начинът, по който е бил възпрепятстван
добрият съвет на Ахитофел (2Ц. 17:14 ), защото тя е свързана с всемогъществото. Силата е също същностна
черта на Бога, както и мъдростта.
Всезнанието управлява всемогъществото, неограничената сила е управлявана от неограничената
мъдрост – това е Библейското описание на Божият характер. „Неговата мъдрост е дълбока, Неговата сила
е огромна“ (Йов 9:4 – мой превод). „На Бога принадлежи мъдростта и силата“ (Йов 12:13 – мой превод).
„Той е мощен в сила и мъдрост“ (Йов 36:5 KJV – мой превод). Той има „огромна власт и могъща сила... и
Неговото разбиране никой не може да проумее“ (Ис. 40:26, 28 – мой превод). „Мъдростта и силата са
Негови“ (Дан. 2:20). Същата свръзка се появява и в Новия Завет чрез думите на Павел: „Сега на Този, който
има силата да ви утвърди според моето евангелие...единственият мъдър Бог“ (Рим. 16:25, 27 KJV – мой
превод). Мъдростта, която е лишена от сила, ще бъде жалка, счупена тръстика. Силата, лишена от мъдрост
ще бъде само плашеща. А Божията неограничена мъдрост и безкрайната Му сила са обединени и това Го
прави съвършено достоен за нашето най-пълно доверие.
Всесилната Божия мъдрост винаги е активна и никога не се проваля. Всичките Му работи на
сътворението, предвиждащата грижа и благодатта, изявяват това и дотогава, докато ние не можем да я
видим в тях, ние просто не ги виждаме правилно. Но ние не можем да разпознаем Божията мъдрост, докато
не знаем крайната цел, за която работи Той. В това отношение много хора грешат. Погрешно разбирайки
това, което има предвид Библията, когато казва, че Бог е любов (виж 1Йоан 4:8-10), те мислят, че Бог
планира спокоен живот за всички, независимо от тяхното морално и духовно състояние и поради това
стигат до заключението, че всяко болезнено и разстройващо плановете ни нещо (болест, нещастен случай,
нараняване, загуба на работа и страдание за любим човек) е признак, че или Божията мъдрост, или сила,
или и двете са отпаднали, или че Бог, в края на краищата, не съществува.
Но тази представа за Божият план е напълно грешна: Божията мъдрост не е и никога не е обещавала
да пази щастлив греховния свят или да направи уютно безбожието. Даже на християните не е обещаван
живот без трудности и страдания; вярно е точно обратното. Бог е планирал други цели за живота в този
свят, а не да го направи лесен за всеки човек.
Тогава, каква е тази Божия цел? Какво иска да постигне Той чрез нея? Когато Бог ни създал,
намерението Му е било ние да Го обичаме и да Го почитаме, да Го хвалим заради удивително подредената
сложност и многообразие на Неговия свят, да използваме този свят според Неговата воля и така да се
наслаждаваме както на света, така и на Бога. И въпреки, че ние се провалихме, Бог не е изоставил първото
си на намерение. (Коментар: Не само в този случай, а никога Бог не се отказва от нещо, което е планирал да направи. Той
нямаше да е Бог, ако позволи на нещо да му попречи да изпълни това, което е планирал да направи. Бог никога не отстъпва. Може
да има привидно забавяне, но Бог винаги постига това, което е планирал. Д.Пр.) Той все още планира огромно множество

от хора да стигнат до състоянието да го обичат и почитат. Неговата най-висша цел е да ги доведе до
състояние, в което те ще Му се наслаждават изцяло и ще Го възхваляват подобаващо, състояние, в което Той
ще бъде всичко за тях и Той и те ще се радват постоянно във взаимното си познаване на любовта – хората,
наслаждавайки се на спасяващата Божия любов, подготвена за тях от цялата вечност, а Бог – наслаждавайки
се в отговарящата любов на хората, извадена от тях с благодатта чрез евангелието.
Това ще бъде Божията слава, както и нашата слава, във всеки смисъл, който тази важна дума може да
носи. Но това ще бъде напълно осъществено в следващият свят, в контекста на промяната на целия сътворен
ред. Обаче, дотогава Бог работи неотклонно за постигането на тази цел.
Негови непосредствени цели са, да въвлече отделни мъже и жени във взаимоотношение на вяра,
надежда и любов към Себе си, освобождавайки ги от греха и демонстрирайки в живота им силата на Своята
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благодат; да защитава хората си от силите на злото; и да разпространява по целия свят евангелието, чрез
което Той спасява. В изпълнението на всяка част от тази цел, Господ Исус Христос е централен, защото Бог
Го е поставил да бъде както Спасител от греха, в Който ние трябва да вярваме, така и Господ на църквата, на
Когото трябва да се подчиняваме. Ние живеем по начин, в който Божията мъдрост е изявена в
Превъплъщението на Христос и на кръста. Сега ще добавим, че в светлината на комплексната цел, която
описахме, Божията мъдрост в отношението Му с отделните хора, трябва да бъде виждана.
Божието отношение към Неговите хора
Тук ни помага Библейската биография. Няма по-ясни илюстрации на Божията мъдрост, която
подрежда живота на хората от илюстрациите, които могат да бъдат намерени в някои духовни истории.
Да вземем, например, живота на Авраам. Авраам бил способен неколкократно да извършва мръсни
измами, които всъщност поставяли в опасност непорочността на жена му (Бит. 12:10-20). Очевидно е, че по
природата си той е бил с ниска морална смелост и се е безпокоял единствено за личната си безопасност
(Бит. 12:12-13; 20:11).
Освен това, той бил податлив, когато бил под натиск; поради настояването на неговата (бездетна)
жена, той станал баща на дете, родено от нейната слугиня, Агар; а когато Сара реагирала с истерични
обвинения на гордостта на Агар, че е родила дете от Авраам, Авраам ѝ позволил да изгони Агар от дома им.
(Бит. 16:5-6). Ясно е, че Авраам не е бил по природата си човек със строги принципи и че е имал
недостатъчно развито чувството за отговорност.
Но Бог с мъдрост се справил с тази безгрижна и страхлива личност, и постигнал толкова добър
резултат, че Авраам не просто изпълнил с вяра определената му роля на сцената на историята на църквата,
като първи обитател на Ханаан, първи получател на Божият завет (Бит. 18:17) и баща на Исаак, чудно
роденото дете; но той станал нов човек.
Това, от което Авраам най-много се нуждаел, е било да се научи да живее в Божието присъствие, да
гледа на живота си в съответствие с връзката си с Него и да гледа към Него и единствено към Него, като
Командир, Защитник и Възнаграждаващ. Това е бил великият урок, в който Бог с мъдрост се фокусирал в
обучението му. „Не се бой, Авраме. Аз съм твоят щит, твоята много голяма награда“ (Бит. 15:1 – мой
превод). „Аз съм Всемогъщият Бог; върви пред Мен и бъди безупречен (посвети себе си изцяло да Ми
доставяш наслада и бъди искрен)“ (Бит. 17:1). Отново и отново Бог сравнява Себе си с Авраам и така отвел
Авраам до състоянието, в което сърцето му можело да каже, заедно с псалмиста: „ Кого имам на небето,
освен Теб? И на земята не желая нищо друго, освен Теб...Бог е силата на сърцето ми и вечният ми дял“
(Пс. 73:25-26 – мой превод).
А когато историята продължава, ние виждаме в живота на Авраам резултатите от неговото научаване
на този урок. Старите слабости понякога все още отново се проявяват, но успоредно се появява ново
благородство и независимост, продуктите на създаденият нов навик на Авраам на вървене с Бога, на
живеене в Неговата разкрита воля, на уповаване в Него, на очакване на Него, на поклонение пред Неговите
грижи, на подчинение, даже когато Той заповяда нещо странно и необикновено.
От човек на този свят, Авраам се превърнал в човек на Бога. (Коментар: Поуката за нас е, че ставайки
християни, ние тръгваме по дългия път на промяната. Бог ни приема, такива каквито сме, но никога не ни остава, без да ни
промени, за да станем такива, каквито Той е планирал да бъдем. Д.Пр. ) Следователно, когато Авраам отговаря на Божия

призив, напуска дома си и пътува през земята, която неговите потомци ще притежават (Бит. 12:7) – въпреки
че самият той няма да я притежава, забележете: Авраам никога не е притежавал в Ханаан нещо повече от
един гроб (Бит. 25:9-10) – ние виждаме в него нова кротост, когато той отказва да се възползва от
полагащото му се предимство в полза на своя племенник Лот (13:8-9). Ние виждаме също нова смелост,
когато той се втурнал само с 300 души да спасява Лот от обединените сили на четирима царе (14:14-15).
Ние виждаме ново достойнство, когато се отказва да запази за себе си полагащият му се дял от плячката,
която изглежда е принадлежала на царят на Содом и благодари на всевишният Бог, който го е направил
богат (14:22-23). Ние виждаме ново търпение, когато той чакал 25 години, от 75-тата до 100-годишната си
възраст, за да се роди неговият обещан наследник (12:4; 21:5). Виждаме го, че е станал молещ се човек,
настойчив застъпник, натоварен с чувството за отговорност пред Бога за добруването на другите хора
(18:23-32). Най-накрая ние го виждаме, че е изцяло посветен на изпълнението на Божията воля и е толкова
убеден, че Бог знае какво прави, че бил готов, по заповед на Бога да убие собствения си син, наследникът,
чието раждане чакал толкова дълго време (Бит. 22). Колко мъдро Бог му преподал Своя урок! И колко
добре Авраам го е научил!
Яков, внукът на Авраам, се нуждаел от различно отношение: своеволно и упорито момче на майка си,
благословено (или прокълнато) с всички опортюнистични инстинкти (Коментар: Стремежи за постигането на
желаната цел, независимо от начините, чрез които тя е постигната – „Целта оправдава средствата за нейното постигане“
Д.Пр.) и неморалната безскрупулност на агресивен бизнесмен. Бог, в Своята мъдрост планирал, че Яков,

въпреки че бил по-малкия син, ще притежава правото и благословията, полагащи се на първородния син и
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по този начин ще стане носителят на заветното обещание (28:13-15); освен това Той планирал, че Яков ще
се ожени за своите братовчедки Лия и Рахил, и ще стане баща на 12-те патриарси, на които ще бъде
предадено обещанието (Бит. 48-49).
Но Бог в Своята мъдрост, освен това решил да постави истинска религия в самият Яков. Цялото
отношение на Яков към живота било безбожно и трябвало да бъде променено; Яков трябвало да бъде отучен
да вярва в собствената си хитрост, за да стане зависим от Бога и трябвало да бъде направен да ненавижда
безсъвестното и измамно отношение към другите хора, което му идвало толкова естествено.
За осъществяването на този план, Яков трябвало да бъде направен да усети собствената си абсолютна
слабост и глупост, трябвало да бъде отведен до толкова пълно неверие в себе си , за да не се опитва повече
да живее, използвайки другите хора. Упованието на Яков в собствените му способности трябвало да
изчезне – веднъж завинаги. С мъдро търпение (защото Бог винаги чака да дойде подходящото време), Той
отвел Яков до състоянието, в което Той ще може да подпечата нужното чувство за импотентна
безпомощност, неизтриваемо и решително върху душата на Яков. Поучително е да проследим стъпките,
чрез които Бог направил това.
Първо, в период от около 20 години, Бог позволил на Яков да замисля сложните паяжини на измамата,
с техните неизбежни последствия – взаимно недоверие; приятелство, превърнато във вражда; и изолирането
на измамника. Последствията от хитростта на Яков, сами по себе си, са били Божие проклятие. Когато
Яков измамил гладния си брат Исав за една паница леща да му даде първородното право и благословията
(25:29-34; 27:1-40), Исав се обърнал против него, намразил го (естествено!) и се наложило Яков бързо да
избяга от дома. Той отишъл при вуйчо си Лаван, който се оказало, че е измамник, като самият Яков. Лаван
се възползвал от притеснената ситуация на Яков и го баламосал да се ожени не само за красивата му
дъщеря, която Яков искал, но и за некрасивата му друга дъщеря, която имала увредено зрение, за която той
иначе трудно би намерил добър съпруг (29:15-30).
Преживяването на Яков с Лаван се оказало горчивата хапка; Бог го използвал, за да покаже на Яков
какво означава да си от другата страна на измамата (т.е. да си измаменият) – нещо, което Яков трябвало да
научи, ако щял някога да разлюби собственият си предишен начин на живот. Но Яков все още не бил
излекуван. Неговата незабавна реакция била да отмъсти на Лаван ( т.е. „щом ти ме измами – и аз ще те измамя.“
Д.Пр.“) Той манипулирал зачеването на овцете на Лаван толкова умело и с такава печалба за себе си, и
съответно – с огромна загуба за своя работодател, че Лаван се разярил и Яков усетил, че е благоразумно да
замине със семейството си за Ханаан, преди да започнат истинските репресии (30:25—31:55).
А Бог, Който дотук понасял нечестността на Яков без да го упреква, го окуражил да замине (31:3, 1113; сравни с 32:1-2, 9-10); защото Той е знаел, какво ще направи, преди края на пътуването. Когато Яков
заминал, Лаван го преследвал и станало напълно ясно, че той не иска Яков да се върне при него (Бит. 31).
Когато керванът на Яков стигнал до границата на държавата на Исав, Яков му изпратил учтиво
съобщение, за да го уведоми тяхното пристигане. Но новината, която дошла като отговор, го накарала да си
мисли, че Исав идва с въоръжена група да го посрещне, за да отмъсти за откраднатата преди 20 години
благословия. Яков се оказал в пълно отчаяние.
И сега дошло времето на Бога. В онази нощ, когато Яков стаял сам край реката Явок, Бог се срещнал с
него (32:24-30). Имало е часове на отчаяна и мъчителна борба – духовна и, както изглеждала на Яков – също
и физическа. Яков се вкопчил за Бога; той искал да получи благословия, гаранция за Божията
благосклонност и защита в тази криза, но не можал да получил това, което искал. Вместо това, той още
повече осъзнал собственото си състояние – напълно безпомощен и без Бога - без всякаква надежда. Той
усетил пълната горчивина на своите безскрупулни и цинични пътища, които сега, като бумеранг се връщали
при него. До този момент той разчитал на себе си, вярвал в себе си и че ще успее да се справи, каквото и да
се случи, но научил със заслепяваща и очевидна сигурност, че никога вече няма да се осмели да вярва в себе
си, да се грижи сам за себе си и сам да определя житейския си път. Никога вече той не се осмелил да живее
според собствените си разум.
За да направи това двойно по-ясно за Яков, докато се борели, Бог го осакатил (32:25), изваждайки
бедрената кост на крака му от тазовата става, за да бъде това постоянно напомняне в плътта му, за
собствената му духовна слабост. И за неговата нужда винаги да се опира върху Бога, така както до края на
живота си той трябвало да върви, опирайки се на тояга. Яков се отвратил от себе си; от цялото си сърце той
за пръв намразил, наистина намразил тази своя въображаема хитрост. Тя настроила Исав против него
(справедливо!), а освен това и Лаван, а сега тя направила Бог да е нежелаещ, както изглеждало, да го
благославя повече. „Позволи ми да си отида,“ казал Този, с когото той се борел; изглеждало, като че ли, че
Бог ще го изостави. Но Яков Го държал здраво и казал: „Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме
благословиш“ (32:26).
И сега, най-после, Бог го благословил. Защото сега Яков бил слаб и отчаян, смирен и достатъчно
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зависим, за да бъде благословен. Псалмистът казал: „Той отслаби силата ми по пътя“ (Пс. 102:23 KJV –
мой превод); ето това е, което е направил Бог за Яков.
В Яков не останала нито една частичка от уповаването на себе си към момента, в който Бог свършил
работата си с него. Природата на надмощието на Яков в борбата му с Бога (32:28) е била просто, че Яков се
е държал здраво за Бога, докато Бог го отслабвал и изработвал в него дух на покорство и на неверие в себе
си; че Яков толкова много искал да получи Божията благословия, че се вкопчвал в Бога чрез цялото това
болезнено смирение, докато той пропаднал достатъчно ниско според Бога, за да го изправи, говорейки за
мир с него и уверявайки го, че оттук нататък той не трябва вече да се страхува от Исав.
Истината е, че Яков не станал лицемерен светец за една нощ – той не уредил изцяло отношението си с
Исав на следващия ден (33:14-17); но по принцип, Бог спечели битката Си с Яков и я спечелил за добро.
Яков никога не се върнал към своите стари пътища. Куцащият Яков научил урока си. Божията мъдрост
свършила работата си.
Още един пример от Битие, отново различен: на Йосиф. Братята на младия Йосиф го продали в
робство в Египет, където, оклеветен от злата съпруга на Потифар, той бил изпратен несправедливо в
затвора, а след това бил издигнат и станал втория след Фараона, управител в държавата. С каква цел Бог в
мъдростта Си е планирал тези страдания на Йосиф? Що се отнася до личността на Йосиф, отговорът е
даден в Пс. 105:19 (KJV – мой превод ): „защото словото на Господа го изпитваше.“
Йосиф е бил изпитван, пречистван и оставян да узрее; той бил учен, когато е бил роб, когато е бил
затворник, да уповава на Бога, да остава бодър и щедър в трудните ситуации и да чака търпеливо Господа.
Много често Бог използва продължителни лишения и страдания, за да бъдат научени тези уроци. Що се
отнася до живота на Божийте хора, самият Йосиф дал отговорът на нашия въпрос, когато разкрил себе си
пред обърканите и разстроените си братя. „Но Бог ме изпрати преди вас, за да съхраня за вас остатък на
земята и да спася живота ви чрез велико избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог“ (Бит. 45:78 – мой превод).
Теологията на Йосиф е била стабилна, както и щедростта му е била голяма. Още веднъж, ние се
изправяме пред Божията мъдрост, подреждаща събитията в човешкия живот с двойна цел: личното
освещаване на определен човек и осъществяването на определеното негово служение и служба в живота на
Божийте хора. А в живота на Йосиф, както и в живота на Авраам и Яков, ние виждаме триумфалното
осъществяване на тази двойна цел.
Нашите объркващи изпитания
Тези неща са били написани за нашето обучение, защото същата мъдрост, която е подредила
пътеките, по които са вървели Божийте светии в Библейските времена, подрежда днес живота на
християнина. Следователно, ние не трябва да бъдем твърде изненадани, когато неочаквани, объркващи и
обезкуражаващи неща ни се случват сега. Какъв е техният смисъл? Смисълът е просто в това, че Бог, в
мъдростта Си, има намерение да направи нещо за нас, което ние все още не сме постигнали и Той
възнамерява ние да го постигнем.
Вероятно Той иска да ни укрепи в търпението, в добрия хумор, в състраданието, в смирението и в
кротостта, възлагайки ни някои допълнителни практики за упражняване на тези милости в условията на
особено трудни ситуации. Може би Той има нови уроци, за да ни научи да жертваме себе си и да не сме
самоуверени. Може би иска да ни откъсне от самодоволството или от нереалността, или от неразкрити
форми на гордост или на високо мнение за себе си. Може би Неговата цел е просто да ни привлече по-близо
до Себе си в съзнателно общуване с Него; защото често пъти това е причината, както всички светии знаят,
че общуването с Отца и Синът е най-ярко и сладко, и радостта на християнина е най-голяма, когато кръстът
е най-тежък. (Спомнете си Самуел Ръдърфорд!) Или може би Бог ни подготвя за видове служения, към
които сега ние нямаме наклонност.
Павел видял част от причината за собствените си страдания във факта, че Бог „ни утешава във всички
наши безпокойства, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквото и да е
безпокойство с утехата, която самите ние получихме от Бога“ (2Кор. 1:4 – мой превод). Даже Господ
Исус „се научи на подчинение чрез нещата, които изстрада,“ и така беше „направен съвършен“ за Своето
служение като Първосвещеник на съчувствие и помощ към Неговите силно притиснати ученици (Евр. 5:8-9
KJV – мой превод): което означава, че от една страна Той е способен да ни подкрепя и да ни прави повече от
победители в нашите беди и безпокойства, така че, от една страна ние не трябва да бъдем изненадвани, ако
Той ни призовава за вървим по Неговите стъпки и от друга страна - да се оставяме да бъдем подготвяни за
служението на другите чрез болезнени преживявания, които са напълно незаслужени. “Той знае пътят по
който върви“ (Йов 23:10 – мой превод), даже ако в този момент ние не го знаем.
Ние може би сме искрено озадачавани от нещата, които ни се случват, но Бог знае точно какво прави и
какъв е Неговия план, в Неговото боравене в нашите дела. Винаги и във всичко, Той е мъдър: след това ние
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ще разберем, въпреки че преди това никога не сме били тук. (Йов на небето знае цялата причина, поради
която е страдал, въпреки че никога не е знаел това в този живот.) Междувременно, ние не трябва да се
колебаем да вярваме в Неговата мъдрост, даже когато Той не ни обяснява какво и защо се случва.
Но как трябва посрещаме тези озадачаващи и трудно поносими ситуации, ако не можем за миг да
видим Божият смисъл в тях? Първо, като ги приемаме като идващи от Бога и питайки себе си, какви
реакции към тях и в тях, изисква Божието евангелие от нас; второ, търсейки Божието лице, специално за
тях.
Ако правим тези две неща, ние никога няма да установяваме, че нямаме никаква представа за смисъла
на Божието намерение в нашите изпитания. Винаги ще бъдем способни да видим поне такава част от
смисъла, каквато Павел е бил способен да види в неговия трън в плътта му (какъвто и да е бил). Той ни
казва, че този трън дошъл при него като „пратеник на Сатана,“ изпитвайки го да мисли трудни неща за
Бога. (Коментар: Да се усъмни в Божията благодат, милост и любов. Д.Пр. ) Павел не се поддал на това изпитание, три
пъти видял лицето на Христос и Го молил да премахне този трън. Единственият отговор, който получил
бил: „Достатъчна ти е Моята благодат, защото силата Ми е изявявана съвършена в слабостта.“
Размишлявайки, Павел разбрал причината, поради която е трябвало да бъде измъчван така: с цел мъчението
да го смирява „да ме пази да не се превъзнасям поради тези изненадващо големи откровения.“ Тази мисъл,
както и словото на Христос, били достатъчни за него. Той не търсил нищо друго. Вижте неговото финално
поведение: „Затова аз радостно ще се хваля още повече с немощите си, за да почива на мен силата на
Христос“ (2Кор. 12:7-9 – мой превод).
Това поведение на Павел е пример за нас. Каквото и следващо намерение могат да имат или да нямат
изпитанията на християнина с цел подготвяйки го за бъдещо служение, тези изпитания винаги имат поне
целта, която е имал трънът в плътта на Павел: те ще ни бъдат изпратени, за да направят и да ни държат в
смирение, и да ни дават нова възможност да изявяваме силата на Христос в нашия морален живот. А имаме
ли нужда да знаем нещо повече за целта на тези страдания от това? Щом Павел видял, че страдание му е
било изпратено, за да го направи способен да прославя Христос, той го приел като мъдро решение и даже се
радвал в него.
Бог ни е дал благодатта, във всичките си страдания, да живеем и да реагираме по подобен начин.

Глава 10

Божията мъдрост и нашата мъдрост
Когато в миналото реформираните теолози обсъждали характерните черти на Бога, те ги
класифицирали в две групи: непрехвърляеми и прехвърляеми.
В първата група на непрехвърляемите те поставяли онези качества, които подчертават Божието
превъзходство и показват колко всестранно различно същество е Той в сравнение с нас, Неговите
творения. Обикновено в този списък са били включвани: Божията независимост (Той съществува,
независим от каквато и да е причина и е самодостатъчен – задоволява всяка своя нужда без ничия чужда
помощ); Божията непроменимост (Той е напълно неподлежащ на промяна, което води до пълна
постоянство в действието); Божията безкрайност (липса на всякакви ограничения за време и
пространство: т.е. Неговата вечност и вездесъщност – Той присъства навсякъде); Божията еднородност
(т.е. монолитност, в Него няма съставни части, които могат да влязат в противоречие, поради което, за
разлика от нас, Той не може за бъде разкъсван на разнопосочни мисли или желания). Теолозите нарекли
тези качества непрехвърляеми, защото те са характеристики единствено на Бога; човекът, просто защото е
човек, а не е Бог, няма и не може да притежава нито една от тях.
Във втората група на прехвърляемите, теолозите събрали качества като Божията духовност, свобода и
всемогъщество, заедно с всичките Негови морални качества: доброта, истина, святост, праведност и т.н.
Какъв е бил принципа на това класифициране? Той е бил следният – когато създал човека, Бог му дал
качества, съответстващи на всички тези качества. Това е имала предвид Библията, когато ни казва, че Бог е
направил човека по Своя собствен образ (Бит. 1:26-27) – т.е., че Бог е направил човека свободно духовно
същество, отговорен морален деятел, със силата да избира и да действа, да е способен да общува с Него и
да отговаря на Него, и по природата си да е добър, честен, свят и праведен (Екл. 7:29); иначе казано,
набожен, благочестив и богобоязлив.
Моралните качества, които принадлежат на Божия образ, били изгубени при Грехопадението; Божият
образ в човека бил цялостно обезобразен, защото всички хора на света по един или друг начин се отдали на
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безбожието. Но Библията ни казва, че сега, изпълнявайки Своят план за изкуплението, Бог работи в
християнските вярващи, за да ремонтира Своя унищожен образ, като отново им дава тези качества. Това има
предвид Библията, когато казва, че християните са обновявани в образа на Христос (2Кор.3:18) и на Бога
(Кол. 3:10). (Коментар: Цялата тази работа е извършвана от Бога, а не от нас самите, както се твърди в някои български
преводи на Библията. Лекарят лекува, а не болният. Д.Пр.)
Сред тези прехвърляеми качества, теолозите поставят и мъдростта. Тъй като самият Бог е мъдър, Той
дава мъдрост на създанията Си. Библията има много неща да каже за Божият дар на мъдростта. Първите 9
глави на книгата Притчи са един непрекъсващ призив да се стремим към този дар. „Мъдростта е найвисша; затова придобивай мъдрост. Въпреки, че ще ти струва всичко, което имаш, придобивай
разбиране...Дръж се здраво за поуката, не ѝ позволявай да замине; пази я добре, защото тя е животът
ти“ (Пр. 4:7, 13 – мой превод). Мъдростта е представена като личност и е направена да говори сама за себе
си: „Благословен е човекът, който ме слуша, бдейки ежедневно при моите порти, чакайки край моята
врата. Защото който ме намери, намира живот и получава благоволение от Господа. А който не успее да
ме намери, наврежда на себе си; всички, които ме мразят, обичат смъртта“ (Пр. 8:34-36 – мой превод).
Като домакиня, мъдростта кани нуждаещите се на нейния банкет: „Нека всички, които са прости, да
дойдат тук!“ (Пр. 9:4 – мой превод). Навсякъде е подчертана Божията готовност да дава мъдрост (показана
тук като готовност на самата мъдрост да дава себе си) на всички, които искат този дар и ще направят
нужните стъпки да го придобият. Подобни подчертавания има и в Новия Завет. От християните се изисква
да бъдат мъдри: „Живейте – не като глупави, а като мъдри...Не бъдете неразумни, а разбирайте каква е
волята на Господа“ (Еф. 5:15-17 – мой превод); „Бъдете мъдри в начинът на отношението си с външните“
(Кол. 4:5 – мой превод). Отправяна е молитва, мъдростта да им бъде предоставяна: „молейки Бог да ви
изпълни със знанието на Неговата воля, чрез цялата духовна мъдрост“ (Кол. 1:9 – мой превод). И Яков в
Божието име дава обещание: „Ако на някого от вас липсва мъдрост, той трябва да иска от Бога...и тя ще
му бъде дадена“ (Як. 1:5 – мой превод).
Къде можем ние да намерим мъдрост? Какви стъпки трябва да направим, за да сграбчим този дар?
Според Библията, има две предварителни изисквания.
1. Ние трябва да се научим да почитаме Бога. „Страхът от Бога е началото на на мъдростта“
(Пс. 111:10 – мой превод; Пр. 9:10; сравнете с Йов 28:28; Пр. 1:7; 15:33). Божията мъдрост ще стане наша,
чак след като станем смирени и възприемчиви на обучението , когато стоим с благоговение пред Божията
святост и суверенитет [„великият и страшен Бог“ (Неем. 1:5); сравнете 4:14; 9:32; Втор. 7:21; 10:17; Пс.
99:3; Йер. 20:11)], признавайки собствената ни нищожност, не вярвайки на собствените ни мисли и готови
целият ни начин на мислене да бъде преобърнат с главата надолу.
Страхувам се, че твърде много християни, които прахосват живота си в несмирено състояние и в
самонадеян и високомерен начин на мислене, изобщо ще получат мъдрост от Бога. Не напразно в Библията
казва: „със смирените е мъдростта“ (Пр. 11:2 KJV – мой превод).
2. Ние трябва да се научим да получаваме Божието слово. Мъдростта е божествено изработвана в
онези и само в онези, които прилагат в живота си Божието откровение, което им е било подарено.
„Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,“ обявява псалмистът: „по-разумен съм от
всичките ми учители“ – защо? - „защото размишлявам над всичките Ти наредби“ (Пс119:98-99 – мой
превод). Така и Павел поучава Колосяните: „Нека Христовото слово обитава изобилно във вас...с цялата
мъдрост“ (Кол 3:16 – мой превод).
Как трябва ние, живеещите в 20-я век, да правим това? Като се потапяме в текстовете на Писанията,
които, както казал Павел на Тимоти (а той е имал предвид само съществуващият тогава Стар Завет!), „са
способни за те направят мъдър за спасение“ чрез вяра в Христос и да ни направят „напълно подготвени за
всяко добро дело“ (2 Тим. 3:15-17 – мой превод).
Отново, страхуваме се, че днес много хора, които изповядват, че принадлежат на Христос, никога не
са научили мъдростта, понеже не успяват да се придържат успешно към написаното Божието слово.
(Коментар: Замислете се сегашното либерално отношение на някои църкви към хората със сексуални отклонения и към брака и
семейството. Дали това отношение е израз на истинската Божия любов? Д.Пр) „Книгата за обща молитва“ на Кранмър

от 1549 г. - График за четене на Библията - (глави, които всички членове на англиканската църква трябвало
ежедневно да четат) - от Стария Завет се прочитали ежегодно веднъж, а от Новия Завет – два пъти, всяка
година. (Коментар: Превел съм точно такъв график за ежедневно четене на Библията. Можете да го намерите на
https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8// Д.Пр.) Уилям Гуг (1575-1653 – английски пуритан, свещеник и
писател) четял редовно по 15 глави всеки ден. Архидякон Томас Хамънд ( 1875-1961 – влиятелен ирландски
реформиран протестант – Ирландия, Австралия, Южна Африка ) четял наведнъж по една четвърт от Библията. Откога
не сте чели текстове от Библията? Прекарвате ли много време ежедневно в четене на Библията, поне
толкова, колкото посвещавате на четенето на вестника? Колко глупави сме ние! - оставаме глупави
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през целия си живот, просто защото не си стараем за правим това, което се изисква, за да получим
мъдростта, която е Божият безплатен дар.
Какво не е мъдростта?
Но какво всъщност е Божият дар на мъдростта? Какво въздействие има тя върху личността? В това
отношение много хора имат погрешна представа. Можем да изясним природата на тяхната грешка с една
илюстрация.
Ако застанете на края на перона на гарата в град Йорк, Англия, можете да наблюдавате постоянното
редуване на движението на влаковете, което, ако сте любител на пътуването с влак, ще ви впечатли много
силно. Но по този начин вие ще получите само най-обща представа за общия план за графика и за
правилата, които ръководят целия трафик (разписанието на пристигащите и заминаващите влакове, времето
на тяхното пристигане и заминаване и т.н)
Ако, обаче, сте достатъчно привилегирован, за да се изкачите по стълбите нагоре и да влезете в
великолепната диспечерска зала, която се намира високо и напречно разположена над перони 7 и 8, вие ще
видите най-дългата стенна диаграма на железопътния възел с обхват 8 км от всяко посока до гарата, на
която с малки светлинки, движещи се, или стоящи на различните коловози, показват нагледно на диспечера
във всеки момент точно къде се намира всеки локомотив или влак. Вие веднага ще можете да видите цялата
ситуация чрез очите на хората, които я контролират: от диаграмата ще видите защо на някой влак е трябвало
да бъде подаден сигнал да спре, а на друг – да бъде отклонен от неговия обичаен маршрут и да премине на
друг коловоз, а на трети – да бъде паркиран временно на страничен коловоз. Когато видите цялата ситуация,
вие получавате ясни отговори на въпросите защо и поради каква причина.
Грешката, която обичайно се прави, е да се предполага, че това е илюстрацията на работата от Бога,
когато Той дарява мъдрост: иначе казано, да предполагаме, че дарът на мъдростта се състои в задълбочена
проницателност в разбирането на смисъла и целта на Божия контрол на събитията, случващи се около нас,
т.е. способността да виждаме защо Бог е направил това, което е направил в конкретен случай и какво ще
направи Той в следващият случай. ( Коментар: Иначе казано, грешка е да си мислим, че мъдростта се състои в това, че
чрез нея ние научаваме схемите, по които работи Бог и да предвиждаме какво ще направи Той след това. Истината е, че
Божийте мисли не са като нашите мисли. Ние вървим след Бога единствено с вяра, а не с разбиране на Неговите бъдещи дела.
Д.Пр.) Хората усещат, че ако наистина вървят близо до Бога, за да може Той да им дава мъдрост безплатно,

те, образно казано, се оказва, че имат достъп до диспечерската зала; че те ще видят истинската причина за
всяко нещо, което им се случва и ще им стане ясно във всеки момент как Бог върши всички неща заедно за
добро. Такива хора прекарват много време в задълбочено изучаване на книгата Откровение, чудейки се
защо би трябвало Бог да позволи да се случи едно или друго нещо, дали те трябва да го възприемат като
знак да правят едно нещо или да започнат да правят друго нещо, или какво заключение трябва да направят
те от прочетеното. Ако най-накрая усетят, че са объркани и разстроени, те приписват това на собствената си
липса на духовност.
Християните, страдащи от физическа, умствена или духовна потиснатост (забележете: това са три
различни неща), могат да доведат себе си почти до полудяване с този вид безплодно изследване на
Откровение. Защото то е безплодно: не правете грешка – безплодно е. Вярно е, че когато Бог ни дава
указание чрез използването на принципи, понякога Той потвърждава това указание чрез необичайни
провидения, които ние веднага ще разпознаем като потвърждаващи сигнали. Но това е напълно различно
нещо от опитването ни да разчитаме посланието за скритите Божий намерения, въз основата на всяко
необичайно нещо, което ни се случва. Намирайки се много далече от дарът на мъдростта, изразяващ се в
силата да правим това, дарът всъщност предполага нашата осъзната неспособност да правим това, както ще
видим след малко.
Нужният реализъм
Ние отново питаме: Какво означава Бог да ни дава мъдрост? Какъв вид дар е тя? Ако можем да си
позволим друга илюстрация от транспорта, дарът на мъдростта, който Бог ни дава, прилича на обучението
да управляваме автомобил. Нещата, които са важни при управлението на автомобил е скоростта на
движението ви и правилността на реакциите ви на случващото се, и компетентността на преценките ви в
ситуацията, в която се оказвате. Вие не си задавате въпроса защо пътят трябва да се стеснява или да
криволичи; нито защо тази микробус е паркиран там, където е; нито защо шофьорът пред вас толкова
упорито се движи в най-лявата лента на пътя, блокирайки ви пътя да го изпреварите; вие просто се опитвате
да гледате и да правите правилното нещо в ситуацията в която сте, такава каквато тя е. Резултатът от
Божията мъдрост е да направи способни вас и мен да правим точно това, в действителната ситуация на
ежедневния живот.
За да шофирате добре, вие трябва постоянно да наблюдавате, за да забелязвате точно какво се случва
пред вас. За да живеете мъдро, вие трябва да виждате живота ясно, проницателно в бъдещето, реалистично
и хладнокръвно – виждайки го такъв, какъвто той е.
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Мъдростта е несъвместима с утешителните илюзии, с фалшивата сантименталност или с употребата
на розови очила. Повечето от нас живеят в свят на мечтите, главите ни са в облаците, а краката ни са на
земята; ние никога не виждаме света и нашия живот в него такива, каквито те наистина са. Тази дълбоко
вкоренена вродена нереалност е една от причините, поради която има толкова малко мъдрост сред нас –
даже в най-разумните и правоверните сред нас. За да бъде излекувана нашата нереалност, е нужно нещо
повече от солидно учение. Но в Библията има една книга, която е специално предназначена да ни обърне
към реалностите и това е книгата Еклесиаст. Трябва да обръщаме по-голямо внимание към нейното
послание, отколкото обикновено ѝ обръщаме. Нека за момент да разгледаме сега това послание.
На какво ни учи Еклесиаст?
„Еклесиаст“ означава просто „проповедник“; и книгата е една проповед, с текст („суета на суетите“
= „празнота на празнотите“ 1:2; 12:8 KJV – мой превод) и се състои от изложение на нейната тема (Екл. 1
-10) и на приложението ѝ в живота ни (Екл.11:1-12:7). Голяма част от изложението е автобиографично.
Проповедникът представа себе си като „Син на Давид, цар на Йерусалим“ (1:1). Дали това означава, че
самият Соломон е бил проповедникът или проповедникът е поставил проповедта си в устата на Соломон
като нравоучително средство, както консервативни изследователи като Хенгстенберг и Е. Д. Йънг твърдят,
това нас не ни интересува. Самата проповед наистина е в хармония с казаното от Соломон, защото тя е
изложение на уроците, които Соломон е имал уникалният шанс да научи. „Суета на суетите, казал
Проповедникът, суета на суетите, всичко е суета.“ (Екл. 1:2).
В какъв дух и с каква цел съобщава проповедникът този текст? Дали тя е признание на огорчен циник,
„егоист и безчувствен старец на света, който се озовал накрая на нищо друго, освен потресаваща загуба
на илюзиите си“ (Т. С. Елиот), който сега иска да сподели с нас усещането си за ниската стойност и
безсрамието на живота? Или той говори като евангелист, опитващ се да обясни на невярващият
невъзможността да намери щастие „под слънцето,“ отделен от Бога? Нито едно от тези твърдения е
отговорът, въпреки че последното твърдение не е толкова далече от целта, колкото е първото.
Авторът говори като опитен учител, даващ на млад ученик плодовете на своя дълъг житейски опит и
размишления (Екл.11:9; 12:1,12). Той иска да въведе младият вярващ в истинската мъдрост и да го предпази
от грешката да се заблуди, мислейки че се намира в „диспечерската зала на ж.п. гарата в Йорк.“ (Коментар:
Да счете, че всичко му е ясно и може да предвижда и разгадава плановете на Бога. Д.Пр. ). Очевидно младият човек (както
и много други) са имали склонността да приравняват мъдростта с обширното знание и да предполагат, че
човек придобива мъдрост чрез упорито четене на книги (Екл.12:12). Очевидно, ученикът е приемал като
неоспорима истина, че мъдростта, когато бъде придобита, ще му каже причините за разнообразните Божий
дела в обичайната Му грижа за творението. Проповедникът иска да му покаже, че истинската основа на
мъдростта е откровеното признаване, че посоката на движението на нашия свят е загадъчен, че голяма част
от случващото се е напълно неразбираемо за нас и че повечето от нещата, случващи се „под слънцето“ не
носят никакъв външен белег за разумно и морално Божие нареждане те изобщо да се случат.
Както показва самата проповед, намерението на текста е да бъде предупреждение против погрешно
схващане за разбирането, защото проповедта описва отчайващото заключение, до което този стремеж
накрая ще доведе, даже и ако е искрено и реалистично правен. Можем да формулираме посланието на
проповедта по следния начин:
Вижте (казва проповедникът) какъв е видът на света, в който живеем. Свалете си розовите очила,
разтрийте си очите и се вгледайте в него продължително и втренчено. Какво виждате? Виждате фонът на
живота, състоящ се от безцелно повтарящи се цикли в природата (Екл.1:4-7). Виждате порядъка на живота,
определян от времената и обстоятелствата, над които ние нямаме никакъв контрол (Екл.3:1-8; 9:11-12).
Виждате смъртта, идваща при всеки човек – по-рано или по-късно – но идваща случайно; нейното идване
няма никаква връзка с това, дали тя е заслужена или не (Екл.7:15; 8:8). Хората умират като животните
(Екл.3:19-20), добрите хора - като лошите хора, мъдрите хора - като глупавите хора (Екл.2:14, 16; 9:2-3).
Виждате злото да е необуздано (Екл.3:16; 4:1; 5:8; 8:11; 9:3); порочните хора преуспяват, а добрите хора – не
(Екл.8:14).
Виждайки всичко това, вие разбирате, че Божията подредба на събитията е неразбираема; колкото и
много да се опитвате да разберете защо се случват някои неща, вие няма да можете (Екл.3:11; 7:13-14, 8:17
RV; 11:5). Колкото по-упорито се опитвате да разберете Божието намерение в случващите се събития,
толкова по-вманиачен и потиснат ще ставате с очевидната безцелност на всичко, и толкова повече ще
бъдете изкушаван да стигнете до извода, че животът наистина е безсмислен, както той изглежда. (Коментар:
Това, че някои неща ни се струват нелогични не означава, че те наистина са нелогични, а просто означава, че ние не знаем
логиката за тяхното случване. Д.Пр. ) Но щом стигнете да заключението, че в живота всъщност няма ритъм или

смисъл на нещата, каква „полза“ – ценност, придобивка, смисъл, цел – можете да намерите в какъвто и да е
вид творческо усилие? (Екл.1:3; 2:11, 22; 3:9; 5:16). Ако животът е безсмислен, тогава той няма никаква
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стойност; и в такъв случай, каква полза има от творческата работата за създаването на неща, от работата за
създаването на бизнес, от печеленето на пари, даже от търсенето на мъдрост – защото нищо от това не може
да произведе каквото и да е добро (Екл.2:15-16, 22-23; 5:11); това ще ви направи само обект на завист
(Екл.4:4); вие не можете да вземете нищо от това със себе си (Екл.2:18-21; 4:8; 5:15-16); а това, което сте
оставили след себе си, вероятно ще бъде управлявано неправилно след като напуснете този свят (Екл.2:19).
След като е така, какъв е смисълът от потенето и упоритото работене за постигането на каквото и да е ?
Няма ли цялата ни работа да бъде оценена като „суета (празнота, рухнали надежди) и гонене на вятъра“
(Екл.1:14)? - всъщност, ние не можем докажем, че самите ние сме били забележителни хора или че си е
заслужавали да правим това?
Псалмистът казва, че до такъв песимистичен извод ще ни доведат накрая оптимистичните ни
очаквания да намерим Божията цел във всяко нещо (Екл.1:17-18). И разбира се, той е прав. Защото светът, в
който живеем, наистина е такъв, какъвто псалмистът го е описал.
Бог, който го управлява, крие Себе си. Рядко се случва светът да изглежда така, все едно, че е
управляван от благодетелното Божие Провидение. Рядко изглежда, че има разумна сила, която стои зад
всичко, което се случва. Често пъти, онова което е без никаква стойност оцелява, а което е ценно – умира.
Проповедникът казва: „Бъди реалист, виж фактите, виж живота такъв, какъвто той е. Ти няма да
притежаваш истинска мъдрост, докато живееш така.“
Мнозина от нас се нуждаят от това предупреждение. Защото ние не само сме хванати в капана на
измамната представата, че се намираме в диспечерската зала на гарата в Йорк или иначе казано, ние сме
пленници на погрешната представа за това, какво е мъдростта; ние чувстваме, че за да отдаваме почит на
Бога (и също, въпреки че не казваме това – заради собствената ни репутация като духовни християни), е
нужно да твърдим, образно казано, че се намираме в диспечерската зала на гарата в Йорк и тук и сега се
наслаждаваме на известна само на нас вътрешна информация, обясняваща поради каква причина и с каква
цел, Бог върши делата си. Тази утешителна претенция се превръща в част от нас: ние се чувстваме сигурни,
че Бог ни е направим способни да разбираме всичките му пътища, по които Той ни води и приемаме като
даденост, че ние ще бъдем способни да видим веднага причината за всяко нещо, което ще ни се случи в
бъдещето.
И тогава нещо много болезнено и напълно неочаквано ни се случва, и нашата радостна илюзия, че
сме членове на тайния съвет на Бога, е разбивана. Гордостта ни е наранена; ние чувстваме, че Бог ни е
пренебрегнал; и ако в това състояние ние не се покаем и не смирим себе си изцяло, заради миналата си
самонадеяност, целият ни последващ духовен живот може да бъде осуетен.
Сред 7-те ежедневни грехове на средновековната ученост е бил мързелът – безразличието към
религиозните въпроси – състояние на упорито и закалено, лишено от радост, безразличие на духа. Сред нас
това състояние се среща много често в християнското общество; симптомите за неговото наличие са лична
духовна инертност, придружена с критичен цинизъм към църквите и презрително и високомерно
възмущение към начинанията и дейността на християните от другите деноминации.
Зад това болестно и умъртвяващо състояние често се намира наранената гордост на човек, който е
считал, че знае всичко за пътищата на Бога в грижата Му за нас и после е бил направен да научи, чрез
горчиво и объркващо преживяване, че той не знае. Ето, това се случва, когато ние не обръщаме внимание
на посланието на Еклесиаст. Защото истината е, че Бог в мъдростта Си, за да ни направи и да ни държи
смирени, и за да ни научи да вървим чрез вяра (Коментар: А не чрез разбиране. Д.Пр. ), е скрил от нас всяко
нещо за намеренията на провидението, което ние бихме поискали да знаем, което Той изработва в църквите
и в личния ни живот. „Както ти не знаеш как се движи вятъра, нито как нарастват костите в утробата
на бременната; така не знаеш и работата на Бога, Който прави всичко.“ (Екл.11.5 RV – мой превод).
Но, в такъв случай, какво е мъдростта? Проповедникът ни помага да видим какво не е мъдростта; а
дава ли ни той някакво указание за това, какво е мъдростта?
Да, той наистина ни дава указание и то, във всички случаи - подчертано. „Бой се от Бога и
изпълнявай заповедите Му“ (Екл.12:13 – мой превод); вярвай Му и Му се покорявай, почитай Го, покланяй
Му се, бъди смирен пред Него и никога не казвай нещо повече от тов а, което искаш искаш да кажеш и което
ще твърдиш, когато се молиш на Него (Екл.5:1-7); прави добро (Екл.3:12); помни, че един ден Бог ще
поиска отчет от теб (Екл.11:9; 12:14), поради това се въздържай, даже тайно, от вършенето на неща, заради
които ще бъдеш засрамван, когато отидеш в светлината на Божието осъждане (Екл.12:14). Живей в
настоящето и се наслаждавай напълно в него (7:14; 9:7-10; 11:9-10)(Коментар: Да не живеем в миналото и в
бъдещето, а сега – в настоящето. Д.Пр. ); сегашните удоволствия са Божийте добри дарове.
Въпреки, че Еклесиаст осъжда лекомислието и несериозността (Екл.7:4-6), той ясно показва, че няма
никакво време за свръх-духовност, която е твърде горда или твърде лицемерно набожна и не си позволява да
се засмее и да се весели. Оставете Божийте дела на Бога; позволете Му Той да прави окончателните
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оценки; вашата част е да използвате целият здрав разум и инициатива, които са под ваш контрол за
разработване на възможностите, които ви се предоставят (Екл.11:1-6).
Това е пътят на мъдростта. Ясно е, че тя е само една от характерните черти на живота на вярата.
Защото кое лежи в основата и поддържа този вид живот? Поддържа го убедеността, че неразгадаемият Бог
на провидението, е мъдрият и милостив Бог на сътворението и изкуплението. Можем да бъдем сигурни, че
Богът, който е създал този удивително сложен световен ред и Който е осъществил великото избавление от
Египет, и Който по-късно е осъществил още по-великото спасение от греха и Сатана, знае какво прави и
“прави добре всички неща“ (Марк 7:37 – мой превод), даже и ако в момента Той крие ръката си.
Ние можем да вярваме и да се радваме в Него, даже когато не можем да разпознаем Неговия път. Така
пътят на мъдростта на проповедника се свежда до това, което е казано от Ричард Бакстър (1615-1691):
Вие, светии, които се трудите отдолу,
покланяйте се на вашия небесен Цар.
И напред, докато вървите,
пейте някой радостен химн.
Вземайте това, което Той дава,
и Го хвалете все така,
в добро или лошо,
всеки, който някога е живял! (мой превод)
Плодът на мъдростта
Следователно, такъв е плодът на мъдростта, чрез който Бог ни прави мъдри. А нашит анализ на това
разкрива за нас още повече мъдростта на Бога, Който я дава. Ние казахме, че мъдростта се изявява в
избирането на вай-добрите средства за постигането на най-добрият резултат. Божията работа на даването
на мъдрост е средство за постигането на Неговия избран резултат на възстановяването и усъвършенстването
на взаимоотношението между Самият Него и хората – взаимоотношение, заради което, Той ги е създал.
Каква е тази мъдрост, която Бог ни дава? Както видяхме, това не е споделяне на цялото Негово знание
(Коментар: Вместимостта на нашият мозък е неизмеримо по-малка от неизмеримата вместимост на Божият разум. Образно
казано, една водна чаша не може да поеме цялата вода на океана. Д.Пр. ), а е предразположението ни да признаваме, че

Той е мъдър, да се прилепваме към Него, да живеем за Него в светлината на Неговото Слово, в добри и
лоши времена.
Следователно, резултатът от Неговия дар на мъдростта е да ни направи по-смирени, по-радостни, понабожни, по-разпознаващи каква е Неговата воля, по-решителни в изпълняването на волята Му и по-малко
тревожещи се (не по-безчувствени, а по-малко озадачени), отколкото бяхме, в неразбираемите и болезнени
неща, с които е пълен нашия живот в този пропаднал свят. Новият Завет ни казва, че плодът на мъдростта е
ставането ни подобни на Христос – мир, смирение и любов (Як. 3:17) – и коренът на това е вярата в
Христос (1Кор. 3:18; 2Тим. 3:15), като изявената Божия мъдрост (1Кор.1:24, 30).
Следователно, видът мъдрост, която Бог изчаква да даде на онези, които го помолят е мъдрост, която
ще ни привърже към Него самият, мъдрост, която ще намери израз в дух на вяра и в живот на вярност.
Тогава, нека да внимаваме, собственият ни стремеж към мъдрост да приема формата на стремеж към тези
неща и ние да не се осуетяваме мъдрото намерение на Бога чрез пренебрегване на вярата и верността, с цел
да се стремим към вид познание, което не ни е дадено да притежаваме в този свят.

Глава 11

Твоето слово е истина
Два факта за триединният Йехова са предполагани, ако не са фактически казани, във всеки един текст
в Библията. Първият е, че Той е Цар – абсолютен монарх на вселената, който подрежда всичко, случващо се
в нея и изработва волята Си във всичко, което се случва в нея. Вторият факт е, че Той говори – изговаря
думи, които изразяват волята Му, с цел тя да бъде осъществена.
Първата тема, темата на Божието господство, беше разгледана в предишните глави. Сега ще
разгледаме втората тема. Всъщност, изучаването на втората тема ще разшири разбирането ни и за първата
тема, защото така както Божийте взаимоотношения с Неговия свят трябва да бъдат разбирани в светлината
Неговия суверенитет, така и Неговия суверенитет трябва да бъде разбиран в светлината на онова, което
Библията ни казва за Неговото слово.
Абсолютният владетел, каквито са били всички царе в древния свят, обикновено говори за нещата на
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две нива и заради две цели. От една страна, той обявява наредби и закони, които пряко определят околната
среда – съдебна, финансова и културна – в рамките на която неговите поданици трябва да живеят отсега
нататък. От друга страна, той прави публични изказвания с цел да установи, доколкото е възможно, лична
връзка между Себе си и своите поданици, и да извлече от тях максималната подкрепа и сътрудничество за
нещата, които прави. Библията обрисува Божието слово като имащо подобен двоен характер. Бог е Царят;
ние, неговите създания, сме Неговите поданици. Неговото слово се отнася както за нещата около нас, така и
директно за нас; Бог говори, както за да определи нашата околна среда, така и за да задължи нашите умове и
сърца.
В първата връзка, която е в сферата на сътворението и на Провидението, Божието слово приема
формата на суверенен декрет: „Да бъде...“ Във втората връзка, сферата, в която Божието слово е адресирано
лично към нас, слово приема формата на Царска torah (тора, дума на иврит, превеждана като „закон“ в
нашия Стар Завет, който всъщност обозначава инструкция във всичките ѝ разнообразни форми). Torah от
Богът-Цар има троен характер: някои от нея са закон (в тесният смисъл на заповеди или забрани,
придружени от наказания); някои от нея са обещания (благоприятни или неблагоприятни, условни или
безусловни); някой от нея са свидетелства (информация, давана на хората от Бога за Себе си – за техните
дела, намерения, природа и гледища).
Слово, което Бог отправя директно към нас (подобно на царско говорене, но по-разнообразно) е
инструмент, не само за управление, но и за общуване. Защото, въпреки че Бог е велик цар, Неговото
желание не е да живее далече от поданиците Си. Вярно е обратното: Той ни е създал с намерението, че Той
и ние можем да живеем вечно заедно в любовно взаимоотношение. Но такова взаимоотношение може да
съществува, само когато участниците в него знаят нещо един за друг. Бог, нашият Създател, знае всичко за
нас, още преди ние да сме казали каквото и да е (Пс.139:1-4); а ние можем да не знаем нищо за Него, освен
ако Той не ни каже. Следователно, тук има още една причина, поради която Бог ни говори: не само за да ни
накара да направим нещо, което Той иска, но да ни направи способни да Го опознаем, за да можем да Го
обичаме.
Следователно, Бог изпраща слово си както във вид на информация, така и като покана. То идва за да
ни увещава и да ни инструктира; то не просто ни поставя в картината, която Бог е нарисувал и рисува, но и
да ни призове за лично общуване със Самият любящ Господ.
Бог, Който говори
Ние срещаме Божието слово в различни взаимоотношения в първите три глави от Библията. Вижте
първо историята на сътворението в Бит. 1. Част от намерението на тази глава е да ни увери, че всяко нещо в
природата около нас е поставено там от Бога. Първият стих съобщава темата, която останалата част от
главата ще разясни – „В началото Бог сътвори небето и земята.“ Вторият стих описва състоянието на
нещата по начин, в който трябва да бъде направен подробен анализ на Божията работа: това е състояние, в
което земята е пуста, в нея няма живот, тя е мрачна и изцяло покрита с вода. После стих 3 ни казва, как сред
този хаос и безплодност, Бог говорил. „И Бог каза: `Да бъде светлина.`” И какво станало? Веднага „стана
светлина.“ Още 7 пъти (ст. 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26) е произнасяно сътворителното слово „ да бъде...“ и стъпка
по стъпка нещата се появяват и подреждат. Ден и нощ (ст. 5), небе и море (ст. 6), морето и земята (ст. 9)
били разделени; зелени растения (ст. 12), небесни тела (ст. 14), риби и птици (ст. 20), насекоми и животни
(ст. 24) и накрая самият човек (ст. 26), се появили. Всичко е било направено чрез Божието слово (вижте Пс.
33:6, 9; Евр. 11:3; 2Пет. 3:5).
Но сега историята ни отвежда на следващата сцена. Бог говори на мъжът и жената, които Той е
създал. „Бог им каза” (ст. 28). Тук Бог се обръща директно към хората; така е поставено началото на
общуването между Бога и тях. Забележете начините, чрез които Бог разговаря с тях до края на историята.
Първата дума на Бога към Адам и Ева, е заповед, призоваваща ги към да изпълнят задължението на
човечеството да контролира сътворения ред. („Бъдете плодовити...и господствайте...“ст. 28.) После следва
свидетелството („Вижте...“ ст. 29), в което Бог обяснява, че зелените растения, реколтата и плодовете са
били направени за храна на хората и животните.
После следва забраната, с придружаващото я наказание: „но ти не трябва да ядеш от дървото на
познаване на доброто и злото, защото когато ядеш от него, ти непременно ще умреш“ (2:17 – мой
превод). Накрая, след Грехопадението, Бог отива при Адам и Ева, отново им говори и този път думите му са
думи на обещание, както благосклонно, така и неблагосклонно, защото от една страна Той потвърждава, че
потомството на жената ще нарани главата на змията, от друга страна Той нарежда за жената мъка при
раждането, а за Адам – обезсърчаващ труд, и за двамата – сигурна смърт (3:15-19).
Тук, в обхвата на тези три кратки глави, ние виждаме Божието слово във всички взаимоотношения, в
които то се отнася към света и към човека вътре в него – от една страна, определящо човешките
обстоятелства и околната му среда и от друга – заповядващо на човека да се подчинява, приканващо го да
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вярва и отваряйки към него разума на неговия Създател. Останалата част от Библията ни представя много
нови изказвания на Бога, но няма никакви нови видове взаимоотношение между Божието слово и Неговите
творения. Вместо това, представянето на Божието слово в Бит. 1-3 е повтаряно многократно и е
потвърждавано.
Така, от една страна, цялата Библия настоява, че всички обстоятелства и събития в света са
определяни от Божието слово, Всемогъщият Създател „Да бъде...“ Библията описва всичко случващо се
като изпълнение на Божието слово, от промените на метеорологичното време (Пс. 147:15-18; 148:8) до
възхода и изчезването на народите. (Коментар: Замислете се колко велики империи е имало в историята на човечеството
и нито една не е останала. Но въпреки това, опитите за създаването на нови империи продължават! Д.Пр. ) Фактът, че
Божието слово определя световните събития е бил първият урок, на който Бог научил Йеремия, когато го
призовал да бъде пророк. „Виж, днес те поставям над народите и над царствата, за да изкореняваш и да
съсипваш, да унищожаваш и да събаряш, да градиш и да садиш“ (Йер.1:10 – мой превод).
Но как може да стане това? Йеремия не е бил призован да бъде държавник или световен владетел, а да
бъде пророк, Божий пратеник (Йер. 1:7). Как е възможно човек без никаква обществена длъжност, чиято
единствена работа е била да говори, да бъде описван като назначеният от Бога владетел на народите? Защо само защото той е имал думите на Господа в устата си (1:9): и всяка дума, която Бог му давал да каже за
съдбата на народите, със сигурност щяла да бъде изпълнена. За да втълпи това в ума на Йеремия, Бог му
дал първото Си видение: „Йеремия, какво виждаш?...“Бадемова пръчка [shaqed].“ „Правилно си видял,
защото аз бдя [ shoqed] слово ми да изпълни това“ (Йер 1:11-12 RSV – мой превод).
Бог, чрез Исая, обявява същата истина в тази форма: „Както дъждът и снегът слизат от небето и не
се връщат там, без да напоят земята и я правят напъпваща и цъфтяща...така е и слово Ми, което излиза
от устата Ми: То няма да се върне при Мен празно, а ще осъществи това, което Аз желая“ (Ис. 55:10-11
– мой превод). Цялата Библия поддържа това настояване, че Божието слово е Неговият изпълнителен
инструмент във всички човешки работи. За Него, както за никой друг, е вярно твърдението, че това, което
Той казва – се осъществява. Истина е, че Божието слово управлява света и това определя нашата участ.
Следователно, от една страна, Библията постоянно представя Божието слово като идващо директно
при нас в тройният характер, в който то е изговорено в Райската Градина. Понякога То идва при нас като
закон – както е при Синай и в много проповеди от пророците, както и в много от поученията на Христос,
както и в евангелската заповед да се покаем (Деян 17:30) и да вярваме в Господ Исус Христос (1Йоан 3:23).
Понякога то идва при нас като обещание – както е в обещанието за потомство и в заветното обещание,
дадено на Авраам (Бит. 15:5; 17:1-8), обещанието за избавлението от Египет (Изх. 3:7-10), обещанието за
Месията (Ис. 9:6-7; 11:1-2) и за Божието царство (Дан. 2:44; 7:14) и обещанията на Новия Завет за
оправдаване, възкресение и прославяне - за вярващите.
Понякога, отново, то идва като свидетелство – Божия инструкция относно фактите за вярата и за
принципите на уважението към Бога (пиетета), във формата на исторически разказ, теологичен аргумент,
псалмопение и мъдрост.
Винаги е подчертавано, че искането на Божието слово към нас е абсолютно: то трябва да бъде
получено (Коментар: Като просяци, които се молят и разчитат на Божията благодат и милост, ние сме само получатели и
изпълнители на това, което Бог ни казва. Измама е да считаме, че ние приемаме (или не приемаме) това, което Той ни казва или
дава. Защото ако не приемаме, ние не сме християни. Д.Пр. ), трябва да вярваме на словото и да му се подчиняваме,

защото то е словото на Бог-Царят. Същността на непочтителността е гордото своеволие на „ порочните
хора, които отказват да слушат думите Ми“ (Йер. 13:10 – мой превод). От друга страна, белег на
истинското смирение и благочестие е, че човек „трепери от словото Ми“ (Ис. 66:2).
Абсолютна истина
Но изискването на Божието слово към нас не зависи просто от нашето отношение към Него като
творения и поданици. Ние трябва да вярваме и да се подчиняваме на словото, не само защото Той ни го
казва, но и защото и най-вече – защото то е истина. Негов автор е „Богът на истината“ (Пс. 31:5; Ис.
65:16), „изобилства с...истина“ (Изх. 34: 6 KJV – мой превод); Неговата „истина достига до облаците“
(Пс. 108:4 KJV – мой превод; виж 57:10) – т.е. тя е универсална и безгранична. Следователно, Неговото
„слово е истина“ (Йоан 17:17). „Всичките Ти думи са истина“ (Пс. 119:160 – мой превод). „Ти си Бог и
думите Ти са истина“ (2Ц. 7:28 RSV – мой превод).
Истината в Библията е качество най-вече на личностите и само второстепенно е твърдение. Тя
означава стабилност; надеждност; устойчивост; достоверност; личност, която изцяло е самостоятелна;
искрен; реалист; не заблуден. Бог е такава личност: истинен, в смисъл, че истината е Негова природа и че
истината не е дошла в Него, за да бъде Той променен. Поради това Той не може да лъже (Тит 1:2; Чис.
23:19; 1Ц. 15:29; Евр. 6:18). Поради това думите Му към нас са истина и не могат да бъдат нещо друго освен
истина. Те са белегът на реалността; те показват нещата такива, каквито нещата наистина са и такива ще
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бъдат думите Му за нас в бъдещето, в зависимост от това, дали ние обръщаме внимание на Божийте думи
към нас или не.
Нека да разгледаме по-подробно това в две отношения.
1. Божийте заповеди са истина. „Всичките Твои заповеди са истина“ (Пс. 119:151). Защо те са
описани така? Първо, защото те имат стабилност и неизменност, когато описват това, което Бог иска да
вижда в живота на хората във всяка епоха; второ, защото те ни казват непроменимата истина за нашата
собствена природа. Защото това е част от намерението на Божия закон: той ни дава работещо определение
на истинската човечност. Божият закон ни показва какви сме били създадени да бъдем, учи как наистина да
бъдем хора, и ни предупреждава против самоунищожението. Това е от огромна важност и е нещо, което се
нуждае от особено внимание в сегашната епоха.
Ние сме чували твърдението, че телата ни са като машини, които се нуждаят от правилно и редовно
хранене, почивка и упражнения, за да бъдат ефикасни и надеждни; а ако бъдат хранени с неправилно гориво
– алкохол, наркотици, отрова – те губят силата си за здравословно функциониране и най-накрая „престават
да работят“ напълно при физическата смърт. Обаче, такива, каквито сме – бавно схващаме, че Бог иска ние
да мислим по същия начин и за душите си. Като разумни личности, ние сме били създадени да носим
Божият морален образ – т.е. душите ни са направени да „функционират“ чрез практикуване на
поклонението пред Бога, подчинение на закона, вярност, честност, дисциплина, самоконтрол и служба за
Бога и за другите хора. Ако изоставим тези дейности, ние не само ставаме виновни пред Бога, но и
прогресивно унищожаваме собствените си души. Съвестта ни атрофира, чувството ни за срам отслабва,
намалява способността ни да бъдем правдиви, лоялни и верни, характерът на човека се разпада. Човек не
само става отчайващо злочест, но в него човешкото неотклонно изчезва.
Това е една от чертите на духовната смърт. Ричард Бакстър ( 1615-1691- английски пуритан, свещеник, теолог,
автор) е бил прав, когато формулирал алтернативите като „Светец или звяр“: т.е. че човек избира едно от
тези две неща и рано или късно, съзнавайки или не-съзнавайки това, той става или едното, или другото.
В наши дни някои хора твърдят, в името на хуманизма, че „пуританската“ сексуална моралност на
Библията е вредна за достигането на истинска човешка зрялост и че малко повече позволение прави живота
по-богат. За тази идеология ние можем само ще кажем, че правилното ѝ име не е хуманизъм, а е еротизъм.
Сексуалната разпуснатост не ви прави по-човечни, а по-малко човечни; тя ви превръща в животно и
разкъсва душата ви на парчета. Същото е валидно и за всяко друго неспазване на Божийте заповеди. Ние
живеем истински човешки живот, само когато се стараем да спазваме Божийте заповеди; нищо повече.
2. Божийте обещания са истина, защото Бог ги изпълнява. „Онзи, Който е обещал, е верен“(Евр.
10:23). Библията обявява Божията вярност със суперлативни думи. „Верността Ти (достига) до небесата
(Пс. 36:5 – мой превод); „верността Ти продължава през всички поколения“ (Пс. 119:90); „велика е Твоята
вярност“ (П. Йер. 3:23 – мой превод).
Как се изявява Божията вярност? Изявява се чрез неизменното изпълнение на Неговите обещания.
Той е Бог, Който спазва завета; той никога не разочарова онези хора, които вярват на Неговата дума. Авраам
доказал Божията вярност, очаквайки 25 години на старини раждането на своя обещан наследник, а още
милиони други хора след него също са доказали това.
В дните, когато Библията била всеобщо призната в църквите, че е написаното Божието Слово, е било
ясно разбирано, че обещанията на Бога, записани в Библията, са правилна, дадена от Бога основа за целият
ни живот във вяра и че начинът за подсилване на вярата на човека, е да се фокусира в конкретни обещания,
които съответстват на неговото състояние. Пуританинът “от последния ден“ Самуел Кларк ( 1675-1729 –
английски свещеник, теолог и автор), във въведението на книгата си „Библейски обещания или Християнското
наследство. Колекция на обещанията на Библията, според тяхното правилно заглавие,“ написал следното:
„Насоченото и постоянно внимание към обещанията и твърдата вяра в тях, ще ни предпази от грижата
и безпокойството относно този живот. То ще запази ума ни спокоен и уравновесен във всяка промяна и ще
подкрепя и повдига потиснатото ни духовно състояние поради натиска на някои житейски
тревоги...Християните лишават себе си от техните най-здрави утешения чрез неверието си и забравата
на Божийте обещания. Защото никоя крайност не е толкова велика, понеже има подходящи обещания за
нея и те са изобилно достатъчни за нашето успокоение от заплахата.
А цялостното запознаването с обещанията ще бъде най-голямото предимство в молитвата. С това
утешение християнинът може да се обърне към Бога в Христос, когато обмисля повтарящите се
уверения, че неговите молитви ще бъдат чути! С какво голямо удоволствие може той да отправи
няколкото желания на сърцето си, когато размишлява над текстовете, в които самите тези милости са
обещани! И с каква страст на духа и сила на вярата ще може той да подсили молитвите си , искайки да
бъдат изпълнени няколкото милостиви обещания, които се отнасят точно за неговия случай!“
В миналото тези неща са били разбирани; но либералната теология, с нейният отказ да отъждестви
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написаната Библия със Божието Слово, до голяма степен ни ограби от навика да размишляваме над
обещанията и да основаваме молитвите си върху обещанията, и да се осмеляваме да живеем с вяра
ежедневния си живот, точно така, както тези обещания ни водят. Днес хората се подиграват на кутиите с
обещанията, които нашите предци във вярата са използвали, но това не е мъдро поведение; кутиите с
обещанията може да са били достъпни за злоупотреба, но отношението към Библията и към молитвата,
което те изявяват, е било правилно. Това е нещо, което ние сме изгубили и трябва да възстановим.
Вярвай и се подчинявай
Какво означава да бъдеш християнин? Християните могат да бъдат описани, разглеждани от различни
гледни точки, но от това, което казахме е ясно, че ние можем да обобщим всичко чрез твърдението:
„Истинските християни са хора, които признават и живеят, подчинявайки се на Божието слово.“ Те се
подчиняват безрезервно на Божието слово, написано в „Книгата на Истината“ (Дан. 10:21 – мой превод),
вярвайки в учението, вярвайки в обещанията, изпълнявайки заповедите. Техните очи са вперени в Бога от
Библията, като техен Отец и в Христос от Библията, като техен Спасител.
Ако ги попитате, християните ще ви кажат, че Божието Слово не само ги е обвинило, че са грешни, но
и ги е уверило, че са опростени.
Техните съвести, подобно на съвестта на Мартин Лутер, са пленени от Божието Слово и те се стремят,
подобно на псалмиста, да приведат целия си живот в съответствие с него. „О, дано моите пътища са били
постоянно в подчинение на Твоите наредби!“ „Не ми позволявай да се отклоня от заповедите Ти.“ „Научи
ме на наредбите Си. Направи ме да разбирам учението на правилата Ти.“ „Обърни сърцето ми към
постановленията Си“ „Нека сърцето ми да бъде безупречно относно наредбите ти“ (Пс. 119:5, 10, 26-27,
36, 80 – мой превод). Обещанията са пред християните, когато те се молят и правилата са пред тях, когато те
извършват ежедневните си работи.
Християните знаят, че в допълнение към Божието Слово, изговорено към тях в Библията, Божието
Слово продължава да сътворява, да контролира и да подрежда нещата около тях; но тъй като Библията им
казва, че всички неща работят заедно за тяхното добро, мисълта за Божието подреждане на техните
обстоятелства ги мотивира само да се радват. Християните са независими хора, защото те използват
Божието Слово като стандарт, чрез който те проверяват различните гледни точки, поставени пред тях и те
няма да докоснат нищо, за което не са сигурни, че Библията го позволява.
Защо това описание подхожда на много малко от нас, които сега изповядват, че са християни? Вие
ще установите, че ще ви е от полза да запитате собствената си съвест и да й позволите тя да ви отговори.

Глава 12

Божията любов
Два пъти повтореното твърдение на Св. Йоан: „Бог е любов“ (1Йоан 4:8, 16), е едно от найвълнуващите твърдения в Библията – и същевременно, едно от най-погрешно разбираните. Фалшиви
представи израстват около него като плет от тръни, криещи от погледа истинският му смисъл и не е лесна
задачата да се премине през тази плетеница от умствен храсталак. Но въпреки това, трудното обмисляне и
усилието, свързано с това преминаване се отплащат изобилно, когато истинският смисъл на тези текстове
достигнат до християнската душа. Онези, които се катерят по най-високата в Англия шотландска планина
Бен Невис (висока 1343 м), никога не се оплакват заради техния труд, след като видят гледката от върха!
Наистина са щастливи онези, които могат да кажат, както казва Йоан в изречението, предшестващо
второто споменаване, че „Бог е любов,“ - „ние познаваме и уповаваме върху любовта, която Бог има към
нас“ (1Йоан 4:16 – мой превод). Да познаваме Божията любов, е наистина небе на земята. И Новият Завет
предлага това знание, не като привилегия за одобрени малцина, а на обикновената част от обикновеното
християнско живеене, нещо, което само духовно болните или уродливите не биха разпознали. Когато Павел
казва: „Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух“ (Рим. 5:5), той няма предвид
нашата любов към Бога, както Августин е поучавал, а знанието за Божията любов към нас. И въпреки, че
той никога не срещнал римските християни, до които писал, той приел като доказан факт, че това твърдение
е толкова вярно за тях, колкото е било и за него.
Потоп от любов
Три неща в думите на Павел заслужават да бъдат коментирани. Първо, забележете глагола „изляна.“
Тя е използвана на друго място за „изливането“ на самият Дух в Деян. 2:17-18, 33; 10:45; Тит 3:6. Това
предполага свободен поток и голямо количество – всъщност, наводнение. Поради това в превода NEB на
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Библията е казано: „Божията любов преля в сърцата ни“ (Рим. 5:5 – мой превод). Павел не говори за
немощни и колебливи впечатления, а за дълбоко и поразяващо впечатление.
После, второ, забележете времето на глагола. Това е свършено време, което означава установено
състояние, което е следствие от завършено действие. Мисълта е, че знанието на Божията любов, понеже е
наводнило сърцата ни, сега ги изпълва така, както долина, след като бъде наводнена, остава пълна с вода.
Павел приема, че всичките му читатели, подобно на него самият, ще живеят в условията на силно и
постоянно усещане за Божията любов към тях.
Трето, забележете, че насаждането на това знание е описано като част от постоянното служение на
Духът към онези хора, които са го получили – т.е. към всички хора, които са родени отново, към всички,
които са истински вярващи. Човек би искал тази част от служението на Духа да бъде ценена по-високо,
отколкото е сега. С опърничавост, която е колкото трогателна, толкова и осиромашаваща ни, днес ние сме
прекомерно ангажирани с необичайните, спорадични и рядко случващи се служения на Духа и поради това
пренебрегваме обичайните и отнасящи се за всички хора Негови служения . По този начин ние
демонстрираме много по-голям интерес към даровете на изцелението и на говоренето на езици – дарове, за
които, както е казал Павел, така или иначе, не е предвидено всички хора да участват (1Кор. 12:28-30) –
отколкото проявяваме интерес към обикновената дейност на Духа за даване на мир, радост, надежда и
любов, чрез излъчване на длъж и на шир в сърцата ни знанието за Божията любов. Но въпреки това,
последния вид служения са много по-важни, отколкото са първите. За християните, които са приемали като
доказан факт, че е по-важно говоренето на езици и то е по-божествено, Павел се наложило да подчертае, че
ако няма обич – очистване от греховете, прилика с Христос – знаенето на езици не струва пукната пара
(1Кор.13:1-3).
Без никакво съмнение, Павел щеше да види причината за днешното подобно съживяване на тази
представа. Ще бъде трагично, ако интересът към съживяването, който сега възниква в много места, се
превърне в задънена улица на новото Коринтианство. Най-доброто нещо, което Павел можал да пожелае за
Ефесяните във връзка с Духът е било, Духът да продължи към тях служението, описано в Рим. 5:5 с още поголяма сила, водейки ги все по-дълбоко и по-дълбоко в познанието на Божията любов в Христос. Вариантът
NEB на превод на Библията на Еф.3:14-16 е донякъде свободен, но добре изяснява смисъла на текста:
„Коленича с молитва пред Отца...да ви даде Той мощ и сила чрез Неговия Дух във вашето вътрешно
същество...за да бъдете силни да разберете, заедно с всички Божий хора, каква е широчината и
дължината, и височината и дълбочината на Христовата любов и да я знаете, въпреки че тя е
непознаваема“ (мой превод).
Съживяването означава работа на Бога, възстановяваща умираща църква, по необичаен начин, т.е.
възстановяване на онези стандарти на християнски живот и опитност, които Новият Завет представя като
напълно обичайни; и правилно разбираната загриженост за съживяването ще изяви себе си не в стремеж
към говоренето на езици (в края на краищата, не е важно, дали ние говорим езици или не), а по-точно – в
стремеж Духът да излъчва изобилно Божията любов в сърцата ни с по-голяма сила . Защото с този стремеж
(за който, често пъти дълбокото изследване на душата за наличието на грях е предварително условие)
започва личното съживяване и чрез това съживяване в църквата, веднъж започнато, то е поддържано.
Нашата цел в тази глава е да покажем природата на Божията любов, която е излъчвана навсякъде от
Духът. За тази цел ние ще фокусираме вниманието си във великото твърдение, че Бог е любов: че, иначе
казано, любовта, която Той показва към човечеството и която християните познават и в която се радват, е
откриване на Неговата собствена вътрешна същност. Нашата тема ще ни отведе дълбоко в мистерията на
Божията природа, където човешкият ум може да отиде, по-дълбоко отколкото всяко друго предишно
изследване ни е отвеждало.
Когато погледнем към Божията мъдрост, ние виждаме нещо в Неговия разум; когато мислим за
Неговата сила, ние виждаме нещо от дланта Му и от ръката му; когато разглеждаме словото Му, ние
научаваме за устата Му; но сега, размишлявайки за любовта Му, ние ще погледнем в сърцето Му. Ние ще
стоим на свята земя; нуждаем се от благоволението на почитта, за да можем да стъпим на нея без грях.
Любов, Дух, Светлина
Два общи коментара в твърдението на Йоан ще разчистят пътя напред.
1. „Бог е любов“ не е цялостната истина за Бога, която е показана в Библията. Това не е
абстрактно определение, което стои самотно, а е обобщение от гледната точка на вярващият, за това, което
цялото откровение, представено в Библията, ни казва за нейния Автор. Това твърдение приема за доказана
даденост всички Библейски свидетелства за Бога. Богът, за Който говори Йоан е Бог, който е направил света,
Който го е осъдил чрез Потопа, Който е призовал Авраам и го е направил народ, Който е наказвал Неговите
хора на Стария Завет чрез завладяването им от други народи, чрез пленничество и заточение, Който е
изпратил Синът Си да спаси света, Който е отхвърлил невярващият Израел и малко преди написаното от
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Йоан, е унищожил Йерусалим и Който, един ден ще съди света с праведност. Това е Богът, казва Йоан,
Който е любов.
Извращение е да цитираме твърдението на Йоан, както правят някои хора, все едно, че това
твърдение създава съмнение в Библейското свидетелство за строгостта на Божието правосъдие. Не е
възможно да спорим, че Бог, Който е любов, не може да бъде Бог, който обвинява и наказва
неподчинението, защото точно това е Богът, Който прави същите тези неща, за които говори Йоан.
Ако искаме да избегнем погрешното разбиране на твърдението на Йоан, ние трябва да го разгледаме
заедно с две други велики твърдения, които са точно във същата граматическа форма, която намираме
навсякъде в неговите текстове, две от които, доста интересно, произлизат директно от думите на самият
Христос. Първото идва от Евангелието на Йоан. Това са собствените думи на нашия Господ към
самарянката: „Бог е дух“ (Йоан 4:24). Второто идва от началото на същото това писмо 1Йоан. Йоан го
предлага като обобщение „известието, което чухме от Него (Исус) и го известяваме на вас“ и то е: „Бог е
светлина“ ( 1Йоан 1:5).
Твърдението, че Бог е любов, трябва да бъде тълкувано в светлината на това, на което ни учат тези
други две твърдения и ще ни е от полза, ако накратко ги разгледаме сега.
„Бог е дух.“ Когато нашият Господ казал това, Той говорил, за да извади от заблуждение самарянката
за представата, че има само едно правилно място за поклонение пред Бога, все едно, че Бог е
пространствено ограничен по някакъв начин. Дух се различава от плът: Христос казва, че докато ние,
понеже сме плът, можем да присъстваме само на едно място в даден момент, то Бог, който е дух, не е
ограничен. Бог е нематериален, неосезаем и следователно е несвързан с определено място. Затова
(продължава Христос), истинското условие за приемливо поклонение пред Бога не е важно мястото, където
трябва да стоят краката ви – в Йерусалим или Самария, или където и да е, а че сърцето ви трябва да е
възприемчиво и отговарящо към Неговото откровение. „Бог е дух и онези, които му се покланят, трябва да
се покланят с дух и истина“ (Йоан 4:24 RSV – мой превод).
Първата от „39-те статии“ (Коментар: Договорен в Лондон през 1562 г от архиепископите, епископите и цялото
духовенство в Англия списък на статии, с цел избягване на различията в мненията и за установяване на съгласие, засягащо
истинската религия. Д.Пр.) изважда на показ представата за Божията „духовност“ (както е наречена в тези

книги) чрез твърде странно звучащото твърдение, че Той е „без тяло, без части или без страсти.“ Нещо
много положително е изразено чрез тези отрицания.
Бог няма тяло – следователно, както вече казахме, той е свободен от всички ограничения в
пространството и разстоянието и е вездесъщ (присъстващ навсякъде).
Бог няма части – това означава, че Неговата личност, Неговите сили и Неговите качества са
съвършено обединени, така че нищо и никога не може да го промени . В Него „няма изменение или сянка на
промяна“(Як. 1:17). Така Той е свободен от всички ограничения на времето, на природните процеси и вечно
остава един и същ.
Бог няма страсти – но това не означава, че Той е безчувствен (невъзмутим) или че в Него няма нищо,
което е съответства на нашите емоции и привързаности, а че, докато човешките чувства – особено
болезнените, като страх, тъга, съжаление, отчаяние – са пасивни и машинални, и са активирани и
ограничавани от обстоятелства, които не са под наш контрол, съответстващите на тях качества на Бога по
природата си са обмислени и доброволни избори, и поради това изобщо не са от същия вид като човешките
чувства.
Следователно, Божията любов, Който е дух, не е непостоянно и променливо нещо, каквато е
човешката любов, нито е само безсилен копнеж за неща, които може никога да не се случат, а обратното – тя
е естествено решение на цялото същество на Бога, изразяващо се в поведение на доброжелателство и
благотворителност, в поведение, избрано свободно и е здраво установено. Няма непостоянство или резки
промени в любовта на всемогъщият Бог, Който е дух. Неговата любов „е силна като смъртта“ (П.П. 8:6).
„Много води не могат да угасят любовта, нито реките могат да я отнесат“ (П.П. 8:7 – мой превод).
Нищо не може да отдели от нея онези, които тя веднъж е прегърнала (Рим. 8:35-39).
„Бог е светлина.“ Но на нас ни е казано, че Бог, Който е дух е и светлина. Йоан отправя това
твърдение срещу някои хора, които казвали, че са християни, но били изгубили контакта си с моралните
реалности и твърдели, че нищо от онова, което те правели, е било грях. Силата на думите на Йоан е изявена
чрез следното изречение: „и в Него няма никаква тъмнина“ (1Йоан 1:5). Светлината означава святост и
чистота, измерени чрез Божия закон, а тъмнината означава морална извратеност и неправедност, измерени
чрез същия закон (виж 1Йоан 2:7-11; 3:10). Йоан казва, че само онези, които „вървят в светлината,“
стремейки се да бъдат като Бога в святост и в праведен живот, и се въздържат от всяко нещо, което не е в
съгласие с това, се наслаждават на общуването с Отца и Синът; а онези, които „ходят в тъмнината,“
каквато и да твърдят за себе си, са чужденци за такова взаимоотношение (виж 1Йоан 1:6-7)
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Следователно Богът, Който е любов, е преди всичко друго и най-вече светлина, и сантименталните
представи за Неговата любов като някаква снизходителна и благосклонна мекота, независеща от моралните
стандарти и опасения, задължително трябва да бъдат отхвърлени още от самото начало. Божията любов е
свята любов. Богът, Който Исус е изявил, не е Бог, който е безразличен към моралните стандарти, а е Бог,
който обича праведността и мрази беззаконието и греховността, Бог, чийто идеал за децата Му е, че те
трябва да бъдат „съвършени...както е съвършен вашият небесен Отец“ (Мат. 5:48). Той няма да приеме в
компанията Си човек, колкото и православен да е в разсъжденията си, ако той не живее праведен живот.
А онези, които Той приема, Той ги подлага на драстична дисциплина, с цел те да могат да постигнат
това, към което те се стремят. „Господ дисциплинира онези, които обича и наказва всеки, който приема
като син...Бог ни дисциплинира за наше добро, за да можем да участваме в светостта Му...Тя
(дисциплината) произвежда реколта на праведност и мир за онези, които са били обучени чрез нея“ (Евр.
12:6-11 – мой превод). Божията любов е непреклонна, защото тя е демонстрация на светостта в обичащият
и се стреми към святост за обичаният. Библията не ни позволява да предполагаме, че понеже Бог е любов,
ние можем да разчитаме, че Той ще даде щастие на хора, които не се стремят към святост, или пък че Той
ще предпази обичаните си хора от беда, когато Той знае, че те се нуждаят от беда, за да напредват към
очистването от греховете.
А сега трябва да направим втори балансиращ коментар.
2. „Бог е любов“ е цялостната истина за Бога, относно християнина. Да кажем „Бог е любов“
означава да кажем, че Божията святост се изявява във всяко нещо, което Той казва и прави. По същият
начин, твърдението „Бог е любов“ означава, че Неговата любов намира изявление във всичко, което Той
казва и прави.
Знанието, че това е така, за нас лично, е върховно утешение за християните. Като вярващи, ние
намираме в кръста на Христос уверение, че ние, като личности, сме обичани от Бога; „Божият Син, Който
ме възлюби и предаде Себе си заради мен“ (Гал. 2:20 – мой превод). Знаейки това, ние сме способни да
приложим към себе си обещанието, че всички неща работят заедно за доброто на онези, които обичат Бога и
са призовани според Неговото намерение (Рим. 8:28). Забележете, не само някои неща, а всички неща!
Всяко едно нещо, което ни се случва, изразява Божията любов към нас и идва при нас, за да подпомогне
Божието намерение за нас.
Следователно, доколкото се отнася до нас, Бог е любов за нас (християните) – свята и всемогъща
любов – във всеки момент и във всяко събитие на ежедневния ни живот. Даже когато ние не можем да
разберем защо и поради каква причина е Божията работа в нас, ние знаем, че в и зад всичко случващо се
има любов и че ние можем винаги да се радваме, даже когато, гледано от човешката гледна точка, нещата се
влошават. Ние знаем, че истинската история на нашия живот, когато я научим изцяло, ще докаже че е, както
се казва в химна, „милост от началото до края“ – и ние сме доволни.
Решаващата Божия любов
Досега ние само дефинирахме Божията любов, показвайки най-обобщаващо, как и кога тя работи, но
това не е достатъчно. Ние питаме: „Колко важно е това?“ Как трябва да го дефинираме и анализираме?
В отговор на този въпрос, Библията представя разбирането за Божията любов, която ние можем да
формулираме така: „Божията любов е упражняване на Неговата доброта към грешниците, чрез която,
оприличавайки Себе си с тяхното добруване, Той дал Синът Си да бъде техен Спасител и сега им съобщава
това, за да знаят те и да Му се наслаждават в заветна връзка.“
Нека да обясним съставните части на тази дефиниция.
1. Божията любов е упражняване на Неговата доброта. Чрез „Божията доброта“ имаме предвид
Неговото космическо великодушие. Беркхоф (1873–1957 - холандско-американски реформиран богослов) пише, че
добротата в Бога е „това съвършенство в Бога, което го подтиква да се отнася щедро и на драго сърце
към всичките Си творения. Това е привързаността, която Създателят изпитва към Своите съзнателни
творения.“ (Systematic Theology, p. 70, цитиращ Пс. 145:9, 15-16 ; сравни с Лука 6:35 ; Деян. 14:17). Божията любов е
върховна и най-славна изява на тази доброта. Джеймс Ор, (1844-1913 - шотландски пастор и професор по църковна
история) пише: „Най-общо, любовта е този принцип, който води едно морално същество да желае и да се
наслаждава в друго същество и достига връхната си форма в това лично общуване, в което всеки живее
живота на другият и намира своята радост в споделянето на себе си с другият и в получаването в замяна
на изблика на привързаността на другия в себе си.“ (Hastings Dictionary of the Bible, III,153).
2. Божията любов е упражняване на Неговата доброта към грешниците. Тъй като е такава, тя
има природата на благодат и милост. Тя е изява на Бога в доброта, която не е само незаслужена, а е
всъщност точно обратното на това, което е заслужено, защото обектите на Божията любов са мислещи
същества, които са нарушили Божия закон, чиято природа е греховна в очите на Бога и които заслужават
единствено осъждане и окончателно изгонване от Неговото присъствие.
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Объркващо е, че Бог обича грешници ; но въпреки това – е вярно. Бог обича създанията, които
станали незаслужаващи обич и (човек би си помислил) отблъскващи. В обектите на Неговата любов няма
нищо, което да я подбужда; нищо в нас не може да я привлече или подтикне. Любовта между хората е
събуждана от нещо в обичаният, а Божията любов е свободна, неволна, неподтиквана от нищо,
безпричинна. Бог обича хората, защото е избрал да ги обича – или както е казал Джон Уесли „Той ни обикна,
Той ни обикна, защото Той ни обича“ (вижте Втор. 7:7-8р 1Йоан 4:9-10, 19) – и не може да бъде дадена
никаква причина за Неговата любов, освен Неговото суверенно добро удоволствие.
В светът на гърците и римляните във времето на Новия Завет, никога не е имало мечта за такъв вид
любов; на боговете на тогавашния свят често пъти се покланяли мъже чрез секс с храмови жрици, но никога
– любящи грешници; и авторите на Новия Завет е трябвало да използват новата гръцка дума agape, за да
опишат Божията любов, каквато те я знаели.
3. Божията любов е упражняване на Неговата доброта индивидуално към всеки грешник . Тя не
е неясна, разсеяна добра воля, най-общо към всеки и към никой конкретно, а е като да бъдем зависими от
всезнаеща всесилност, чиято природа е да определя конкретно своите обекти и своите резултати. Божието
намерение на любовта, формирано още преди сътворението (Еф. 1:4) е включвало, първо, изборът и
подбора на онези хора, които Той ще благослови и второ, определяне на изгодите, които ще им бъдат
дадени и средствата, чрез които тези изгоди ще бъдат доставяни и притежавани. Всичко това е било
осигурено още от началото. Павел пише на солунците“ „Ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за
вас, възлюбени от Господа братя, защото Бог ви е избрал (подбор) още от началото (преди сътворението),
да бъдете спасени (определен край) чрез освещаване от Духа и вяра в истината (определените средства)
(2Сол. 2:13 RSV – мой превод). Упражняването на Божията любов към отделните грешници навреме е
изпълнение на Неговото намерение да благослови някои отделни грешници – намерение, което Бог е
формирал във вечността.
4. Божията любов към грешниците включва Неговото оприличаване с тяхното добруване.
Такава характерна черта е част от цялата любов: тя наистина е тестът на всеки вид любов, който показва,
дали тя е истинска или не е. (Коментар: Следователно, това важи и за любовта между хората. Егоистичната любов, с
която човек мисли само за собствения си интерес, а не и за интереса на партньора си, не е любов. Д.Пр.) Ако баща
продължава да живее радостно и наслаждавайки се на живота, когато синът му върви по лош път и го
застрашава беда или ако съпруг остава безразличен, когато съпругата му страда, ние веднага си задаваме
въпроса колко голяма любов може да има между тях, защото знаем, че онези хора, които наистина се
обичат, са щастливи само когато обичаните от тях хора са също са щастливи. Така е и Бог в любовта Си
към нас.
В предишните глави казахме, че крайната цел на Бога във всички неща е Неговата собствена слава –
Той да бъде изявяван, познаван, почитан и обожаван. Това твърдение е вярно, но е незавършено. То
трябва да бъде балансирано чрез признанието, че чрез насочването на собствената Си любов към хората,
Бог доброволно обвързал собственото Си лично щастие с тяхното щастие. Не е случайно, че Библията по
навик представя Бога като любящ Баща и Съпруг на хората Си. Това произтича от самата природа на тези
взаимоотношения, че Божието щастие няма да бъде пълно, докато обичаните от Него хора най-накрая не
бъдат освободени от беда – докато цялата откупена църква на Бога не бъде спасена, за да не извършва
повече грях.
Бог е бил щастлив без хората, преди те са са били създадени; Той щеше да продължава да бъде
щастлив, ако просто ги беше унищожил, след като те извършили грях; но понеже Той бил насочил любовта
си към конкретни грешници, а това означава означава че, чрез Собствения си доброволен избор, Той няма
да познава съвършеното и несмесено щастие дотогава, докато не отведе всеки един от тях на небето.
Всъщност Той решил, че оттук нататък за цялата вечност, Неговото щастие ще се намира в зависимост от
нашето щастие.
Следователно, Бог спасява не само заради Своята слава, но и заради Своето щастие. Това обяснява
защо има радост (Божия собствена радост) в присъствието на ангелите, когато някой грешен човек се разкае
(Лука 15:10) и защо ще има „огромна радост,“ когато Бог ни представи безупречни в последния ден в
Своето собствено свято присъствие (Юда 24 KJV – мой превод). Тази представа надвишава способността ни
да разбираме и почти надвишава вярата ни, но няма съмнение, че според Библията, такава е Божията любов.
5. Божията любов към грешниците е демонстрирана чрез даряването на Неговия Син да бъде
техен Спасител. Мярката на любовта се изразява чрез ценността на дара, който тя дава, а мярката на
Божията любов е дарът на Неговия единствен Син да стане човек и да умре за нашите грехове, и така да се
превърне в единственият Посредник, който може да ни отведе при Бога.
Не е чудно, че Павел казва, че Божията любов е велика и неразбираема! (Виж Еф. 2:4; 3:19.) Имало ли
е някога толкова скъпа щедрост? Павел твърди, че този върховен дар сам по себе си е гаранцията за
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всичко друго: „Онзи, Който не пощади Своя собствен Син, а Го даде за всички нас – как няма, заедно с
Него да ни подари щедро и всички неща?“ (Рим. 8:32 – мой превод). Авторите на Новия Завет постоянно
посочват към кръста на Христос като върховно доказателство за реалността и неограничеността на Божията
любов. Това прави Йоан още от първото си „Бог е любов,“ за да каже: „Ето как Бог показа любовта Си сред
нас: Той изпрати Своят Единороден Син в света, за да можем ние да живее чрез Него. Това е любовта: не
че ние обикнахме Бога, а че Той ни обикна и изпрати Сина Си като умилостивително жертвоприношение
заради греховете ни“ (1Йоан 4:9-10 – мой превод). По подобен начин, в Евангелието си Йоан казва: „ Бог
толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да
има вечен живот“ (Йоан 3:16). Същото пише и Павел: „Бог демонстрира любовта Си към нас в това:
докато ние все още бяхме грешници, Христос умря заради нас“ (Рим 5:8 – мой превод). Павел намира
доказателство, че: „Божият Син...ме възлюби“ във факта, че Той „предаде себе Си заради мен“ (Гал. 2:20 –
мой превод).
6. Божията любов към грешниците постига целта си, когато ги отведе да Го познаят и да Му се
наслаждават в заветно взаимоотношение. В заветното взаимоотношение двете части са се заклели
постоянно една към друга, да бъдат в обща служба и зависимост (например: бракът). Заветно е това
обещание, в което е договорно взаимоотношение (например: брачни заклевания). Библейското
взаимоотношение има формата на заветно (договорно) взаимоотношение с Бога. Първият случай, в който е
било описано ясно взаимоотношението е, когато Бог изявил Себе Си пред Авраам като El Shaddai
(Всемогъщ Бог, Вседостатъчен Бог) и му дал заветното обещание: „ще бъда твой Бог и Бог на
потомството ти след теб“ (Бит 17:1-7 – мой превод).
Всички християни наследяват това обещание чрез вяра в Христос, както твърди Павел в Гал 3:1529. Какво означава това? Това е обещание, в което са включени всички неща.
Ричард Сибс (1577-1635 – английски теолог, пуританин) обявява: „Това е първото и фундаментално
обещание; то наистина е животът и душата на всички обещания“ ( Works VI, 8).
Томас Брукс (1608-1680 – пуритан) казва следното: „Все едно, че Бог казва: `Аз ще имам истински
интерес във всички Мои характерни качества за твое добро, защото те са Мои за Моя Собствена
слава...Бог казва: Моята милост ще бъде твоя, за да те опрощава и Моята сила ще бъде твоя, за да те
пази, и Моята мъдрост ще бъде твоя, за да те насочва, и Моята доброта ще бъде твоя, за да те
облекчава, и Моята благодат ще бъде твоя, за да те снабдява, и Моята слава ще бъде твоя, за да те
коронова.` Това е всестранно обещание, защото Бог, за да бъде наш Бог – то трябва да включва всичко.
Лутер е казал“ Deus meus et omnia – Бог е мой и всичко е мое. ( Works Y, 308)
Джон Тилотсън (1630 – 1694 – англикански архиепископ на Кънтърбъри ) казал: „Това е истинската любов към
всеки човек – да правим най-доброто, което можем, за обичаният.“ Ето, това прави Бог за онези, които
Той обича – най-доброто, което Той може; а мярката за най-доброто, което Бог може да направи е
всемогъщество! Така вярата в Христос ни въвежда в огромно взаимоотношение, което включва
неизчислима благословия, както сега, така и във вечността.
Удивителна Любов!
Истина ли е, че Бог е любов за мен като християнин? И дали Божията любов означава всичко това,
което беше казано? Ако е така, възникват някой въпроси.
Защо аз понякога се оплаквам и показвам недоволство и възмущение от обстоятелствата , в които Бог
ме е поставил? Защо понякога съм недоверчив, страхлив и потиснат? Защо понякога си позволявам да
ставам хладен, официален и апатичен в службата си към Бога, Който толкова много ме обича? Защо
понякога си позволявам верността ми към Бога да бъде разделена, така че Бог да не е всичко в сърцето ми?
Йоан написал, че „Бог е любов,“ за да направи едно етично заключение: „Понеже Бог така ни е
възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг“ (1Йоан 4:11). Може ли един наш наблюдател да
научи от качеството и степента на обичта, която аз показвам към другите – моята съпруга? моят съпруг?
моите ближни? колегите ми? - изобщо нещо за величието на Божията любов към мен?
Размишлявайте над тези неща. Изследвайте себе си.

Глава 13

Божията благодат
Обичайно е във всички църкви да казват, че християнството е религия на благодатта. Всеизвестна
истина в християнското обучение е, че благодатта изобщо не е безлична сила, някакъв вид небесно
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електричество, получавано като акумулаторна батерия, зареждана чрез „включване“ към тайнствата, а е
дейност на личност – благодатта е действието на Божията любов в полза на хората.
В книги и проповеди постоянно е посочвано, че гръцката дума grace (charis) – благодат - в Новия
Завет, както и думата (agape) – обич, любов – са думи, които са изцяло християнски и изразяват представата
за спонтанна, самоопределяща се милост, която преди появата на християнство е била напълно непозната за
гръцко-римската етика и теология. Основна тема в Неделното училище, е темата за „ Божийте богатства,
платени от Христос.“ Но все пак, въпреки тези факти, изглежда, че в нашите църкви няма много хора, които
наистина вярват в благодатта.
Несъмнено, винаги е имало някои хора, които считат, че мисълта за благодатта е толкова всеобхватно
възхитителна, че не могат да престанат да мислят за нея. Благодатта се е превърнала в постоянна тема на
тяхното говорене и молитви. Те са писали химни за нея, някои от тях – най-прекрасни – а е нужно дълбоко
чувство, за да бъде създаден добър химн. Те са се воювали за благодатта, приемали са да бъдат осмивани и
да губят привилегии, ако това е цената, която е трябвало да платят за тяхната позиция; както Павел се
сражавал срещу юдеите, които продължавали да спазват юдейските традиции и да не приемат Христос,
както Августин се сражавал с Пелагианството ( Коментар: Последователи на британския аскет и философ Пелагий 355420, който твърдял, че Бог не може да заповяда на хората си да правят невъзможни неща и следователно е възможно те да
изпълнят 10-те заповеди; и че по Божията благодат хората имат свободната воля да достигнат до човешко съвършенство. т.е. нямат нужда от Спасител. Д.Пр. ) и както Реформаторите се сражават и досега срещу ученията, които

изопачават Християнството. Заедно с Павел, тяхното свидетелство е: „С Божията благодат аз съм,
какъвто съм“ (1Кор. 15:10) и тяхно житейско правило е : „Аз не разочаровам Божията благодат“ (Гал 2:21
KJV – мой превод).
Но много хора на църквата не са такива. Те говорят за идеята за благодатта, но се задоволяват само с
това. Тяхната представа за благодатта не се различава много от представата, че благодатта изобщо не
съществува. Тази представа не означава нищо за тях и тя не намира изява в живота им . Разговаряйте с тях
за отоплението на църковната сграда или за отчета на църковните разходи за миналата година и те веднага
ще се съгласят с вас, но ако заговорите с тях за реалностите, към които посочва думата благодат и тяхното
поведение показва пълно незнание. Те не ви обвиняват, че говорите глупости, те не се съмняват, че в
думите ви има смисъл; но те считат, че за каквото и да им говорите, то е недостижимо за тях и колкото подълго са живели без представата за благодатта, толкова са по-уверени, че на този етап от живота им те
всъщност не се нуждаят от нея.

Никакво разбиране за благодатта
Кое е това нещо, което пречи на толкова много хора, които твърдят, че вярват в благодатта, наистина
да живеят в благодатта? Защо тази тема означава толкова малко, даже за някои хора, които много говорят за
нея? Коренът на проблема изглежда е в погрешното разбиране за фундаменталното взаимоотношение на
човека и Бога – погрешно разбиране, чийто корен не е само в разума, а е и в сърцето, на по-дълбокото ниво
на нещата, за които ние никога не разсъждаваме, защото винаги ги приемаме за установена даденост.
Има 4 важни истини в тази област, които учението за благодатта предполага и ако те не бъдат
разпознати и усетени в сърцето на човека, чистата вяра в Божията благодат става невъзможна. За
съжаление, духът на нашата епоха се противопоставя толкова директно на тези важни истини с всичката си
сила. Следователно, не би трябвало да се учудваме, че днес вярата в благодатта се среща рядко. Тези 4
истини са следните:
1. Лошата морална пустиня на човека. Съвременните мъже и жени, съзнаващи огромните си
научни постижения през последните години, естествено са склонни към високо мнение за себе си. Във
всеки случай те разглеждат материалното богатство като по-важно от това да имат моралния характер, а в
моралната сфера са решително милостиви към себе си, разглеждайки малките добродетели като
компенсация за големите пороци и отказват да приемат сериозно идеята, че от морална гледна точка има
нещо много грешно в тях.
Те са склонни да отхвърлят критичната съвест, както в себе си, така и в другите, като нездравословна
психологическа прищявка, като признак на болест и на умствено отклонение, а не като показател за
моралната реалност. Защото съвременните мъже и жени са убедени, че въпреки всичките си „малки
грехове“ – пиене, хазарт, безразсъдно шофиране, сексуална разпуснатост, черни и бели лъжи, ( Коментар:
“Черна“ е лъжата, изричана с цел лична изгода; а „бяла“ е лъжата, изричана, за да поласкае или да бъде харесана от друг човек.
Д.Пр.), нечестно или безскрупулно поведение в бизнеса, четенето на порочни текстове и други такива неща –
в сърцето си те са много добри хора. След това, както правят езичниците (а сърцето на съвременния човек
е езическо – не се заблуждавайте в това), те си представят Бог като увеличен образ на себе си и приемат,
че Бог споделя с тях собственото самодоволство от себе си. Представата им за себе си като създания, които
са отпаднали от Божия образ, че са бунтовници срещу Божието управление, че са виновни и нечисти
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пред Бога, че заслужават само Божието осъждане, никога не влиза в главите им.
2. Наказателното правосъдие на Бога. Методът на съвременните мъже и жени е да затварят очите
си за всичките нарушения, доколкото могат безопасно. Те толерират това в другите, чувствайки, че и те са в
същата група, но по стечението на обстоятелствата. Родителите се въздържат да поправят децата си,
учителите - да наказват учениците си, а обществото се примирява само с мърморене с вандализма и
асоциалното поведение от всякакъв вид. Приетата максима изглежда е, че докато злото може да бъде
игнорирано, то трябва да бъде толерирано; то трябва да бъде наказвано само в краен случай и то само
доколкото е необходимо, за да се предотврати злото да има твърде тежки социални последици. Готовността
да се толерира и да се задоволява злото до предела, се счита че е добродетел, докато живеенето чрез
определените принципи на доброто и лошото се порицава от някои като съмнително морално.
По нашия езически начин ние приемаме за даденост, че Бог се чувства като нас. Идеята, че
възмездието може да е морален закон на Божия свят и да е израз на Неговия свят характер , ни се струва
съвършено фантастична. Онези, които я поддържат, се оказват обвинени, че проектират върху Бога
своите патологични импулси на гняв и отмъстителност. Но все пак Библията настоява навсякъде, че този
свят, който Бог в своята доброта е създал, е морален свят, свят, в който възмездието е толкова основен факт,
колкото е и дишането.
Бог е Съдията на цялата земя и Той ще постъпи правилно, като оправдае невинните, ако са такива, но
ще накаже (в Библията фразата е „въздава за греховете им“) нарушителите на закона (Битие 18.25, Изх.
32:34, 34:7, Втор. 5:9). Бог не е верен към Себе си, ако не наказва греха. А ако не знае и не почувства
истинността на фактът, че грешниците нямат никаква естествена надежда за нищо от Бог, освен
възмездна присъда, човек никога не може да сподели библейската вяра в божествената благодат.
3. Духовното безплодие на човека. Книгата „Как да спечелим приятели и да повлияем на хората“ от
Дейл Карнеги беше почти съвременна Библия. Цяла технология на бизнес отношения беше изградена през
последните години на принципа „да поставите другия човек в положение,“ в което той да не може
благоприлично да каже „не.“ Това утвърди съвременните мъже и жени във вярата, която възбудената
езическа религия винаги е притежавала - че има такъв начин – да вярват, че ние можем да поправим
взаимоотношенията си с Бога, поставяйки Го в положение, в което Той няма повече да казва „не.“
Древните езичници смятали, че правят това чрез умножаване на дарове и жертвоприношенията;
съвременните езичници се стремят да го направят чрез църковно майсторство и моралност. Признавайки,
че не са съвършени, те все пак не се съмняват, че почтеността отсега нататък ще гарантира Божието
приемане от тях в крайна сметка, каквото и да са правили в миналото. Но позицията на Библията е такава,
каквато е посочена от Топлади (1740-1778 – английски свещеник и автор на химни):
Не трудът на ръката ми
може да изпълни изискването на Твоя закон.
Може ли усърдието ми почивка да не знае,
могат ли сълзите ми вечно да текат?
С нищо не мога да изкупя греха си
което води до признаване на собствената
безпомощност на човека и до извода:
Ти трябва да спасиш и единствено Ти.
Павел обявява: „Никой няма да бъде обявен, че е праведен пред Него, чрез спазването на закона“
(Рим. 3:20 – мой превод). Да поправим собствените си отношения с Бог и да възстановим Божието
благоволение, след като веднъж сме го загубили, е извън властта на всеки от нас. И човек трябва да види и
да се поклони на това, преди да може да сподели библейската вяра в Божията благодат.
4. Суверенната свобода на Бога. Древното езичество е смятало, че всеки бог е свързан със своите
поклонници чрез връзки на собственият си интерес, защото той е разчитал на тяхната служба и дарове за
своето благополучие. Съвременното езичество крие в съзнанието си подобно усещане, че Бог по някакъв
начин е длъжен да ни обича и да ни помага , колкото и малко да заслужаваме това. Това беше чувството,
изразено от герой от пиеса на Волтер, който умрял, мърморейки „Бог ще прости – това му е работата.“ Но
това чувство е неоснователно. Богът на Библията не зависи от човешки Си създания за Своето
благополучие (виж Пс. 50:8 – 13; Деян. 17:25), нито сега, след като сме съгрешили, Той е длъжен да ни
показва благоволение.
Ние можем да изискваме от Бога единствено правосъдие – а правосъдието означава сигурно
осъждане. Бог не дължи на никого да спре правосъдието да върви по своя път. Той не е длъжен да съжалява
или да извинява; ако Той направи това, това ще бъде акт, както ние казваме, „акт на Неговата свободна воля“
и никой не принуждава ръката Му. „Това не зависи от човешката воля или усилие, а от Божията милост“
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(Рим. 9:16 NEB – мой превод). Божията благодат е свободна, в смисъла, че е самостоятелна и произтича от
Онзи, който е свободен да бъде благосклонен. Само когато бъде разбирано, че това, което решава съдбата на
всеки човек дали да бъде спасен или не, Бог решава да го спаси от греховете му и това е решение, което Бог
не е нужно да взема във всеки отделен случай, тогава човек започва да схваща библейската гледна точка за
благодатта. (Коментар: Препоръчвам ви да прочетете статията „Хуманитарна теория за наказанието“ от К. С. Луис, която
съм превел. Можете да я намерите на https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8// Д.Пр.)
Неспечелена и незаслужена
Божията благодат е любов, показана към виновните грешници, противно на това, което те заслужават
и наистина въпреки техния недостатък. Тя е Бог, изразяващ доброта към личности, които заслужават
единствено строгост и нямат никакво основание да очакват нещо друго, освен строгост. Ние видяхме защо
мисълта за благодатта означава толкова малко за някои църковни хора – защото те не споделят вярванията
за Бога и човека, които благодатта изисква тези вярвания да са налични в тях. Сега трябва да попитаме,
защо тази мисъл е толкова важна за другите църковни хора? Няма да ходим далече, за да търсим отговора,
той е очевиден от това, което вече беше казано. Със сигурност е ясно, че след като веднъж човек е убеден,
че състоянието му и нуждите му са описани, евангелието на Новия Завет може само да го накара да
коленичи с удивление и радост. Защото то казва как нашия съдия е станал наш Спасител.
Благодатта и спасението си принадлежат взаимно, както причината и следствието. „ По благодат
бяхте спасени“ (Еф. 2:5, 8). „Благодатта на Бога, която носи спасение, се яви“ (Тит 2:11). Евангелието
обявява как „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който
вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16); как „Бог демонстрира Своята любов към нас в това, че
когато ние все още бяхме грешници, Христос умря заради нас“ (Рим. 5:8 – мой превод); как ще се отвори
извор, според пророчество (виж Зах. 13:1), за грях и за нечистота; и как живият Христос сега вика към
всички, които чуват евангелието: „Елате при Мен...и Аз ще ви дам почивка“ (Мат. 11:28 – мой превод).
Както казал Исак Уотс (1674-1748 – английски свещеник, теолог, автор на 750 химни ) в неговата най-евангелска,
а може би и най-възвишена песен, „Глас на княжеска благодат“, по природата си ние сме в състояние на
пълна загуба – но глас на великолепна благодат звучи от Божието свято Слово:
Но има глас на княжеска благодат
звучащ от Божието свято Слово.
Ха! вие, бедни пленени грешници, елате
и се уповавайте на Господа.
Душата ми се подчинява на суверенния зов
и тича към това облекчение.
Бих повярвал на твоето обещание, Господи,
О, помогни на моето неверие.
Към най-благословения извор на твоята кръв,
въплътени Боже, аз летя,
За да измия душата си от алени петна
и грехове от най-черна боя.
Виновен, слаб и безпомощен червей,
падам в твоите ръце.
Ти си Господ, моята правда,
моят Спасител и всичко мое.
Хората, които могат искрено да поставят думите на Уотс в устните си, няма скоро да се уморят от
пеенето на възхвали на благодатта.
Новият Завет представя Божията благодат в три конкретни отношения, всяко от които е вечно чудо за
вярващият християнин.
1. Благодатта, като източник на опрощение на греха. Евангелието се фокусира в опрощението –
т.е. в опрощаването на греховете и в приемането на хората, които приемат това. Опрощаването е наистина
динамична промяна от състоянието на осъден престъпник, очакващ ужасна присъда, който вместо това се
оказва, че е наследник на баснословно наследство. Опрощението е чрез вяра; то се случва в мигът, в който
човек искрено повярва в Господ Исус Христос като Спасител. За нас опрощението е безплатно, но то е
струвало скъпо за Бога, защото неговата цена е била изкупителната смърт на Божият Син. Защо Бог „ не
пожали Своя Син, но Го предаде заради всички нас“ (Рим. 8:32)? Поради Неговата благодат. Негово
собствено свободно решение е било да спасява, което наложило са се извърши изкуплението. Павел ясно

62

63
формулира това. Той казва, че ние сме оправдани „безплатно (без да платим нищо) чрез Неговата благодат
(вследствие на Божието милостиво решение) чрез изкуплението, което дойде от Христос Исус. Бог Го
представил като изкупителна жертва (онзи, който отклонява божествения гняв чрез изкупване на
греховете), чрез (което става действащо за отделните хора посредством) вяра в Неговата кръв“ (Рим. 3:2425 RV – мой превод; виж Тит 3:7).
Павел отново ни казва, че в Христос ние имаме „изкупление чрез Неговата кръв, опрощение на
греховете, в съответствие с богатствата на Божията благодат.“ (Еф. 1:7 – мой превод). Реакцията на
християнското сърце, размишляващо над всичко това, сравнявайки как са били нещата преди, с това, което
те са сега, вследствие на появата на благодатта в света, е била представена по превъзходен начин от
някогашният президент на Принстънския университет, Самуел Дейвис (1723-1761)
Велик Бог на чудесата! Всичките Ти пътища
изявяват Божествените Ти качества,
но безбройните актове на прощаващата Ти благодат,
блестят по-силно от всички други чудеса.
Кой е прощаващ Бог като Теб?
Или кой има благодат, толкова богата и безплатна?
Изгубени в чудото, с трепереща радост,
ние получаваме прошката от нашия Бог,
прошка за кърваво червени престъпления,
прошка, купена с кръвта на Исус.
Кой е прощаващ Бог като Теб?
Или кой има благодат, толкова богата и безплатна?
О, нека тази странна и несравнима благодат,
това подхождащото на Бог чудо на любовта,
да изпълни широката земя с благодарна възхвала,
така както сега тя изпълва облаците над нас!
Кой е прощаващ Бог като Теб?
Или кой има благодат, толкова богата и безплатна?
2. Благодатта, като движеща сила на планът за спасението. Прошката е сърцевината на
евангелието, но това не е цялото учение за благодатта. Защото Новият Завет поставя дарът на Божията
прошка в контекста на един план за спасение, който започва с избор, направен преди създаването на света и
ще бъде завършен само когато църквата стане съвършена в слава.
Павел споменава накратко за този план на няколко места (напр. в Рим. 8:29-30 и 2Сол. 2:12-13). Но
пълното описание на този план е в един дълъг параграф – защото независимо от съществуващите
разделения на текста на стихове и глави, потокът на мисълта съставлява всъщност един параграф – от
Еф.1:3 до 2:10. Както прави повечето пъти, Павел започва с обобщаващо твърдение и употребява останалата
част на параграфа, за да анализира и обяснява казаното в твърдението. Твърдението е: „Бог...ни е
благословил в небесните места (областта на духовните реалности) с всяко духовно благословение в
Христос“ (ст. 3).
Анализите започват с вечен избор и предопределение за синовство в Христос (ст.. 4-5), продължава
към изкупление и опрощение на грехове в Христос (ст. 7) и продължава към надежда за прослава в Христос
(ст. 11-12) и дарът на Духът в Христос да ни запечата като Божие притежание завинаги (ст. 13-14).
Оттук Павел фокусира вниманието в акта на силата, чрез която Бог възстановява грешниците в
Христос (1:19; 2:7), отвеждайки ги до вяра в процеса (2:8). Павел обрисува всички тези неща, като съставни
части от едно велико спасяващо намерение (1:5, 9, 11) и ни казва, че благодатта (милост, любов, доброта –
2:4, 7), е движещата сила на това спасяващо намерение (виж 2:4-8); че „ богатствата на Божията
благодат“(1:7; 2:7 – мой превод) се изявяват чрез нейното ръководство; и че хвалението на благодатта е
върховната цел на спасяващото намерение (1:6, виж1:12,14; 2:7).
Следователно, ние, вярващите, можем да се радваме, знаейки, че нашето обръщане към Господа не е
случайно, а е Божие дело, което има своето място във вечния план да ни благослови с безплатният дар на
спасението от греха (2:8-10); Бог обещава и възнамерява да изпълни този план докрай и понеже той е
изпълняван от суверенна сила (1:19-20), нищо не може да го осуети. С пълно основание Исак Уотс
призовава с думи, които са великолепни и верни:
Разкажете за чудната му вярност
и прогласете силата му открито.
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Пейте за сладкото обещание на Неговата благодат
и за нашият работещ Бог.
Прогласете спасение от Господа
за окаяните и умиращите.
Неговата ръка е написала свещеното слово
с безсмъртно перо.
Гравирано като върху вечен месинг,
могъщото обещание блести.
Силите на тъмнината не могат да изтрият
тези вечни редове.
Всяка Негова благодатна дума е силна
като тази, която сътвори небесата.
Гласът, който е разпръснал там звездите,
изговаря всички обещания.
Наистина, звездите могат да паднат,
но Божийте обещания ще стоят и ще бъдат изпълнени.
Планът на спасението ще бъде доведен до победен край,
така ще бъде показано, че благодатта е суверенна.
3. Благодатта, като гаранция за запазването на светиите. Ако е сигурно изпълнението на планът
за спасението, тогава бъдещето на християнина е гарантирано. Аз съм и ще бъда „пазен от Божията сила
чрез вяра в спасението“ (1Пет.1:5 KJV – мой превод). Не трябва да измъчвам себе си със страх, че вярата ми
може да пропадне; така, както в началото благодатта ме отведе до вярата, така благодатта ще ме пази, да
вярвам до края. Вярата, както в своя произход, така и след това, е дар на благодатта (виж Фил.1:29).
Поради това християнинът може да каже заедно с Филип Додридж (1702-1751 – английски свещеник,
университетски преподавател и автор па химни):
Благодатта първо вписа името ми
в Божията вечната книга.
Тази благодат ме даде на Агнето,
Което пое всичките ми скърби.
Благодатта научи душата ми да се моли
и да познае прощаващата любов,
Тази благодат ме пази и до днес
и няма да ме да пусне.
Правилен отговор
Не е нужно никакво извинение, за да извличаме безплатно от нашето богато наследство „химните на
безплатната благодат“ (уви, толкова незадоволително представени в повечето стандартни книги с химни
през 20-я век); защото цените им са много по-скъпи от цените на другите книги. Нито е нужно да се
извиняваме затова, че цитираме някои от тях, когато ние стигаме накрая до заключение и за момент се
замисляме за отговора, който познаването на Божията благодат трябва да извлече от нас.
Казано е, че в Новия Завет учението за благодатта и етиката е благодарност; и че има нещо
неправилно във всяка форма на християнство, в която, това твърдение не е потвърждавано в служението й.
Онези, които твърдят, че учението за Божията благодат окуражава моралната разпуснатост („щом като
спасението във всеки случай е сигурно, тогава няма никакво значение какво правим ние; следователно,
нашето поведение не е важно“) просто показват, че в буквалният смисъл на думата, те не знаят това, за
което говорят.
Защото любовта в замяна събужда любов; и любовта, веднъж събудена, иска да доставя удоволствие.
(Коментар: Но не на обичащият, а на обичаната личност. Д.Пр.) А разкритата воля на Бога е, че онези, които са
получили благодат, след това трябва да посветят себе си на вършенето на „добри дела“ (Еф. 2:10; Тит. 2:1112); а благодарността ще мотивира всеки, който наистина е получил благодат, да прави това, което изисква
Бог и ежедневно да вика гласно:
О, колко голям длъжник за благодатта
съм принуден да бъда всеки ден.
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Нека тази благодат, като окови,
привърже скитащото ми сърце към Теб!
Склонен съм към скитане, Господи, усещам го,
склонен съм да напусна Бога, когото обичам.
Вземи сърцето ми, О, вземи го и го запечатай;
запечатай го за съдилищата Си на небето!
Твърдите ли, че познавате любовта и добродетелта на Бога във вашия живот? Тогава, докажете това
твърдение, като живеете и се молите по подобен начин.

Глава 14

Бог е Съдията
Вярвате ли в Божия съд? По този начин ви питам, дали вярвате в Бог, който действа като наш Съдия?
Изглежда, че много хора не вярват в това. Говорете им за Бог, Който е Отец, приятел и помощник,
Бог, който ни обича, независимо от всички наши слабости, глупост и грях, и лицата им светват; оказва се, че
вие веднага сте на тяхната дължина на вълната. Но говорете им за Бог, Който е Съдия и те се намръщват и
поклащат отрицателно главите си. Техните умове се ужасяват от тази идея. Те считат, че тя е отблъскваща и
незаслужаваща внимание.
Но малко са нещата, които са подчертани по-силно в Библията, от реалността на Божията работа като
съдия. Съдия е дума, която често е употребявана за Него. Авраам, застъпвайки се за Содом, изпълненият с
грях град, който Бог щял да унищожи, извикал: „Няма ли Съдията на цялата земя да съди праведно?“
(Бит.. 18:25 – мой превод). Ефтай, завършвайки своя ултиматум към амонските нашественици, обявил: „Аз
не съм съгрешил против теб, но ти постъпваш несправедливо, като воюваш против мен: Господ, Съдията,
да бъде съдия днес между децата на Израел и децата на Амон“ (Съд. 11:27 KJV – мой превод). Псалмистът
казва: „Бог е, Който съди“ (Пс. 75:7 – мой превод); „Стани, О, Боже, съди земята“ (Пс. 82:8 – мой превод).
Авторът на Евреи в Новия Завет говори за „Бога, Съдията на всички“ (Евр. 12:23).
Нито пък това е казано случайно, защото реалността на Божията присъда като факт, е показвана
страница след страница в историята на Библията. Бог осъдил Адам и Ева, изгонвайки ги от Райската
Градина и произнасяйки проклятия за техния бъдещ земен живот (Бит. 3). Бог осъдил греховния свят в
дните на Ной, изпращайки Потоп да унищожи човечеството (Бит. 6—8). Бог осъдил Содом и Гомор,
потапяйки ги във вулканична катастрофа (Бит. 18—19). Бог осъдил египетските надзиратели на Израел
точно така, както предсказал, че ще направи (виж Бит. 15:14), развързвайки против тях 10 напасти (Изх. 7 —
12).
Бог осъдил онези, които се покланяли пред златното теле, като използвал левитите като Свои палачи
(Изх. 32:26-35). Бог осъдил Надав и Авиуд за това, че Му принесли чужд огън (Лев. 10:1-3), както по-късно
осъдил и Корей, Дитан и Авирон, които били погълнати от земята, която се разтворила под тях (Чис. 16).
Бог осъдил Ахан заради светотатствена кражба - той, семейството му и всичките му притежания били
унищожени (И.Н. 7). Бог осъдил израелтяните заради невярността му към Него след неговото влизане в
Ханаан, правейки ги да бъдат завладени от други народи (Съд. 2:11-15; 3:5-8; 4:1-3).
Преди влизането им в Обещаната земя, Бог заплашил хората Си с изселване, като крайно наказание
заради безбожието им и най-накрая, след повтарящи се предупреждения от пророците, Той ги осъдил, като
изпълнил тази заплаха – северното царство (Израел) било завладяно от Асирия, а южното царство (Юда)
било завладяно от Вавилон. (2Ц. 17; 22:15-17; 23:26-27).
Във Вавилон, Бог осъдил Навуходоносор и неговият син Валтасар за тяхното безбожие. На първият
било предоставено време да промени живота си (Дан. 4:5, 27, 34); на втория не му бил даден този шанс
(Дан. 5:5-6, 23-28, 30).
Но описанията на Божия съд не се ограничават само до Стария Завет. И в историята на Новия Завет
осъждането пада върху юдеите - заради тяхното отхвърляне на Христос (Мат. 21:43-44; 1Сол. 2:14-16),
върху Ананий и Сапфира - заради лъжата им към Бога (Деян. 5:1-10), върху цар Ирод - заради неговата
гордост (Деян.12:21-23), върху магьосника Елима – заради неговото противопоставяне на евангелието
(Деян. 13:8-11) и върху християните в Коринт, които били измъчвани от болести (които в някои случаи се
оказали смъртоносни) – поради грубото им неуважение – особено към Господната Трапеза (1Кор. 11:29-32).
А това е само избрана част от изобилните описания на Божийте осъждания, включени в Библията.
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Когато се обърнем от Библейската история към Библейското учение – Законът, Пророците, Притчите и
Еклесиаст, думите на Христос и на апостолите Му – ние намираме там представа за Божия съд, която
засенчва всичко друго. Законите на Моисей са дадени от Бога, Който е справедлив Съдия и няма да се
поколебае да наложи наказания чрез директни и навременни наказания, ако хората Му нарушат закона.
Пророците продължават тази тема; всъщност, по-голямата част от техните записани учения се състоят
от описание и приложение на закона, и от заплахи за осъждане на беззаконието и поради липсата на
разкаяние. Те изразходвали по-голяма част от проповедите си за да говорят за Божия съд, отколкото да
предсказват идването на Месията и на Неговото царство! Същото становище се появява в Притчи,
Еклесиаст и Йов: Основната убеденост, скрита в цялото обсъждане на житейските проблеми в Йов,
Еклесиаст и всички практически мъдрости в Притчи е че „Бог ще те доведе на съд“ и „Бог ще докара на
съд всяко дело, включително всяко скрито дело, било то добро, или зло“ (Екл. 11:9; 12:14).
Хората, които всъщност не четат Библията, уверено ни уверяват, че когато преминаваме от Стария
към Новия Завет, темата за Божия съд избледнява на заден план. Но ако изследваме Новия Завет, даже найповърхностно, ние установяваме веднага, че настояването на Стария Завет, че Бог ще съди, вместо да бъде
намалено, всъщност е увеличено.
Целият Нов Завет е засенчен от убедеността за наближаващият ден на всеобщ съд и от
възникващият от това проблем: „Как могат грешниците да оправят отношението си с Бога, докато все
още има време?“ Новият Завет очаква идването на „Съдният ден,“ на „денят на гнева,“ на „идващият гняв“
и обявява, че Исус, Спасителят, е определеният божествен Съдия.
Съдията, който стои пред вратата (Як. 5:9), „готов да съди живите и мъртвите“ (1Пет. 4:5 – мой
превод), „праведният Съдия,“ който ще даде на Павел неговата корона, е Господ Исус Христос (2Тим. 4:8).
„Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите“ (Деян 10:42). Павел казал на атиняните, че
Бог „е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, Когото е определил“ (Деян 17:31); а
на римляните той написал: „Бог, чрез Исус Христос, ще съди тайните дела на човеците, според моето
благовестие“ (Рим. 2:16).
Исус казва същото. „Отец... е поверил целия съд на Сина...и Му е дал власт да съди...идва час, когато
всички, които са в гробовете си, ще чуят гласа Му и ще излязат – тези, които са вършили добро ще
възкръснат за живот, а онези, които са вършили зло, ще възкръснат, за да бъдат осъдени (в NEB – „ще
възкръснат, за да чуят своята участ“) (Йоан 5:22, 27-29 – мой превод). В Новия Завет, Исус, който е
Спасителят на света, е и негов Съдия.
Характерни черти на Съдията
Но какво означава това? Какво е включено в представата, че Отец или Сина, е Съдия? Най-малко
четири идеи са включени.
1. Съдията е личност с власт. В светът на Библията, царят винаги е бил върховен съдия, защото той
е бил висшата управляваща власт. Според Библията, това е основанието, че Бог е съдията на своя свят. Като
наш Създател и като наш Собственик, Той има правото да се разпорежда с нас. Следователно, Той има
право да създава закони за нас и да ни възнаграждава или наказва, в зависимост от това, дали ги спазваме
или ги нарушаваме. В най-съвременните държави законодателната и съдебната власти са разделени, с цел
съдията да не може да създава закони, с които пак той да съди; но в древния свят не е било така, нито пък е
така с Бога. Той е едновременно Законодателят и Съдията.
2. Съдията е личност, оприличавана с това, което е добро и справедливо. Съвременната идея, че
съдията трябва да бъде равнодушен и безпристрастен, изобщо не се среща в Библията. От Библейският
съдия се очаква да обича правосъдието и справедливостта и да ненавижда всяко зло отношение на един
човек към друг човек. Несправедлив съдия, съдия, който няма никакъв интерес да вижда, че доброто
побеждава злото, е Библейският стандарт за уродливост. Библията не ни оставя изобщо да се съмняваме,
че Бог обича праведността и мрази несправедливостта и че идеалът за съдия изцяло се оприличава с онова,
което е добро и правилно, и това е съвършено изпълнено в Христос.
3. Съдията е мъдра личност, за да разпознава истината. Според Библията, първата задача на
съдията, е да установи фактите в разглежданият от него случай. Няма съдебни заседатели, това е негова
отговорност и е единствено негова отговорността да задава въпроси, да провежда кръстосан разпит, да
открие лъжите и истините, да проникне през увъртанията и да установи какво е истинското състояние на
нещата. Когато Библията описва процедурата на Божия съд, тя подчертава Неговото всезнание и мъдрост,
когато изследва сърцата и открива фактите. Нищо не може да остане скрито от Него; ние можем да измамим
хората, но не можем да измамим Бога. Той ни познава и ни съди такива, каквито ние наистина сме.
Когато Авраам срещнал Бога в човешки вид край дъбравата на Мамрий, Бог позволил на Авраам да
разбере, че отива при Содом, за да установи истината за моралната ситуация там. „ Господ каза: `Викът
против Содом и Гомор е толкова силен и техният грях е толкова тежък, че Аз ще сляза да видя, дали
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това, което са направили е толкова лошо, както викът, който стигна до мен. И ако не, Аз ще узная.`”(Бит.
18:20-21 – мой превод). Винаги е така. Бог ще знае. Неговата присъда ще съответства на истината – на
реалната истина и на моралната истина.
Той съди „тайните на хората,“ а не само тяхната публична фасада. Не случайно Павел е казва:
„Всички ние трябва да бъдем направени видими пред Христовия съд“ (2Кор. 5:10 RV – мой превод).
4. Съдията е личност, притежаваща властта да изпълни присъдата. Съвременният съдия не
прави нищо повече от това, да произнесе присъдата; после друга институция на правосъдието ще я
изпълни. Така е било и в древния свят. Но Бог е изпълнителят на Собствените си присъди. Той създава
закона, Той произнася присъдата и Той наказва. Всички правораздавателни функции са събрани в Него.
Възмездието
От това, което беше казано, става ясно, че обявената в Библията работа на Бога е част от нейното
свидетелстване за Неговия характер. Тя потвърждава онова, което е казано навсякъде за Неговото морално
съвършенство, за Неговата праведност и справедливост, и за Неговата мъдрост, всезнание и всемогъщество.
Тя също ни показва, че сърцевината на правосъдието, което изявява Божията природа, е възмездието,
отплащането на хората за това, което те заслужават, защото това е най-важното задължение на съдията. Да
възнаграждава доброто с добро и злото със зло – това е природата на Бога.
Поради това, когато Новия Завет говори за последния съд, той винаги го представя като възмездие.
Новият Завет казва, че Бог ще съди всички хора, според делата им (Мат. 16:27; Откр. 20:12-13). Павел
допълва: „Бог ще въздаде на всеки човек според това, което той е направил. На тези, които с
постоянство във вършенето на добро се стремят към слава, почит и безсмъртие, а на онези, които са
твърдоглави, отхвърлят истината и вървят след злото – гняв и негодувание. Ще има скръб и неволя за
всяко човешко същество, което върши зло...а слава, почит и мир за всеки, който върши добро...Понеже Бог
е безпристрастен“ (Рим. 2:6-11 – мой превод). Принципът на възмездието е универсален – както
християните, така и не-християните, ще получат оценка според делата си.
Това, че този принцип се отнася категорично за християните, е видно от казаното от Павел: „ Защото
всички ние трябва да се явим пред съдът на Христос, за да получи всеки онова, което му се полага за
делата му, докато е бил в тялото – било добро или лошо“ (2Кор. 5:10 – мой превод). Така възмездието се
явява като естествен и предварително определен израз на Божият характер. Бог решил да бъде съдия на
всеки човек, възнаграждаваш всеки човек според делата му.
Възмездието е неизбежен морален закон на сътворението; Бог ще се погрижи всеки човек по-рано или
по-късно да получи това, което заслужава – ако не сега, тогава - след това. Това е един от основните факти
на живота. И понеже сме направени по Божия образ, ние всички знаем в сърцата си, че това е правилно.
Ето как това трябва да бъде.
Ние често се оплакваме, както казва гангстерът: „Няма никаква справедливост.“ Проблемът на
псалмиста, който видял е, че безобидни хора са преследвани, а порочни „не са измъчвани като другите
хора“ (Пс. 73) и това се повтаря отново и отново в човешкия живот. Но характерът на Бога е гаранцията, че
всички злодеяния един ден ще бъдат поправени; когато дойде „денят на Божия гняв, когато Неговата
справедлива присъда ще бъде открита“ (Рим. 2:5 – мой превод), възмездието ще бъде точно и никакви
проблеми на космическа несправедливост няма да продължат да ни преследват. Бог е Съдията, така че
справедливостта ще бъде извършена.
Тогава защо се притесняваме от мисълта, че Бог е съдия? Защо чувстваме, че ще бъдем недостойни за
Него? Истината е, че част от Божието морално съвършенство е и съвършенството на Неговото съдене. Дали
Бог, който не се интересува от разликата между доброто и лошото, щеше да е добро и възхитително
Същество? Дали Бог, който не може да направи разлика между зверове в историята, като Хитлер и Сталин
(ако се осмелим да използваме имена) и светиите Си, може да бъде морално достоен и съвършен?
Моралното безразличие би било несъвършенство в Бог, а не съвършенство. А да не се съди света, би било
демонстрация на морално безразличие. Окончателното доказателство, че Бог е съвършено морално
същество, а не е безразличен към въпросите за доброто и лошото, е фактът, че Той е посветил Себе си да
бъде Съдията на света.
Ясно е, че реалността на Божия съд трябва да има пряко отражение върху нашата гледна точка за
живота. Ако знаем, че в края на пътя ни очаква възмезден съд, ние няма да живеем така, както бихме
живели, ако нямаше такъв съд.
Но трябва да бъде подчертано, че учението за Божият съд и по-точно - за окончателният съд, не
трябва да бъде мислено на първо място като измама, с която да плашим хората да придобиват външна форма
на общоприета „праведност.“ Вярно е, че това учение има своите заплашителни подразбирания към
невярващите хора, но неговият основен замисъл е то да бъде откровение на моралния характер на Бога и
да придава морална значимост на човешкия живот. Както е написал Леон Морис ( 1914 – 2006 – австралийски
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професор): „Учението за окончателният съд...подчертава подотчетността на човека и
убедеността, че справедливостта накрая ще триумфира над всички нередности, които са съставна част
от живота тук и сега. Първото придава достойнство на най-смирената постъпка, а второто –
спокойствие и уверение за онези хора, които участват в битката. Това учение придава смисъл на
живота...Християнската гледна точка за съда означава, че историята върви към една цел...Съдът запазва
идеята за победата на Бога и на доброто. Немислимо е, че сегашният конфликт между доброто и злото
ще трае през цялата вечност. Съдът означава, че злото ще бъде ликвидирано официално, решително и
окончателно.“ ( The Biblical Doctrine of Judgment, p. 72)
Исус – действащата сила на Отец
Не винаги е разбирано, че най-важната личност в Новия Завет относно окончателния съд, отнасяща се
за изпращането на небето или в ада, е самият Господ Исус Христос. Правилно погребалната служба на
англиканската църква казва, че Исус е „святият и милостив Спасител, най-достойният вечен съдия.“
Защото Исус постоянно потвърждава, че в денят, когато всички хора се явят пред Божия трон, за да получат
постоянните и вечни последствия от живота, който са живели, Той самият ще бъде Божият извършител на
съда и Неговата дума на приемане или отхвърляне, ще бъде решаваща. В тази връзка ще посоча следните
откъси, сред много други: Мат. 7:13-27; 10:26-33; 12:36-37; 13:24-50; 22:1-14; 24:36—25:46; Лука 13:2330;16:19-31; Йоан 5:22-30.
Най-ясната предварителна представа за Исус като съдия е в Мат. 25:31-34, 41: “Човешкият Син...ще
седне на трона Си в небесна слава. Всички народи (всеки човек) ще бъдат събрани пред Него и Той ще
отдели хората един от друг...Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: `Елате,
вие, които сте благословени от Моя Отец, вземете вашето наследство...`Тогава ще каже на онези, които
са от лявата Му страна: `Идете си от Мене, вие, които сте прокълнати, във вечния огън`” (мой превод).
Най-ясното описание на правото на Исус като съдия е в Йоан 5:22-23, 26-29: „ Отец не съди никого, но
е поверил съденето на всички хора на Сина, за да почитат всички Сина, така както почитат
Отца...Отец...Му е дал власт да съди, защото Той е Човешкият Син (на когото е били обещано
владичеството, включително и съдебните работи: Дан. 7:13-14)...идва момент, когато всички, които са в
гробовете си, ще чуят гласа му и ще излязат – тези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а
онези, които са вършили зло, ще възкръснат за да бъдат осъдени (RSV – мой превод). Назначението,
направено от Самият Бог, направило Исус Христос да е неизбежен. Той стои на края на житейския път за
всеки човек, без никакво изключение. Посланието на Амос към народа на Израел е било: „пригответе се да
срещнете вашия Бог“ (Ам. 4:12), а днешното послание на Бога към света е „подгответе да срещнете
възкресеният Исус“ (виж Деян. 17:31). И ние можем да бъдем сигурни, че Онзи, който е истински Бог и
съвършен Човек, ще направи съвършено и справедливо отсъждане.
Показател на Сърцето
Както видяхме, окончателният съд ще бъде според делата ни – т.е. според това, което правим, според
целия ни житейски път. Връзката с делата ни не означава, че те винаги заслужават награда от съда – те са
твърде далече от съвършенството, за да бъдат награждавани – но те са показател за това, което е в сърцето
ви – иначе казано, каква е истинската природа на всеки човек. Веднъж Исус казал: „Хората ще дават
отчет в деня на съда за всяка небрежно казана дума, която са казали. Защото чрез думите ви вие ще
бъдете оправдавани и чрез думите ви ще бъдете осъждани“ (Мат. 12:36-37 – мой превод).
Каква е значимостта на думите, които произнасяме (чието изричане, разбира се, е „работа“ в
относителен смисъл)? Ето, такава е: думите показват какъв сте вие вътрешно. Точно това е казал Исус.
„Дървото се разпознава чрез неговия плод...Как можете вие, които сте зли, да кажете нещо добро?
Защото устата говори това, което препълва сърцето ви“ (ст. 33-34 – мой превод). По подобен начин, в
откъсът за овцете и козите е посочен показател, според който се разпознава дали човек е подпомогнал или
не нуждите на християнина. Какво е значението на това? Чрез това не се казва, че деянията на един човек са
похвални, а на друг – не се, а че от тези деяния може да се види дали в сърцето на човека има любов към
Христос, която извира от вярата (виж Мат. 25:34-46).
След като видим, че значението на делата във връзка с окончателния съд е, че те са показател за
духовното състояние, тогава става възможно да отговорим на въпроса, който затруднява много хора. Това
може да бъде формулирано така. Исус казал: „Който чува Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил,
има вечен живот и няма да бъде осъден (т.е. той ще се яви пред съда, но няма да бъде осъден Д.Пр. ); той е преминал
от смърт към живот“ (Йоан 5:24 – мой превод). Павел казал: „Ние трябва да се явим пред съда на
Христос, за да получи всеки един това, което му се полага за нещата, извършени, докато е бил в тялото,
било добро или лошо (2Кор. 5:10 – мой превод).
Как тези две твърдения могат да се съвместяват заедно? Как безплатната прошка и оправдание чрез
вяра се съвместява с отсъждането според делата? Изглежда, че отговорът е следният:
теолог,
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Първо, дарът на оправданието със сигурност предпазва вярващите да не бъдат осъдени и изгонени от
Божието присъствие като грешници. Това става явно от видението на Съдния ден в Откр. 20:11-15, където
покрай „книгите,“ описващи делата на всеки човек, е отворена и „книгата на живота“ и тези, чиито
имена бяха вписани там, не са „хвърляни в огненото езеро,“ както са хвърляни останалите.
Но второ, дарът на оправданието изобщо не предпазва вярващите да бъдат оценявани като
християни от лишаването им от доброто, на което други ще се наслаждават, ако се окаже, че като християни
те са били небрежни, злонамерени и разрушителни. Това става явно от предупреждението на Павел към
коринтяните – да внимават как с начина си на живот те градят върху Христос, единственият фундамент.
„Ако някой човек гради върху този фундамент, използвайки злато, сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено
или слама, неговата работа ще бъде показвана такава, каквато тя е, защото Денят ще я донесе при
светлината. Тя ще бъде разбулена с огън и огънят ще провери качеството на работата на всеки човек.
Ако това, което той е изградил, устои, той ще получи наградата си. А ако тя изгори, той ще претърпи
загуба; самият той ще бъде спасен, но само като човек, преминал през пламъци“ (1Кор. 3:12-15 – мой
превод). Наградата и загубата означават обогатено или обеднено взаимоотношение с Бога, въпреки че, по
какви начини става това е извън сегашната ни способност да знаем.
Окончателното отсъждане е и според нашето знание. Всички хора знаят нещо за Божията воля чрез
общото откровение, даже ако те не са обучени в закона или евангелието и всички са виновни пред Бога за
това, че не са успели да достигнат това, което са знаели. Но „злата пустиня“ е степенувана според това,
което човека е знаел най-добре; (виж Рим 2:12 и Лука 12:47-48). Принципът, използван тук е че „ когато на
човек е дадено много, от него и много ще се изисква“ Лука 12:48 NEB). Справедливостта на това е
очевидна. Във всеки случай, Съдията на цялата земя ще съди праведно.
Не е нужно да бягаме
Павел говори за факта, че всички ние трябва да се явим пред съда на Христос със „ страх от Господа“
(2Кор. 5:11) и това е напълно основателно. Господ Исус, като Неговият Отец, е свят и чист, а ние нито сме
святи, нито сме чисти. Ние живеем под погледа Му, Той знае всичките ни тайни и в Съдният ден целият ни
минал живот ще бъде изявен пред него, такъв, какъвто е бил и ще бъде прегледан. Ако изобщо познаваме
себе си, ние знаем, че не сме достойни да застанем пред Него. Тогава какво трябва да направим?
Отговорът на Новия Завет е: Призовете идващият Съдия да бъде вашият сегашен Спасител. Като
Съдия, Той е законът, но като Спасител Той е евангелието. Бягайте от Него сега и ще Го срещнете после
като Съдия – и то, без никаква надежда. Търсете Го сега и ще Го намерите (защото „този, който търси –
намира“), и тогава ще откриете, че вие очаквате тази бъдеща среща с радост, знаейки, че сега няма „ няма
осъждане за тези, които са в Христос Исус“ (Рим. 8:1). Тогава:
Докато поемам този мимолетен дъх,
когато очите ми ще се затворят в смъртта,
когато се издигам към непознати светове,
виждам Теб на съдийския Ти трон,
Скала на вековете, разцепена за мен,
позволи ми да се скрия в Теб.

Глава 15

Божията гняв
Думата „гняв“ е стара английска дума, за която определението в тълковния речник е: „силен яд и
дълбоко възмущение.“
Определението за „яд“ е: „възбуждане на негодуваща обида и силно противопоставяне чрез чувство
за онеправдаване или оскърбление. “
А определението за „възмущение“ е: „праведен гняв, предизвикан от несправедливост и
непочтеност.“
Ето, такъв е гневът. А Библията ни казва, че гневът е една от характерните черти на Бога.
Съвременен навик сред християнските църкви е да бъде омаловажавана тази тема. Тези, които все
още вярват в Божия гняв (не всички вярват в това) говорят малко за него, понеже вероятно не мислят много
за него. Към епоха, която безсрамно е продала себе си на боговете на лакомията, гордостта, секса и
своеволието, църквата мърмори за Божията доброта, но не казва фактически нищо за Неговия съд. Колко
пъти през последната година чухте или, ако сте пастор, сте проповядвали проповед за Божия гняв? Питам
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се, колко време мина, откакто някой християнин е говорил директно по тази тема по радиото или по
телевизията, или в онези кратки проповеди с обем от половин вестникарска колонка, в някои от
националните всекидневници или списания? (А ако някой е направил това, колко време ще измине, преди
той да бъде помолен да говори или пише отново?) Факт е, че темата за Божият гняв е станала табу за
съвременното общество и християните, най-общо казано, приеха това табу и се приспособиха никога да
не говорят на тази тема.
Добре е да се запитаме защо поведението на Библията е различно. Човек не може да си представи, че
говоренето за Божият съд е било много популярно, но авторите на Библията постоянно говорят за това.
Едно от най-удивителните неща за Библията е убедеността, с която както Стария, така и Новия Завет
подчертават реалността и страхът от Божия гняв. „Изследването на Конкорданса (Коментар: Словесен
указател на думите в Библията, който изброява библейските думи по азбучен ред, с индикации, които да позволят да бъдат
намерени пасажите от Библията, в които се срещат думите. Д.Пр.) ще покаже, че в Библията има повече думи,

описващи Божия гняв, ярост и яд, отколкото са думите, описващи Божията любов и нежност.“ (A. W. Pink,
The Attributes of God - „Характерните черти на Бога“ стр.. 75).
Библията твърди, че така както Бог е добър към тези, които вярват в Него, така е ужасен към онези,
които не вярват. „Господ е ревнив Бог, който отмъщава; Господ отмъщава и е пълен с гняв; Господ пази
гняв за враговете си. Господ бавно се разгневява и е велик в сила, и в никакъв случай няма да оправдае
виновният...Кой може да устои пред Неговото негодувание? Кой може да издържи на свирепостта на
Неговият гняв? Неговата ярост е изливана като огън и скалите се разчупват на парчета от Него. Господ
е добър, силна крепост е в ден на бедствие; и Той познава онези, които уповават в Него. Но...Той ще
преследва враговете Си в тъмнината“ (Наум 1:2-8 RV – мой превод).
Очакването на Павел, че един ден Господ Исус ще се появи „в пламтящ огън“ и „ще накаже онези,
които не познават Бога и не се покоряват на евангелието на нашия Господ Исус. Те ще бъдат наказани с
вечно унищожение и изгонване от присъствието на Господа, и от величието на Неговата сила в денят,
когато Той дойде, за да бъде прославен в Неговите светии“ (2Сол. 1:8-10 – мой превод), е достатъчно
напомняне, че казаното от Наум не се отнася само за Стария Завет. Всъщност, навсякъде в Новия Завет
Божият гняв, гневът или само гняв, са фактически думите, описващи изявата на Бога във възмездителен
акт, по най-различни начини, против онези хора, които Му се противопоставят (виж Рим. 1:18; 2:5;
5:9;12:19;13:4-5;1Сол. 1;10; 2:16; 5:9; Откр. 6:16-17;16:19; Лука 21:22-24; и т.н.).
Нито пък Библията ни представя Божият гняв само с общи твърдения, като тези, които бяха цитирани.
Както видяхме в предишната глава, Библейската история с висок глас обявява както строгостта, така и
добротата на нашия Бог. (Коментар: Бог е светлина и не обича сумрака, неяснотата, колебанието, съмнението и
неопределеността, защото тези области са ловните полета на Сатаната. Ние или сме с Бога, или сме с Мамона. Д.Пр.) В
същият смисъл, в който книгата „Напредъкът на пилигрима“ ( от Джон Бънян – 1678 – преведена е на над 200 езици –
алегорично описва житейският път на християнина ) може да бъде наречена книга за пътищата към ада, Библията
може да бъде наречена книга за Божият гняв, защото тя е пълна с описания на Божието възмездие, като се
започне от проклинането и изгонването на Адам и Ева от Райската Градина в Бит.3 и се стигне до
отхвърлянето на Вавилон и великото съдене в Откр. 17-18 и 20.
Ясно е, че темата за Божият гняв е тема, относно която авторите на Библията не са усещали никакво
въздържане. Тогава, защо ние би трябвало да се въздържаме? Защо, когато Библията е гласовита относно
Божия гняв, ние би трябвало да се чувстваме длъжни да мълчим? Кое е това нещо, което ни прави неловки и
затруднени, когато тази тема се появи, кое ни подтиква да я замажем и ни затруднява, когато бъдем
попитани какво ни е мнението за нея? Какво се намира в основата на нашите притеснения и затруднения?
Сега ние не мислим за хората, чието отхвърляне на идеята за Божия гняв, означава само, че те не са готови
да приемат сериозно всяка част от Библейската вяра. Не, сега ние мислим за многото хора, които твърдят, че
са посветени християни, които имат твърда вяра за Божията любов и съжаление, за изкупителната работа на
Господ Исус Христос и изпълняват неотклонно другите неща, написани в Библията, но въпреки това се
плашат да я защитят относно тази тема. Какъв всъщност е проблема тук?
Какъв е Божият гняв?
Основната причина за нашето нещастие изглежда, че е едно тревожещо подозрение, че представите
за гнева по един или друг начин са недостойни за Бог.
Например, за някои хора гневът предполага загуба на самоконтрол, че той е изблик, кипване,
придружено от „видимо почервеняване на лицето,“ което е отчасти или напълно – неразумно и нелогично.
За други хора гневът предполага бушуване на осъзнато безсилие или на наранена гордост или просто е
изява на избухлив характер. Казва се, че със сигурност е грешка да приписваме на Бога такива характерни
черти, нали? Отговорът, наистина щеше да е така, но Библията не ни казва да правим това.
Изглежда, че тук има неправилно разбиране на антропоморфния ( Коментар: Приписващ човешки черти на
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Божия характер. Д.Пр.)

език на Библията – библейският навик да описваме характерните черти на Бога с думи,
които обикновено са използвани, когато говорим за хората. В основата на този навик е фактът, че Бог ни е
създал по Свой образ и подобие, поради което човешката личност и характер приличат повече на Божията
личност и характер, отколкото на всички други същества, които познаваме. Но когато Библията говори
антропоморфично, това не означава, че ограниченията и несъвършенствата, които са съставна част на
характерни черти на греховни същества като нас, принадлежат и на съответните качества на нашия свят
Създател; вярно е обратното, защото се приема като доказана даденост, че Бог е неограничен.
Следователно, Божията любов, така както Библията твърди, никога не го довежда до глупави,
импулсивни и неморални действия, както съответните човешки качества твърде често ни отвеждат. И по
същият начин, Божият гняв в Библията никога не е импулсивно, самоугаждащо, раздразнително и морално
позорно нещо, каквото човешкият гняв толкова често пъти е. Божият гняв е правилна и нужна реакция
към обективното морално зло. Бог е гневен само тогава, когато е нужно да бъде гневен. Даже сред хората
съществува такова нещо като праведно възмущение, въпреки че то се среща много рядко. А цялото Божие
възмущение е праведно. Би ли могъл Бог, който изпитва такова удоволствие от злото, каквото изпитва от
доброто, да бъде добър Бог? Би ли могъл Бог, който не реагира враждебно на злото в неговия свят, да бъде
морално съвършен? Сигурно не! Но точно тази враждебна реакция към злото, която е нужна част от
моралното съвършенство има предвид Библията, когато говори за Божия гняв.
Освен това, на други хора мисълта за Божия гняв предполага жестокост. Може би те мислят за онова,
което е било казано за прочутата проповед на Джонатан Едуардс „Грешници в ръцете на един гневен Бог,“
която Бог използвал, за да донесе пробуждане в град Енфийлд, Кънектикът, в Нова Англия, САЩ през 1741.
В тази проповед Едуардс, обяснявайки твърдението си, че „хората, които не са християни, са държани в
Божийте ръце над ямата на ада,“ използвал някои най-ярки представи за пещта, за да накара църквата му
да усети ужасът на тяхното положение и да придаде сила на своето заключение: „Следователно, нека всеки
човек, който е извън Христос, сега да се събуди и да бяга от идващият гняв.“ (Коментар: Намерих тази
проповед и ще я преведа. Ще можете да я намерите на https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8// Д.Пр.)
Всеки, който е чел тази проповед знае, че А. Х. Стронг, ( 1836-1921 – американски баптистки пастор, теолог,
президент на семинария в Рочестър) е имал основание да подчертае, „че метафорите на Едуардс, колкото и
силно да са били фокусирани, все пак са въображаеми“ – че, иначе казано, според Стронг, Едуардс „не
считал, че ада се състои от огън и горяща сяра, а е нечестивостта и отделянето от Бога на виновна и
обвиняваща съвест, на които са символи огънят и горящата сяра“ ( Systematic Theology, p.1035). Но това не изразява
напълно смисъла на критиките отправени срещу Едуардс, според които Бог, който би могъл да наложи
наказанието, описано от Едуардс, ще трябва да е свирепо и жестоко чудовище.
Основателни ли са тези критики? Две разсъждения за Библията показват, че тези критики не са
основателни.
Първо, в Библията винаги и навсякъде Божия гняв е юридически – т.е., това е гняв на Съдията, който
изпълнява съдебно решение. Жестокостта винаги е неморална, а ясно формулираното приемане на всичко,
което намираме в Библията – и в проповедта на Едуардс на тази тема - за мъченията на онези, които понасят
пълнотата на Божия гняв е, че всеки получава това, което заслужава. „Денят на Божият гняв,“ ни казва
Павел, повтаряйки казаното в Пс. 62:12 и в Пр. 24:12, е също и денят „ когато ще бъде открит Неговият
праведен съд. Бог ще даде на всеки човек според това, което той е направил“ (Рим. 2:5-6 – мой превод).
Самият Исус – Който всъщност е имал да каже много повече по тази тема от всеки друг автор на Новия
Завет – е казал, че възмездието ще бъде пропорционално и съобразено с индивидуалните заслуги. „Този
слуга, който знае волята на господаря си и не е готов или не изпълнява това, което господарят му иска, ще
бъде бит с много удари. А онзи, който не знае и прави неща, които заслужават наказание, ще бъде бит с
по-малко удари. От всеки, на когото е дадено много, много и ще се изисква; а от този, на когото е
поверено много, от него и много повече ще бъде изисквано“ (Лука 12:47-48 – мой превод).
В проповедта, за която вече споменахме, Едуардс казва, че „вие няма да страдате повече от това,
което изисква строгата справедливост“ – но той настоява, че то ще бъде „точно това, което изисква
строгата справедливост“ и ще е много мъчително за онези, които умрат невярващи. А може ли
неподчинението на нашия Създател наистина да заслужава огромно и мъчително наказание? Всеки, който
някога е бил осъждан за свой грях, знае без никакво съмнение, че отговорът е „да,“ и освен това знае, че
онези, чиято съвест все още не е била събудена, за да осмислят, според думите на Анселм ( Анселм
Кентърбърийски 1033-1109 – бенедиктински монах, теолог, философ и архиепископ на Кентърбъри 1093-109 ) „колко тежък е
греха,“ все още не са квалифицирани да дават мнение. (Коментар: А в сегашната либерална епоха, всеки има
право да се произнася по всякакви теми, без изобщо да е квалифициран. Нещо повече, колкото е по-неквалифициран, толкова посилно настоява да си каже мнението. А резултатите от това неквалифицирано говорене са очевидни. Д.Пр. )

Второ, Божият гняв в Библията е нещо, което хората избират за себе си. Преди адът да стане
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състояние, наложено върху някой човек от Бога, адът е бил състояние, към което самият човек е проявил
любопитство, излизайки от светлината, която Бог излъчвал в сърцето му, за да го отведе при Себе си.
Когато пише: „Който не вярва (в Исус), е вече осъден, защото не е повярвал в името на
Единородният Божий Син.“ Йоан продължава, за да обясни твърдението си така: „Това е присъдата:
Светлината дойде в света, но хората обикнаха тъмнината, вместо светлината, защото делата им бяха
зли“ (Йоан 3:18-19 – мой превод). Той има предвид точно това, което казва: Решаващият акт на осъждане,
налагано на изгубените (т.е. - на невярващите в Господ Исус), е осъждането, което самите те възлагат
върху себе си, като отхвърлят светлината, която дойде при тях в и чрез Исус Христос. Във финалният
анализ, всичко, което Бог прави впоследствие в съдебното Си решение относно живота на невярващият,
дали в този живот или след това, е да му покаже и да го въведе в пълните последствия от изборът , който
той е направил.
Основният избор е бил и е прост: или да отговорим на призива „Елате при мен...Вземете Моя ярем
върху себе си и се научете от Мен“ (Мат. 11:28-29 – мой превод) или да не отговорим; или да „спасим“
живота си като го предпазваме от неодобрението на Исус и се съпротивляваме на Неговото изискване да го
владее, или да „загубим“ живота си, като се отказваме от себе си, като нарамваме кръста си, като ставаме
последовател на Исус и Му позволяваме да има Свой собствен разрушителен начин към нашия досегашен
живот. В първият вариант, Исус ни казва, че ние можем да спечелим света, но от това няма да произлезе
нищо добро за нас, защото ние ще изгубим душите си; във втория вариант, губейки живота си заради Него,
ние ще го намерим (Мат. 16:24-26).
А какво означава да загубим душите си? За да отговори на този въпрос Исус използва Своята
собствена официална метафора – Геена (ада или пъкъла в Марк 9:47 и в други десет текста в Евангелията),
долина извън Йерусалим, където бил изгарян боклука (бунището); „(където червеят им не умира и огънят
не угасва„) (Mарк 9:48), една метафора, изглежда, заради безкрайното унищожаване на личността от
осъждащата я съвест; огън - заради мъчителното усещане на Божието неодобрение; външна тъмнина –
заради знанието за загубата, не само на Бога, а на всичкото добро и на всяко нещо, което е придавало
смисъл на живота да бъде живян; „скърцане със зъби“ – заради само-осъждането и отвращението от себе си.
Без съмнение, тези неща са невъобразимо страшни, въпреки че онези, които са били осъдени заради
грях, знаят малко за тяхната природа. Но това не са случайни извращения; точно обратното – те са
съзнателно израстване в състоянието, в което човек е избрал да бъде. Невярващият е предпочел да живее
самостоятелно, без Бога, отхвърляйки Бога, противопоставяйки Бога срещу себе си и той ще получи това,
което е предпочел. Никой не е заплашен от Божия гняв, освен онези, които са избрали да направят това.
Същността на Божието действие в гнева е, да даде на хората това, което те са избрали, с всичките
последствия; нищо повече, и нищо по-малко. Готовността на Бога да уважи изборът на човека до такава
степен може да изглежда озадачаваща и даже ужасяваща, но е ясно, че Неговият подход тук е извънредно
справедлив и коренно се различава от необузданото и безотговорно причиняване на болка, което е
характерно за жестокостта.
Следователно, ние трябва да помним, че ключът за тълкуването на много откъси от Библията (често
пъти – много метафорични), които обрисуват Богът-Цар и Съдия като действащ против нас с гняв и
отмъщение, е да разбираме, че това, което прави Бог в тези случаи не е нищо повече от поддържане и
потвърждаване на присъди, които онези, които Той „посещава“ вече са причинили на себе си чрез
посоката, в която са избрали да вървят.
Това се вижда в историята на първият гневен акт на Бога срещу хората, в Бит. 3, където научаваме, че
Адам избрал да се крие от Бога и да стои далече от Неговото присъствие, още преди Бог да го беше изгонил
от Райската градина. Същият принцип се вижда навсякъде в Библията.
Посланието до Римляните за гнева
Класическото разглеждане в Новия Завет на Божия гняв се намира в Посланието до Римляните, което
Лутер и Калвин считат, че е вратата към Библията, което наистина съдържа повече ясни позовавания за
Божия гняв в сравнение с всички други писма на Павел, взети заедно. До края на тази глава ние ще
анализираме какво ни казва Римляните за гнева, изследване, чиято цел е да изясни някои твърдения, които
вече направихме.
1. Смисълът на Божия гняв. Божият гняв в Римляните показва Божието решително действие за
наказване на греха. То е както изява на лично емоционално поведение на Триединният Йехова, така е и
изява на Неговата обич към грешниците; (Коментар: Тук на нас, като родители, Бог ни показва, че точно защото
обичаме детето си, още докато то е малко, ние трябва решително да го възпитаме, че има неща, които то не трябва да прави, а
когато ги направи – да го наказваме, но с любов, така както Бог ни наказва. Такава е проявата на истинската любов. Това е
трудна и мъчителна работа, но след години тя дава добри плодове. Д.Пр. ) Божият гняв е ефикасна демонстрация на

Неговата омраза към безбожието и моралното зло. Думата „гняв“ (2:5; 5:9) може да се отнася специално за
бъдещата върховна демонстрация в „денят на гнева,“ но може да се отнася и за сегашните навременни
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събития и процеси, в които Божието възмездие за греха може да бъде разпознато. Така, съдията, осъждащ
престъпници е „Божий служител, изпълняващ Неговия гняв към престъпника“ (13:4 RSV – мой превод;
виж и ст. 5). Божият гняв е Негова реакция към нашия грях, а „законът докарва...грях“ (4:15), защото
законът възбужда дремещият грях вътре в нас и причинява престъплението – т.е. поведението, което на свой
ред възбужда гнева – да изобилства (5:20; 7:7-13). Като реакция към греха, Божият гняв е изява на Неговото
правосъдие и Павел с негодувание отхвърля внушението, „че Бог е несправедлив, когато стоварва гнява Си
върху нас“ (3:5 RSV – мой превод). Павел описва като „съдове на гнева“ хората, които са „подходящи за
унищожение“ - в същия смисъл, в който той навсякъде нарича слугите на света, на плътта и на дявола с
фразата „деца на гнева“ (Еф. 2:3 – мой превод). Такива хора, просто защото са такива, каквито са,
причиняват идването на Божия гняв върху себе си.
2. Откриването на Божия гняв. „Божият гняв е откриван от небето против всяко безбожие и
неправедност“ (1:18 RV – мой превод). Сегашното глаголно време „е откриван“ подсказва откриване,
извършващо се постоянно; „от небето,“ което се различава от „в евангелието“ в предишния стих,
подсказва универсално откриване, достигащо до онези, до които евангелието все още не е достигнало. Как е
направено това откриване? То е отпечатало себе си директно върху съвестта на всеки човек: онези,
които Бог е предал на „развратен ум“ (1:28) да вършат необуздано зло, все пак „знаят Божията
справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт“ (1:32). Няма човек,
който изобщо да не знае, че съдът ще дойде. И това най-непосредствено откриване е потвърдено от
разкритото слово на евангелието, което ни подготвя за своята добра новина, като ни казва лошата новина за
идването на „деня на гнева и откриването на праведният съд на Бога“ (2:5 – мой превод).
Нито пък това е всичко. За тези, които имат очи да виждат, знаците на Божия гняв се явяват тук и сега,
в сегашното състояние на човечеството. Навсякъде християнинът вижда белези на израждане, които
постоянно изявяват себе си – от познаването на Бога до поклонението пред това, което не е Бог и от
идолопоклонството към неморалност от винаги по-вулгарен вид, така че всяко поколение отглежда свежа
реколта от „безбожие и неправедност.“ В този упадък ние трябва да разпознаем сегашната работа на Божия
гняв, в процеса на юридическото втвърдяване и изваждането от обръщение на ограниченията, чрез което
(чрез изваждането им от употреба) хората бяха предадени на техните порочни предпочитания и така се
въвеждат в практиката все повече и повече свобода към похотта в греховните им сърца. (Коментар: Точно
това прави пасивната ни прокуратура и съдебна система – не наказва нарушенията на закона и така развращава хората. Д.Пр. )
Павел описва процеса, такъв, какъвто го знае от своята Библия и словото по неговото време, в Рим.
1:19-31, където ключовите фрази са: „Бог ги предаде на сексуална нечистота“; „Бог ги предаде на
безсрамни похоти“; „Бог ги предаде на развратен ум.“ (1:24, 26, 28 – мой превод).
Ако искате доказателство, че Божият гняв, разкрит като факт във вашата съвест, вече работи като
сила в света, Павел би ви казал, че е нужно само да погледнете живота около вас и ще видите, че Бог ги „е
предал“ да вършат тези неща. И кой, 19 века след написването им това, би могъл да се усъмни в думите му?
3. Освобождението от Божия гняв. В първите три глави на Римляни, Павел е загрижен да ни накара
да зададем въпроса: Ако „Божият гняв е разкрит от небето против безбожието и неправедността на
хората“ и идва “ден на гнева,“ когато Бог „ще отдаде на всеки човек според делата му,“ как може някой
от нас да избегне нещастието? Въпросът оказва натиск върху нас, защото всички ние „сме под грях“;
никой не е праведен, няма нито един; „целия свят“ е „държан отговорен пред Бога.“ (3:9-10, 19 – мой
превод). Законът (т.е. спазването на закона и вършенето на добри дела) не може да ни спаси, защото
неговият единствен резултат е да стимулира греха и да ни покаже колко далече сме от изискваното ниво на
праведност. Нито пък външната декорация на религията може да ни спаси повече, отколкото спасява
простото обрязване на юдея.
Тогава, има ли някакъв начин за избавяне от идващият гняв? Има такъв начин и Павел го знае. Той
обявява: „Тъй като сега ние бяхме оправдани чрез Неговата кръв, колко повече ще бъдем спасени от Божия
гняв чрез Него!“ (5:9 – мой превод). Чрез чия кръв? Чрез кръвта на Исус Христос, превъплътеният Божий
Син. А какво означава да бъдем оправдани? Означава да ни бъде простено и да бъдем приети като праведни.
А как ние ставаме оправдани? Чрез вяра – т.е. чрез отказваща се от себе си вяра в личността и работата на
Исус.
А как кръвта на Исус – т.е. Неговата смърт като принос за грях – създава фундамент за нашето
оправдание? Павел обяснява това в Рим. 3:24-25, където говори за „изкуплението, което е в Христос Исус:
Когото Бог постави да бъде умилостивение чрез вяра в Неговата кръв (KJV – мой превод). А какво е
умилостивение? Това е жертвоприношение за грях, което отклонява гнева чрез изкупление на греха и
отменяне на вината.
Както ще видим по-подробно по-късно, това е истинската сърцевина на евангелието: че Исус
Христос, чрез достойнството на кръвта Си на кръста като наш заместник и носител на греха „ е
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умилостивение за нашите грехове“ (1Йоан 2:2). Между нас, грешниците и буреносните облаци на Божия
гняв, стои кръстът на Господ Исус Христос. Ако ние сме в Христос, чрез вяра, тогава ние сме оправдани
чрез Неговия кръст и гневът никога няма да ни докосне, нито тук, нито после. Исус „ни избави от
идващият гняв“ (1Сол. 1:10).
Важна реалност
Несъмнено е вярно, че темата за Божия гняв в миналото е била представяна спекулативно,
лекомислено и даже злонамерено. Несъмнено е имало някои хора, които са проповядвали за гнева и
проклятието с безчувствени сърца и със сухи очи. Несъмнено, гледката на малки секти, радостно
изпращащи целият свят в ада, освен самите тях, е отвращавала много хора. Но въпреки това, ако искаме да
познаем Бога, е жизнено важно да приемем истината относно Неговия гняв, колкото и старомодно да е и
колкото и силно нашите първоначални предразсъдъци да не искат да я приемат. Ако не направим това, ние
няма да можем да разберем евангелието за спасението от гнева, нито умилостивителното постижение на
кръста, нито чудото на откупващата любов на Бога. Нито ще разберем Божията ръка в историята и
настоящата работа на Бога в нашите собствени хора; нито ще бъдем способни да разберем книгата
Откровение; нито пък нашият евангелизъм ще притежава спешността, заповядана от Юда: „ спасявайте
някои, изтръгвайки ги от огъня“ (Юда 23 RSV – мой превод). Нито пък нашето знание за Бога, нито
нашата служба за Него ще бъде в съответствие с Неговото Слово.
Според А. Пинк (1886-1952 – американски теолог), Божият гняв е съвършенство на Божия характер,
за което е нужно често да размишляваме.
Първо, с цел сърцата ни да бъдат подобаващо впечатлени от Божията ненавист към греха. Ние
винаги имаме склонността да гледаме лекомислено към греха, да замазваме неговата отвратителност и да
извиняваме греха. Но колкото повече изучаваме и размишляваме над Божието отвращение от греха и за
Неговата ужасна отмъстителност към греха, толкова е по-вероятно да разберем отвратителността на
греха.
Второ, с цел да създадем в душите си истински страх от Бога. (Коментар: „Страхът от Господа е началото
на мъдростта“ Пр. 1:7. Д.Пр.) „Нека да имаме благодат, чрез която да служим на Бога приемливо с
благоговение и с благочестив страх: защото нашият Бог е огън, който поглъща“ (Евр..12:28, 29 – мой
превод). Ние не можем да Му служим „приемливо,“ ако нямаме дължимото „благоговение,“ заради Неговото
ужасно Величие и „благочестивия страх“ от Неговия праведен гняв и тези неща са най-добре поддържани,
чрез честото припомняне, че „нашият Бог е огън, който поглъща.“
Трето, за да въвлича душата ни в гореща възхвала (към Исус Христос) заради избавлението ни от
„идващия гняв“ (1Сол. 1:10). Нашата готовност или нашето нежелание да размишляваме за Божия гняв, се
превръща във верен тест за това, дали сърцата ни наистина са дълбоко привлечени към Него. ( The Attributes of God,
p. 77). Пинк е прав. Ако наистина познаваме Бога и сме познавани от Него, ние трябва да го молим да ни учи
тук и сега да се съобразяваме с важната реалност на Неговия гняв.

Глава 16

Доброта и строгост
Павел пише: „Следователно, виж добротата и строгостта на Бога“ (Рим. 11:22 KJV – мой превод).
Тук важен е съюзът „и.“ Апостолът обяснява връзката между евреите и неевреите в Божия план. Той токущо е напомнил на нееврейските си читатели, че Бог е отхвърлил огромната част от еврейските им
съвременници заради неверието им, като в същото време е довел много езичници като тях самите до
спасяваща вяра.
Сега Павел кани езичниците да забележат двете страни на Божия характер, които се проявяват в тази
размяна. „Следователно, виж добротата и строгостта на Бога: към тях, които са отпаднали (от вярата)
– строгост; а към вас – доброта“ (мой превод). В епохата на Павел християните не трябвало да
размишляват само за Божията доброта, нито само за Неговата строгост, а да обмислят и двете заедно. И
двете са черти на Божият разкрит характер. И двете се появяват заедно в работата на благодатта. И двете
трябва да бъдат разглеждани заедно, ако искаме наистина да познаем Бога.
Дядо Коледа или Великото Отчаяние
Вероятно нито едното, нито другото, понеже това, което Павел е написал, е било обмисляно повече
тогава, отколкото сега. Съвременното неясно и объркано мислене относно вярата в Бога , е почти
невъзможно да бъде описано. Хората казват, че вярват в Бога, но те нямат представа кой е Този, в когото
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те вярват, нито имат представа вярата в Него каква промяна може да направи.
Християните, които искат да помогнат на непохватните и безпомощните си съвременници, относно
това, което един прочут стар трактат нарекъл „безопасност, сигурност и наслада,“ постоянно се чудят
откъде да започнат: чудноватият мишмаш от представи за Бога напълно ги оставя без дъх.
Как в представите си за Бога хората се оказаха в такава бъркотия? Какво лежи в основата на тяхното
объркване? И коя е началната точка за тяхното оправяне? Към тези въпроси има няколко допълнителни
групи от отговори.
Първият от тях е, че хората вървят след лични религиозни усещания, а не научават за Бога от
Неговото собствено Слово и ние трябва да се опитваме да им помогнем да се освободят от навика на
гордостта и в някои случаи, от неверните представи за Библията, които причиняват наличието на това
поведение и да положат убежденията си оттук нататък не върху онова, което чувстват, а върху това, което
казва Библията.
Вторият отговор е, че съвременните хора мислят, че цялата религия е еднаква и равностойна – те
получават представите си за Бога както от езически, така и от християнски източници; ние трябва да се
опитваме да показваме на хората уникалността и окончателността на Господ Исус Христос , Който е
Божието последно слово към човека.
Третият отговор е, че хората престанаха да разпознават реалността на тяхната собствена
греховност, което придава степен на извратеност и враждебност против Бога към всичко, което те мислят и
правят; наша е задачата да се опитваме да запознаем хората с този факт за самите тях и така да ги направим
да загубят увереност в себе си и да се отворят към поправяне чрез словото на Христос.
Четвъртият отговор, не по-малко фундаментален, отколкото трите отговора, които вече бяха дадени,
е че днес хората по навик разделят мисълта за Божията доброта от мисълта за Неговата строгост; ние
трябва да се стремим да ги отучим от този навик, защото нищо друго освен погрешно вярване е възможно
дотогава, докато този навик съществува. Този навик, първо научен от някои надарени германски теолози
през 19-я век, който зарази съвременният Западен Протестантизъм като цяло. Да се отхвърлят всички
представи за Божия гняв и съд и да се счита, че Божият характер, е погрешно представен (представете
си!) в много откъси в Библията и че всъщност това е характер на снизходителна благосклонност, без
никаква строгост - е правило, а не изключение днес сред обикновените хора.
Вярно е, че някои сегашни теолози, противопоставяйки се на тази представа, се опитаха да
препотвърдят истината за Божията святост, но техните усилия изглеждаха апатични и думите им в голямата
си част попадаха в глухи уши. Съвременните Протестанти няма да предадат тяхната „просветена“
привързаност към Библейското учение заради Божествения Дядо Коледа, просто защото Брунер ( 1889-1966
– швейцарски реформиран теолог) или Нибур (1892-1971 – виден американски реформиран теолог ) подозират, че това не е
цялата история. Сигурността, че няма да бъде казано нищо повече от Бога (ако има Бог), т.е. че Той е
безгранично търпелив и добър и вярата в тази сигурност е както трудно да бъде изкоренена, както е трудно
да бъде изкоренен и бръшляна. И когато тази сигурност веднъж се вкорени, християнството – в истинският
смисъл на думата – просто умира. Защото същността на християнството е вярата в прощаването на
греховете чрез изкупителната работа на Христос на кръста.
Но върху основата на теологията на Дядо Коледа, греховете не създават проблем и
жертвоприношението за грях става ненужно; действащата Божия благосклонност разширява обхвата и в
него се включват както онези, които пренебрегват заповедите Му, така и тези, които ги спазват.
Представата, че Божието поведение към мен се влияе от това, дали аз правя или не правя това, което Той
казва, няма никакво място в мисленето на обикновения човек и всеки опит да бъде показана нуждата от
страх в Божието присъствие, от треперене при Неговото слово, са „отписвани“ като невъзможно старомодни
– „викториански,“ „пуритански“ и „под-християнински.“
Но теологията на Дядо Коледа носи вътре в себе си семената на собствения си провал, защото тя не
може да се справи с факта за злото. Не е случайно, че когато вярването в „добрият Бог“ на либерализма
стана широко разпространено в началото на 20-я век, така нареченият проблем на злото (който преди това
не беше разглеждан като проблем), изведнъж придоби значение, ставайки най-важна грижа на защитниците
на Християнството. Това беше неизбежно, защото е невъзможно да видим добрата воля на небесният Дядо
Коледа в сърцераздирателни и унищожителни неща, като жестокостта, брачната изневяра, смъртта при
пътните катастрофи или в рака на белия дроб. Единственият начин да бъде спасена либералното разбиране
за Бога, е да не Го свързваме с тези неща и да отричаме, че Той има каквато и да е пряка връзка с тях или
контрол над тях; казано с други думи, да отричаме Неговото всемогъщество и Господство над Неговия
свят. Либералната теология тръгна по този път преди 50 години (следователно, около 1920. Д.Пр.) и обикновения
човек и днес вярва в това. По този начин той е оставен с един вид Бог, който има добри намерения, но не
може винаги да предпази децата Си от беда и мъка . Така, посредством един ироничен парадокс, вярата в
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Бог, който е изцяло добър и в Него няма никаква строгост, има тенденцията да затвърди в хората едно
мрачно и песимистично отношение към живота.
Следователно, това е един от религиозните „утъпкани“ пътища на нашето време, отвеждащ (както по
един или друг начин правят всички пътища) до земята на Замъкът на Съмнението и до Великото Отчаяние.
Как могат хората, които са се заблудили и са вървели по този път, да се върнат отново на верния път ?
Според Библията, това може да стане единствено чрез научаването да разчитат на Божията доброта относно
Неговата строгост. Нашето намерение тук е да скицираме същността на библейското учение за тази тема.
Божията доброта
Добротата, както в Бога, така и в хората, означава нещо прекрасно, привлекателно и похвално. Когато
авторите на Библията казват, че Бог е добър, те имат предвид, най-общо онези морални качества, които
подтикват нас, хората, да казваме, че Той е съвършен и конкретно за щедростта, с която Той ги кара да Го
наричат милостив и добър, и да говорят на Неговата любов. Нека да разгледаме това по-подробно.
Библията постоянно съобщава за промените в темата за моралното съвършенство на Бога, както е
казано в Неговите думи и е потвърдено в преживяванията на Неговите хора. Когато Бог стоял с Моисей на
Синай и „прогласил името (т.е. разкритият характер) на Господа (т.е. Бог, Йехова на хората Си, суверенният
Спасител, който казва за Себе си: „Аз съм, Който съм“ в завета на благодатта),“ Той казал следното:
„Господ, Господ, жалостив и милостив, дълготърпелив, изобилстващ с любов и вярност, запазващ любов
към хиляди и прощаващ престъпления, непокорство и грях. Но Той не оставя виновният ненаказан“ (Изх.
34:6-7 – мой превод).
И това обявяване ва Божието морално съвършенство е било извършено като изпълнение на Неговото
обещание да направи цялата Си доброта да мине пред Моисей (Изх. 33:19). Всички конкретни
съвършенства, които са споменати тук и всички други, вървящи заедно с тях – Божията вярност и
надеждност, Неговата безотказна справедливост и мъдрост, Неговата нежност, дълготърпение и цялата
адекватност към всички, които с разкаяние търсят помощта Му, Неговото благородно доброжелателство в
предлагането на вярващите на възвишената съдба на общуване в Него в святост и любов – тези неща задно
формират Божията доброта в обобщен смисъл на Неговото разкрито съвършенство.
И когато Давид обявил: „Колкото до Бога, Неговият път е съвършен“ (2Ц.22:31, Пс. 18:30), това
което е искал да каже той е, че хората на Бога намират в житейския си опит, както и самият той е установил,
че в Бог никога няма недостиг на добротата, за която Той е твърдял: „Неговият път е съвършен, словото на
Господа е безупречно. Той е щит за всички, които намират убежище в Него“ (т.е да се държат по начин, който
ги кара да се чувстват по-уютно в неприятна ситуация. Д.Пр.) (Пс. 18:30 – мой превод). Като цяло, Пс. 18 е връщаща
се в миналото обобщаваща декларация на това, как самият той е доказал, че Бог е верен на обещанията Си и
е съвършено достатъчен, като щит и защитник, и всяко дете на Бога, което не е изоставило правото си по
рождение чрез връщане назад, се наслаждава на същото изживяване. (Ако случайно вие никога не сте чели
внимателно този псалм, питайки се при всяко твърдение в него, доколко вашето свидетелство съответства
на свидетелството на Давид, аз ви призовавам веднага да направите това – и после да го правите отново и
отново на чести интервали. Ще установите, че това е полезно, ако не и разтърсващо възпитание.)
Обаче, има и още, което трябва да бъде казано. В групата на Божийте морални съвършенства има едно
особено съвършенство, към което сочи думата „доброта“ – качеството, което Бог специално е отделил от
цялата група, когато оповестявайки „цялата си доброта“ към Моисей, Той говори за себе си като
„изобилстващ с милост и истина“ (Изх. 34:6 KJV – мой превод). Това е качеството на щедростта.
Щедростта означава наличието на характер да дава на другите по начин, в който няма никакви търгашески
мотиви и не е ограничен от това, което заслужава получателят, а редовно дава много повече.
Щедростта изявява простото желание други да имат онова, от което се нуждаят, за да може то да ги
направи щастливи. Иначе казано, щедростта е фокусната точка на Божието морално съвършенство; тя е
качеството, което определя как всички други Божий съвършенства ще трябва да бъдат изявени.
Бог е „изобилстващ с милост“ – това е извънреден бонус, както латински-говорещите теолози в
далечното минало са казвали, тя е спонтанна милост, преливаща с щедрост. Теолозите в Реформираното
училище употребяваха думата „благодат“ от Новия Завет (безплатна благосклонност), за да обхванат
всеки акт на небесна щедрост, от какъвто и да е вид и така правят разлика между обикновената благодат на
„сътворение, опазване и всички благословии на този живот“ и специалната благодат, изразена в работата на
спасението, за да покажат контраста между невярващият и вярващия човек. Невярващият човек се
възползва от изгодите само на обикновената благодат, а вярващия – и от двата вида благодат. Библейският
начин за обясняване на тази разлика е да бъде казано, че Бог е добър към всички хора по някои начини, но
към някои хора е добър по всички начини.
Божията щедрост изявена в предоставянето на природни благословии е аплодирана в Пс.145: „Бог е
добър към всички; Той има милост върху всичко, което е сътворил...Очите на всички гледат към Теб и Ти
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им даваш тяхната храна навреме. Отваряш ръката Си и удовлетворяваш желанията на всяко живо
нещо“ (ст. 9, 15-16 – мой превод; виж Деян. 14:17). По този начин псалмистът ни казва, че понеже Бог
контролира всичко, което се случва в Неговия свят: всяко ядене, всяко удоволствие, всяко притежание,
всеки слънчев лъч, всяко спане през нощта, всеки миг на здраве и сигурност, и всичко друго, което
поддържа и обогатява живота, е Божий дар.
А колко изобилни са тези дарове! Детският хор призовава: „Пребройте благословиите си, една по
една кажете имената им и вие ще се изненадате от това, което Бог е направил.“ Но милостите на Бога на
природното ниво, колкото и да са изобилни, са надминати от великите милости на духовното изкупление.
Когато певците на Израел призовавали хората да благодарят на Бога, защото „Той е добър, защото
любовта Му трае до века“(Пс. 106:1;107:1, 118:1; 136:1 – мой превод; сравнете 100:4-5; 2Лет. 5:13; 7:3; Йер.
33:11), израелтяните обикновено мислели за изкупителните милости: милости като Божийте „велики дела“
за спасяването на Израел от Египет (Пс. 106:2; 136), желанието Му да прощава, когато слугите му извършат
грях (Пс. 86:5), готовността Му да учи хората Си на Неговия път (Пс.119:68). А добротата, за която говори
Павел в Рим. 11:22 е била Божията милост в присаждането на „дивите“ езичници върху Неговото маслинено
дърво – т.е. прибавянето им към общуването на Неговите заветни хора, обществото на спасените вярващи.
Класическо представяне на Божията доброта е Пс. 107. Тук, за да подсили призива си „Славете
Господа, защото е добър,“ псалмистът прави обобщения от минали събития в историята на Израел в
робството и от задоволяването на личните нужди на израелтяните, за да даде четири примери за това, как
хората „викаха към Господа в бедствието си и Той ги избави от утесненията им“ (ст. 1, 6, 13, 19, 28).
Първият пример е за Божието избавление на безпомощните от техните врагове и за извеждането им от
безплодието, за да намерят дом; вторият пример е за Бог, който извежда от „ тъмнината и сянката на
смъртта“ онези, които самият Той е поставил в това състояние, поради техния бунт против Него; третият
пример е за Бог, излекуващ болести, с които е наказал „глупаците,“ които не го зачитали ; четвъртият
пример е за Бог, запазващ пътници, чрез укротяване на бурята, която те си мислели, че ще потопи кораба им.
Всеки епизод завършва с припевът: „Нека те да благодарят на Господа за безграничната Му любов и за
чудесните Му дела за хората“ (ст. 8, 15, 21, 31 – мой превод). Целият псалм е величествена панорама на
действията на Божията доброта, която променя живота на хората.
Божията строгост
А сега, каква е Божията строгост? В Рим. 11:22 Павел употребява една дума, която буквално означава
„отсичам“; тя показва решителното Божие оттегляне на добротата Му от онези, които са я отритнали. Това
ни напомня за факта, за който самият Бог е обявил, когато е оповестил името Си пред Моисей; а именно, че
макар Той да е „изобилстващ с любов и вярност,“ Той „не оставя ненаказан виновният“ – т.е. Бог наказва
виновният, който е упорит, твърдоглав и не се разкайва (Изх. 34:6-7). Актът на строгостта, за която
говори Павел, е бил Божието отхвърляне на Израел като народ – Той ги е отсякъл от маслиненото Си дърво,
на което те са били естествени клони – защото те не повярвали в евангелието на Исус Христос .
Израел разчитал на Божията доброта, когато пренебрегнал реалната демонстрация на Неговата
доброта, изявена в Неговия Син; и Божията реакция била бърза – Той отсякъл Израел. Павел се възползва от
този случай, за да предупреди онези свои читатели, които са езичници-християни, че ако те направят
същата грешка, която е направил Израел, Бог ще отсече и тях. „Вие стоите стабилно единствено чрез
вяра. Поради това не се възгордявайте, а стойте в страхопочитание. Защото ако Бог не пощади
естествените клони, няма да пощади и вас“ (Рим. 11:20-21 – мой превод).
Принципът, който Павел използва тук е, че зад всяка изява на Божия доброта, стои заплахата за
осъждане, ако добротата е презирана. (Коментар: „Недейте се лъга; Бог не е за подиграване. Защото каквото посее човек,
това и ще жъне.“ (Гал.6:7) Д.Пр.) Ако не позволим на тази мъдрост да ни привлече към Бога в благодарност и
отговаряща любов, ние трябва да обвиняваме само себе си, когато Бог се обърне против нас.
В по-предните глави в Римляни, Павел критикува самодоволната нехристиянска човешката природа
по следния начин: „Божията доброта те води към покаяние (т.е. както Д. Б. Филипс (1906 – 1982 – английски
пастор, теолог, превел Новия Завет на съвременен английски език ) правилно перифразира „е предназначена да те води
до покаяние.“) „Ти...съдиш другите и още вършиш същите неща“ – въпреки това Бог понесе твоите
престъпления, същите престъпления, които ти считаш, че заслужават Неговото осъждане, когато ги виждаш
в другите, а ти би трябвало да бъдеш много смирен и много благодарен. Но ако, докато порицаваш другите,
ти пропуснеш да обърнеш себе си към Бога , тогава „ти презираш богатствата на Неговата доброта,
поносимост и търпение“ и така „поради твоето упорство и неразкаяното ти сърце, ти трупаш гняв
против себе си“ (Рим. 2:1-5). По подобен начин, Павел казва на християните в Рим, че Божията доброта е
техен дял само при едно условие – „ако ти останеш в Неговата доброта. Иначе ти също ще бъдеш
отсечен.“ (Рим. 11:22 – мой превод). Същият принцип е валиден във всеки случай. Онези, които се откажат
да отговорят на Божията доброта чрез покаяние, вяра, доверие и подчинение на Неговата воля, не могат да
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се чудят или оплакват, ако рано или късно признаците на Неговата доброта са оттеглени и бъде поставен
край на изгодите от тях, и дойде ред на възмездието.
Но Бог не е нетърпелив в строгостта Си; точно обратното е вярно. Той е „многомилостив“ (Неем.
9:17; Пс. 103:8, 145:8, Йоил 2:13; Йоан 4:2) и „дълготърпелив“ (Изх. 34:6; Чис. 14:18; Пс. 86:15). Библията
придава голяма важност на търпението и въздържанието на Бога в отлагането на заслужените наказания, с
цел да разшири денят на благодатта и да предостави повече възможности за разкаяние. Петър ни напомня
как, когато земята е била покварена и викала за осъждане, въпреки това „Божието дълготърпение ги
чакаше в дните на Ной“ (1Пет. 3:20) – позоваване, вероятно за 120-те години отсрочка (каквато изглежда че
е била тя), за която се споменава в Бит. 6:3.
Отново, в Рим. 9:22 (KJV) Павел ни казва, че в процеса на историята Бог е „търпял с голямо
дълготърпение съдовете (обектите) на гнева, подходящи за унищожение“ (мой превод). Петър отново
обяснява на читателите си от първия век, че причината, поради която обещаното връщане на Христос за да
съди света, все още не се е случило, е че Бог „заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погине
някой, а всички да дойдат до покаяние“ (2Пет. 3:9 – мой превод); същото обяснение вероятно е валидно и
сега. Търпението на Бога дава шанс за покаяние (Откр. 2:5), преди Съдният ден да се превърне в едно от
чудесата на Библейската история. Не е чудно, че Новият Завет подчертава, че дълготърпението е
християнска добродетел и задължение; то наистина е част от образа на Бога (Гал. 5:22; Еф. 4:2; Кол. 3:12).
Нашият отговор
От горе посоченият начин на мислене можем да научим поне 3 урока.
1. Ценете високо Божията доброта. Бройте благословиите, които лично сте получили. Научете се
да не възприемате природните изгоди, даренията и удоволствията като даденост, научете се да благодарите
на Бога за всички тези неща. Не се отнасяйте лековато и пренебрежително към Библията или към
евангелието на Исус Христос. Библията ви показва Спасител, който е страдал и умрял, с цел ние,
грешниците, да бъдем примирени към Бога; Голгота е измерителят на Божията доброта; поставете това в
сърцето си. Задайте от ваше име въпросът на псалмиста: „Как да въздам на Господа за цялата Му доброта
към мен?“ Стремете се смирено да Му отговорите – „Ще издигна чашата на спасението и ще призова
името Господне...О, Господи, наистина съм твой слуга...Ще изпълня оброците си към Господа“ (Пс.
116:12-18 – мой превод).
2. Ценете високо Божието търпение. Мислете как Той ви е търпял и все още продължава да ви
търпи, когато много неща в живота ви са недостойни за Него и вие толкова изобилно заслужавате Неговото
отхвърляне. Научете се да размишлявате за Неговото търпение и се стремете към благодатта да подражавате
на Неговото търпение в отношението ви с другите хора; и се опитвайте да не подлагате на изпитание
повече Неговото търпение.
3. Ценете високо Божието наказание. Той е както вашия насърчител и в окончателният анализ – е
вашата околна среда. Всички неща идват от Него и вие сте вкусвали добротата Му през всеки ден от живота
си. Дали този житейски опит ви е отвел до покаяние и вяра в Христос? Ако това не се е случило, тогава вие
повърхностно се занимавате с Бога и сте заплашен от Неговата строгост. Но, ако сега Той поставя тръни в
леглото ви, Той прави това само с цел да ви събуди от съня на духовната смърт – и да накара да станете и да
търсите Неговата милост. Или ако сте истински вярващ, а Той продължава да поставя тръни в леглото ви, то
е само за да ви предпази от сънливостта на самодоволството и да гарантира, че вие „продължавате в
Неговата доброта,“ като ви позволява да разбирате нуждата да бъдете връщан постоянно в самоунижение
и с вяра да търсите Неговото лице. Това милостиво наказание, в която Божията строгост ви докосва за
момент в контекста на Неговата доброта, има за цел да ви предпази, за да не се наложи да понесете цялата
тежест на тази строгост, отделно от този контекст. Това е наказание на любовта и то трябва да бъде
приемано правилно. „Сине мой, не презирай наказанието на Господа“ (Евр.12:5). „За мое добро аз бях
огорчен, за да науча Твоите наредби“ (Пс. 119:71 – мой превод).

Глава 17

Ревнивият Бог
Дали фразата „Ревнивият Бог“ звучи обидно? Защото ние познаваме ревността, зеленоокото
чудовище, като порок, един от най-злокачествените и унищожаващи душата пороци и тя наистина е такава;
а Бог, ние сме сигурни, е съвършено добър. Тогава, как би могъл някой да си въобрази, че в Него може да
бъде намерена ревност?
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Първата крачка за отговарянето на този въпрос е да изясним, че тук изобщо не говорим за
въобразяване на нещо. Ако си въобразявахме Бог, тогава е естествено да му приписваме само такива
качества на характера, от които ние се възхищаваме и ревността не би участвала в картината. Никой не би
си въобразил ревнив Бог. Но тук не създаваме идея за Бог, рисувайки според нашето въображение; а вместо
това, се стремим да слушаме думите на Светото Писание , в което самият Бог ни казва истината за Себе Си.
Защото Бог, нашият Създател, Когото никога не сме откривали чрез собственото си въображение, е разкрил
Себе Си. Той е говорил. Говорил е чрез многобройни човешки представители и пратеници – и най-вече –
чрез Синът Си, нашият Господ Исус Христос. Нито пък Бог е оставил посланията Му и паметта за мощните
Му дела да бъдат изопачени и загубени чрез извращаващите процеси на устното предание. Вместо това, Той
ги е записал в постоянна писмена форма. И там, в Библията, в Божият „публичен архив,“ както я нарекъл
Калвин, ние намираме, че Бог многократно говори са Своята ревнивост.
Когато Бог извел народа на Израел от Египет и го завел при Синай, за да им даде закона Си и завета,
Неговата ревност била един от първите факти за Себе си, на които Той ги научил. Разпореждането на
Втората от Десетте заповеди, изречени пред Моисей и „написани с Божия пръст“ върху каменните плочи
(Изх. 31:18) е следното: „Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив“ (Изх. 20:5). Малко по-късно, Бог казал на
Моисей нещо още по-изумително: „Господ, Чието име е Ревнив, е ревнив Бог“ (Изх. 34:14). Поставено там,
където е, това твърдение е най-показателен текст. Известяването на Божието име – което, както винаги в
Библията – е израз на Неговата природа и характер – е основната тема в книгата Изход. В гл. 3, Бог обявил
името си като „Аз Съм, Който съм“ или просто „Аз съм,“ а в гл. 6 – като Йехова (Господ). Тези имена Го
описват като самостоятелно съществуващ, сам определящ себе си и суверен. После, в гл.34, Бог обявил
името Си пред Моисей, като му казал, че „Господ“ е „жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който
изобилства с милост и вярност...прощава беззаконие...но не оставя виновният ненаказан“ (Изх.34:6-7 –
мой превод). Това е било името, което формира Божията морална слава.
Накрая, седем стиха по-нататък, като част от същият разговор с Моисей, Бог обобщил и завършил
разкриването на името Си, обявявайки, че то е „Ревнив.“ Ясно е, че тази неочаквана дума обозначава една
характерна черта на Бога, която, без да е несъвместима с предишното описание на името Му, е Негово
олицетворение. И тъй като това качество е било в истинския смисъл Негово „име,“ е очевидно важно, че
хората Му трябва да разберат смисъла на тази характерна черта.
Всъщност, Библията казва доста много за Божията ревност. На много места в Петокнижието се говори
за нея Чис. 25:11; Втор. 4:24; 6:15; 29:20; 32:16, 21), в историческите книги (И.Н. 24:19; 3Ц. 14:22), в
книгите на пророците (Йез. 8:3-5; 16:38, 42, 23:25; 36:5-7; 38:19 KJV; 39:25 KJV; Йоил 2:18, Наум 1:2; Зах.
1:18; 3:8; Зах.1:14, 8:2) и в Пс. 78:58; 79:5. Божията ревност е представяна постоянно като мотив за действие
или с гняв, или с милост. „Аз...ще бъда ревнив за Моето свято име“ (Йез. 39:25 KJV – мой превод); „Аз
ревнувам за Йерусалим и за Сион с велика ревност“ (Зах. 1:14 KJV – мой превод); „Господ е ревнив Бог и
отмъщава“ (Наум 1:2 RV).
В Новия Завет, Павел пита арогантните коринтияни, „Ще подбудим ли Господа към ревност?“ (1Кор.
10:22 RSV – мой превод); и вариантът на превод на Библията RSV е вероятно прав, представяйки трудното
за превеждане изречение в Як.4:5 като „Той копнее ревностно (буквално „до ревност“) за Духът, който е
вселил в нас“ (мой превод).
Природата на Божията ревност
Но ние питаме, каква е природата на Божията ревност? Как може ревността да бъде добродетел в
Бога, когато тя е порок в хората? Божийте съвършенства са обект за възхвала – но как ние възхваляваме
Бога защото е ревнив? Отговорите на тези 3 въпроса ще бъдат намерени, ако помним 2 факта.
1. Библейските твърдения за Божията ревност са антропоморфизъм. Иначе казано, те са
описание на Бога чрез език, използван в нашия живот, като хора. Библията е пълна антропоморфизми –
Божия ръка, Божия длан и Божий пръст, Неговото чуване, виждане и аромат, Неговата нежност, гняв,
разкаяние, смях, радост и т.н. Причината, поради която Бог използва тези думи да ни говори за Себе си е, че
езикът, взет от нашия собствен живот, е най-точното средство, което ние имаме за съобщаване на мисли за
Него. Бог е личност и ние сме личности, и то по начин, който е недостъпен за което и да е друго нещо в
материалния свят. Единствен човека, от всички материални творения, е направен по Божия образ. И понеже
ние приличаме на Бога повече от всяко друго творение, което ние познато, e по-ясно информиращо и помалко подвеждащо Бог да описва Себе си пред нас с човешки думи, отколкото по някакъв друг начин. Две
глави по-рано ние говорихме за това.
Обаче, когато се срещнем с Божийте антропоморфизми, е лесно да хванем погрешния край на тоягата.
Трябва да помним, че човека не е мярката на своя Създател и че когато езикът на човешкия живот е
използван за Бога, нито едно от ограниченията на човешкото създание не са приложими – ограничено
знание или сила, или предвидливост, или здравина, или последователност или каквото и друго нещо от този
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вид. И сме длъжни да помним, че онези елементи в човешките качества, които изявяват покваряващият
резултат от греха, съответните двойници в Бога не са покварени.
Така например, Неговият гняв не е позорният изблик, какъвто често пъти е човешкия гняв – признак
на гордост и слабост, а е святост, реагираща на злото по начин, който е морално правилен и славен.
„Човешкият гняв не води до праведния живот, който Бог желае“ (Як. 1:20 – мой превод) – а Божият гняв е
точно Неговата праведност в съдебно действие. И по същият начин, Божията ревност не е съставена от
възмущение, завист и злоба, каквато често пъти е човешката ревност, а се изявява като (буквално)
заслужаващо похвала усърдие да запази нещо, което е извънредно ценно. Това ни води до следващия факт.
2. Има два вида ревност сред хората и само единият от тях е порок. Порочната ревност се
изявява на отношението: „Аз искам това, което имаш ти и те мразя, защото аз го нямам.“ Това е детинско
негодувание, извиращо от неумъртвената алчност, която изявява себе си в завист, злоба и подлост на
действията. Тя е ужасно силна, защото тя храни и е хранена от гордостта, главният корен на нашата
пропаднала природа. В ревността има налудничаво поробване, което, ако бъде подхранвано, може да
разкъса на парчета иначе стабилния характер. „Гневът е жесток и яростта е съкрушителна, но кой може
да устои пред ревността?“ (Пр. 27:4 – мой превод). Това, което често пъти е наричано сексуална ревност,
побърканата ярост на отхвърленият или изместеният ухажор – то е от този вид ревност.
Но има и друг вид ревност: стремеж да запазиш любовна връзка или да отмъстиш за нея, когато бъде
прекъсната. Тази ревност също се изявява в сферата на секса; там, обаче, тя се явява не като сляпа реакция
на наранена гордост, а като продукт на брачна привързаност. Както проф. Таскер е написал, че на женените
хора „които не чувстват никаква ревност при нахлуването на любовник или прелюбодеец в техния дом, със
сигурност им липсва разбиране за морала; защото недостъпността на брака е същността на брака.“ (The
Epistle of James, p.106). Този вид ревност е положително качество, защото тя показва разбиране на истинският
смисъл на взаимоотношението съпруг-съпруга, придружено от правилен стремеж да го запазва
непокътнато.
Законът на Стария Завет признава правилността на такава ревност и предписвал “принос на ревност“
и проклятие, чрез които съпруг, който се страхувал, че съпругата му е била невярна и вследствие на това и
бил обхванат от „дух на ревност,“ може да успокои разума си по един или друг начин (Чис. 5:11-31). Нито
тук, нито в следващото споменаване на онеправданата съпружеска ревност в Пр. 6:34, Библията с нищо не
подсказва, че поведението на съпруга е неморално; точно обратното, Библията приема, че неговото решение
да защити брака си от атаката и да предприеме действие против всеки, който го осквернява, е естествен,
нормален и правилен, и е доказателство, че съпругът цени брака така както би трябвало.
Библията постоянно разглежда на Божията ревност като ревност от втория вид: т.е. че тя е черта от
Неговата заветна любов в защита на Неговите хора. Старият Завет разглежда Божия завет като Негов брак с
Израел, вървящ с изискването за категорична любов и вярност. Поклонението пред идоли и всички
компромисни отношения с не-израелски идолопоклонници били считани за неподчинение и невярност,
които Бог оценявал като духовна изневяра, която Го подбуждала към ревност и отмъщение. Всички
споменавания на Моисей за Божията ревност, били свързани с идолопоклонство в една или друга форма;
всички те се връщат назад до наказанието на Втората заповед, която цитирахме по-рано.
Същото се потвърждава от И.Н. 24:19; 3Ц. 14:22; Пс. 78:58, и в Новия Завет в1Кор. 10:22. В Йез. 8:3
един идол, на който се покланяли в Йерусалим е наречен „образът на ревност, който предизвика
ревността“ (мой превод). В Йез. 16, Бог описва Израел като своя прелюбодейна съпруга, въвлечена в
безбожни любовни връзки с идоли и идолопоклонници от Ханаан, Египет и Асирия, и произнася следното
изречение: „Аз ще те съдя така, както са съдени жените, които прелюбодействат и проливат кръв, и ще
донеса върху теб кръвта на гневът на ревността“ (ст. 38 RSV – мой превод; сравни ст. 42; 23:25).
От тези откъси виждаме ясно какво е имал предвид Бог, казвайки на Моисей, че Неговото име е било
„Ревност.“ Той иска да каже, че Той изисква от онези, които е обикнал и е спасил, цялостна и абсолютна
вярност и че Той ще защити изискването Си чрез сурово действие против тях, ако те изменят на Неговата
любов чрез невярност. (Коментар: Четейки тези думи, ние трябва да осъзнаем колко едностранчива е представата, че Бог е
любов, без да се добавя, че Той е ревнив и че Неговият гняв е страшен . Колко измамна е тази едностранчива представа и каква
отговорност носят Божийте служители, които разпространяват тази едностранчива представа. Тръпки ме побиват от
мисълта, колко хора са погубени по този начин. Д.Пр. ) Калвин е бил абсолютно прав, когато обяснил текста на

Втората заповед така:
„Господ много често се обръща към нас в ролята на съпруг...Тъй като Той извършва всичко като
истински и верен съпруг, по същият начин Той изисква любов и непорочност от нас; което означава ние да
не предоставяме себе си като проститутка на Сатана...Колкото по-чист и по-непорочен е съпругът,
толкова по-ужасяващо той е разгневяван, когато види, че съпругата му има влечение към негов съперник;
така Господ, Който ни е обвързал към Себе си в истина, обявява, че Той гори с най-гореща ревност,
когато, пренебрегвайки чистотата на Неговия свят брак, ние оскверняваме себе си с отвратителни
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похоти, особено, когато поклонението пред Неговата божественост, която е трябвало да бъде грижливо
запазвана ненакърнима, е замествана с преклонение пред някой друг или е примесвано с някое суеверие;
понеже по този начин ние не само нарушаваме нашата тържествено обещана вярност, но оскверняваме и
брачното легло, като даваме достъп на прелюбодейците“ ( Institutes, II, vii, 18).
Но трябва да бъде казано и още едно нещо, ако искаме да разглеждаме тази тема в истинската й
светлина. Както видяхме, Божията ревност към хората Му, предполага наличието на Неговата заветна
любов; и тази любов не е кратковременна привързаност, не е случайна и безцелна, а е израз на Неговото
суверенно намерение. Целта на суверенната Божия любов е, че Той ще трябва да има хора на земята
дотогава, докато трае историята, а след това ще има всички Свой верни хора от всяка епоха с Него в слава.
Заветната любов е сърцевината на Божия план за Неговия свят. При окончателните анализи, точно в
светлината на Божият всеобщ план за Неговия свят, трябва да бъде разбирана Божията ревност. Защото
висшата цел на Бога, както е обявена от Библията, е тройна – да отстоява Неговото владичество и
праведност, чрез показване на Неговия суверенитет в осъждането на греха; да откупи и спаси Неговите
избрани хора; и да бъде обичан и възхваляван от тях заради славните му дела на любов и
самооправдаване. Бог се стреми към това, към което и ние трябва да се стремим – към Неговата прослава
в и чрез хората – и заради осигуряването на постигането на тази цел, най-накрая, Той е ревнив. Ревността
Му, във всичките ѝ изяви, е точно „Ревността на Господа на Силите“ (т.е. Всемогъщият Господ – Д.Пр. ) (Ис.
9:7; 37:32; виж Йез. 5:13) за осъществяването на Неговото намерение за справедливост и милост.
Следователно, Божията ревност го води, от една страна, да съди и унищожава неверните сред хората
Му, които са станали пропаднали до идолопоклонство и грях (Втор.6:14-15; И.Н. 24:19-20; Зах. 1:18), и
наистина да осъжда навсякъде враговете на праведността и милостта (Наум 1:2, Йез. 36.5-7; Зах. 3:8); и от
друга страна Го води да възстановява хората Си след като осъждането на нацията ги е изчистило и смирило
(смирението на заточението Зах. 1:14-17; 8:2; осъждането чрез нашествието на скакалците Йоил 2:18).
А кое е това нещо, което е мотивирало тези Божий дела? Просто фактът, че Той е „ревнив за святото
Си име“ (Йез. 39:25). Неговото име е Неговата природа и характер като Йехова, Господ, властелинът на
историята, защитникът на праведността и спасителят на грешниците – и Бог иска името Му да бъде
познавано, почитано и възхвалявано. „Аз съм Господ, това е Моето име! Аз няма да дам славата Си на
някой друг или хвалението си – на идоли.“ „Заради Себе Си, заради Себе Си, Аз правя това. Как мога да Си
позволя да бъда осквернен? Няма да дам славата Си на друг“ (Ис. 42:8; 48:11 – мой превод). Тук, в тези
текстове е същността на Божията ревност.
Християнският отговор
Какво практическо влияние има всичко това върху онези, които изповядат, че са Божий хора?
Отговорът може да бъде даден в две насоки.
1. Ревността на Бога изисква ние да бъдем ревностни за Бога. Така както нашият правилен отговор
на Божията любов към нас, е нашата любов към Него, така и нашият правилен отговор на Неговата ревност
за нас, е нашата ревност за Него. Това, което забраната на идолопоклонството във Втората заповед означава
е, че хората на Бога трябва да бъдат положително и страстно привързани към личността Му, към делото Му
и към почитта Му. В Библията тази привързаност е обозначена с думата „ преданост,“ която понякога е
наричана и „ревност за Бога.“ Както видехме, Самият Бог демонстрирал тази преданост и Божийте хора
също са длъжни да я демонстрират.
Класическото описание на предаността към Бога е дадено от епископ Д. Ч. Райл ( 1816-1900 – англикански
епископ на Ливърпул). Ние ще го цитираме изцяло:
„Привързаността в религията е горещо желание да угаждаме на Бога, на вършим Неговата воля и
да разпространяваме Неговата слава в света по всеки възможен начин. Тя е желание, което никой човек
не усеща по естествен начин – Светият Дух поставя привързаността в сърцето на всеки вярващ, когато
той се покае и приеме Христос като свой Спасител – но тя е привързаност, която някои вярващи усещат
много по-силно от другите и само те заслужават да бъдат наричани „привързани“ хора...
В религията привързаният човек е преди всичко друго, човек на едно нещо. (Коментар: А това е найтрудният избор. Датският философ Киркегор твърди, че най-трудното нещо за човека е да избере едно единствено нещо. Д.Пр)

Не е достатъчно да се каже, че той е искрен, сърдечен, безкомпромисен, задълбочен, всеотдаен и с
пламенен дух. Той вижда само едно нещо, той се грижи за едно нещо, той живее за едно нещо, той е
погълнат от едно нещо; и това нещо е да угажда на Бога. Дали той живее или умира – дали е здрав или е
болен – дали е богат или е беден – дали доставя удоволствие на хората или ги обижда – какъвто и да е –
дали е считан за мъдър или е считан за глупав – дали е порицаван или е хвален – дали получава почит или е
посрамван – на всички тези неща привързаният човек не обръща никакво внимание. Той гори за едно нещо;
и това нещо е да угажда на Бога и да разпространява Божията слава. Дали ще бъде унищожен в самото
горене, той не се тревожи за това – той е доволен. Той чувства че, подобно на лампа, той е направен да
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гори; и ако бъде унищожен в горенето, той само е извършил работата, за която Бог го е предназначил.
Такова желание на човека винаги намира сфера за изява на своята привързаност. Ако не може да
проповядва, да работи, да дарява пари, той ще плаче, ще въздиша и ще се моли...Ако не може да се
сражава в долината с Исус Навин, той ще върши работата на Моисей, Аарон и Ор на хълма (Изх. 17:913). Ако самият той бъде лишен от възможността да работи, той няма да даде покой на Бога, докато не
получи помощ да се изяви в друга сфера и работата да бъде свършена. Това имам предвид, когато говоря
за „привързаността“ в религията.“ (Practical Religion, 1959 ed., p. 130)
Както казахме, привързаността е заповядана и препоръчвана в Библията. Християните трябва да бъдат
„ревностни за добри дела“ (Тит 2:14). Защото след порицанието на християните в Коринт, породилата се в
тях ревност е била похвалена (2Кор. 2:11). Илия е „бил много ревнив за Господа, Бога на Силите“ (3Ц.
19:10) и Бог оценил високо неговата ревност, като изпратил огнена колесница, за го закара на небето, и като
го избрал като представител на “доброто общение на пророците“ да бъде заедно с Моисей на Планината на
преображението и да разговаря с Господ Исус.
Когато Израел предизвикал Бог да се разгневи чрез идолопоклонство и проституция, и Моисей
осъдил нарушителите на закона на смърт, и докато хората плачели пред входа на шатъра за срещане, един
израелтянин избрал този момент, за да се появи наперено, водейки под ръка една мадиамка и Финеес, почти
изгубил контрол над себе си от гневно отчаяние, поради това което се случвало, пронизал и двамата с копие.
Тогава Бог похвалил Финеес за това, че показал ревност за своя Бог и че бил „ревнив с Моята
ревност...така че аз не изтребих израелтяните в ревността Си“ (Чис. 25:11, 13 RV – мой превод).
Павел е бил ревнив човек, непоколебим, целеустремен и полагащ максимални усилия за своя Господ.
Когато го очаквал затвор и болка, той обявил: „Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него,
стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да свидетелствам за
евангелието на Божията благодат“ (Деян. 20:24 KJV – мой превод). А и самият Господ Исус е върховен
пример за ревност. Наблюдавайки Го как изчиства храма, „учениците Му си спомнили, че е било писано:
`Ревността за Твоя дом ще ме изяде`” (Йоан 2:17 KJV – мой превод).
А с нас какво става? Дали ревността на Божия дом, за делото на Бога, ни изяжда? Можем ли да
кажем заедно с Господ Исус: „Моята храна е да върша волята на Онзи, който Ме изпрати и да завърша
Неговото дело“ (Йоан 4:34 – мой превод)? Какъв е видът на нашето ученичество? Не трябва ли ние да се
молим, заедно с пламенният евангелист Джордж Уайтфийлд ( 1717- 1770 – англикански свещеник и теолог, един от
основателите на методизма и на евангелското движение ) – човек, който е бил както смирен, така и ревностен –
„Господи, помогни ми да започна“?
2. Ревността на Бога заплашва църквите, които не са ревностни за Бога. Ние обичаме нашите
църкви, те благославят сдруженията и ние не можем да си представим, че те не угаждат на Бога, а ако това
се случва, то не е сериозна грешка. Но Господ Исус веднъж изпратил писмо до една църква, която много
приличала на някои от нашите църкви – до самодоволната църква в Лаодикия – в което Той казал на
тамошната църква, че тяхната липса на ревност е била източник на върховна обида към Него. „Аз зная
делата ти, че ти не си нито студен, нито горещ: Иска ми се ти да беше студен или горещ .“ Всяко друго
нещо щеше да е по-добро, отколкото самодоволната апатия! „Тогава, понеже си хладен, нито студен,
нито горещ, Аз ще те избълвам от устата си...Затова, бъди ревностен и се покай.“(Откр. 3:15-9, 19 KJV –
мой превод)
Колко много наши сегашни църкви са солидни и достойни за уважение – и хладни? Тогава, как трябва
да бъде Христовото слово към тях? За какво трябва да се надяваме? - освен, чрез милостта на Бога, Който в
гнева Си помни милостта, ние да намерим ревност да се покаем? Съживи ни, Господи, преди да дойде
присъдата!

Глава 18

Сърцевината на евангелието
Принц Парис завел Принцеса Елена в Троя. Гръцка експедиционна военна група наела кораби, за да я
върне, но по средата на плаването била задържана от продължителни насрещни ветрове. Гръцкият генерал
Агамемнон изпратил хора, за да доведат дъщеря му и церемониално я заклал, за да я принесе като
жертвоприношение и да успокои лошите насрещни ветрове. Този ход се отплатил; западните ветрове
задухали отново и флотът стигнал до Троя без други затруднения.
Тази част от легендата за Троянската война, от периода около 1000 г. пр. Хр., отразява една идея за
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умилостивението, която е била създавана от езическата религията по целия свят, във всяка епоха. Идеята е
следната: има различни богове, никой от тях няма абсолютна власт, но всеки от тях има някаква власт да
направи живота ви по-лесен или по-труден. Тяхното настроение е винаги несигурно; те се обиждат и от
най-незначителните неща – те са ревниви, защото усещат, че вие обръщате твърде голямо внимание на
други богове и на други хора, а не и на самите тях и ви принуждават да им обърнете внимание, като
променят обстоятелствата във ваша вреда.
Езическото умилостивение
Единствената посока по този път, е да подобрите настроението им или да го омекотите чрез принос.
Правилото при правенето на принос е, колкото е по-голям приноса, толкова е по-добре, защото боговете са
склонни да очакват нещо достатъчно голямо. В това отношение те са жестоки и безсърдечни, но имат
предимство, така че какво може да направите вие? Мъдрият човек се покланя пред неизбежното и се
застрахова, предлагайки нещо достатъчно впечатляващо, за да произведе желания резултат. Жертването на
човек, специално, е скъпо, но резултатно. По този начин eзическата религията се изявява като безсърдечно
търгашество, като средство за управление и манипулиране на вашите богове чрез лукаво подкупване. А
вътре в езическото умилостивение, оценяването на лошите настроения на божествата заема своето място
като редовна част от живота, една от неприятните нужди, без които човек не може да живее.
А Библията ни отвежда далече от света на езическата религия. Тя осъжда категорично езичеството
като уродливо изопачаване на вярата. На мястото на групата от богове, всички които очевидно са направени
по образа на човека и които се държат като тълпа от Холивудски филмови звезди, Библията поставя един
всевишен Създател, единственият истински Бог, в Който намират своят извор цялата доброта и истина, и за
Който цялото морално зло е отвратително. В Него няма лош характер, няма непостоянство и капризност,
няма суета и няма злонамереност. Следователно, човек може да очаква, че в Библейската религия не би
трябвало да има място за идеята за умилостивението. Но това съвсем не е така – вярно е точно обратното.
Представата за умилостивението – т.е., за отклоняване на Божия гняв чрез принос – преминава през цялата
Библия.
Умилостивението в Библията
В Стария Завет се поставя ударението върху извършването на предписани ритуали за приноси за грях,
за приноси за вина („приноси за прегрешения“) и за „денят на изкуплението“ (Лев. 4:1—6:7; 16:1-34); така
също, умилостивението намира ясен израз в разкази като например Чис. 16:41-50, където Бог заплашва да
унищожи хората заради злепоставяне на Неговото осъждане на Кор, Датан и Авирон: „Тогава Моисей каза
на Аарон: `Вземи кадилницата си, сложи в нея огън от жертвеника и сложи в него тамян, и иди бързо при
обществото, и направи умилостивение за тях. Защото гняв излезе от Господа; язвата започна `...Така
Аарон... направи умилостивение за тях...И язвата престана“ (ст. 46 – 48 – мой превод).
В Новия Завет словото за умилостивението е групирано в четири откъса с превъзходна важност и е
добре ние да се спрем и да ги разгледаме подробно.
Първият откъс е класическото обяснение на Павел за основната причина за Божието оправдание на
грешниците. „А сега и независимо от закона, беше показана Божия праведност...даже Божията
праведност чрез вяра в Исус Христос, за всички тези, които вярват; защото няма разлика. Понеже всички
съгрешиха и не заслужават славата на Бога; те бяха оправдани даром с Неговата благодат, чрез
изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави да бъде умилостивение, чрез вяра с Неговата
кръв, за да покаже Праведността Си, заради опрощаването на греховете, извършени дотогава, в
дълготърпението на Бога; за да покаже, казвам, праведността Си в настоящето време, че Самият Той е
справедлив и е Оправдателят на този, който вярва в Исус“ Рим. 3:21-26 RV – мой превод).
Вторият откъс е част от тълкуването в книгата Евреи за основната причина за превъплъщението на
Бог-Синът. „Трябваше във всичко да бъде направен като Своите братя, за да бъде милостив и верен
Първосвещеник в нещата, отнасящи се за Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа“
(Евр. 2:17 RV – мой превод).
Третият откъс е свидетелство на Йоан за небесното служение на нашия Господ. „Ако някой съгреши,
ние имаме Ходатай заедно с Бога, Исус Христос, Праведният: и Той е умилостивението за нашите
грехове. (1Йоан 2:1-2 KJV – мой превод).
Четвъртият откъс е Йоановото определение за Божията любов. „Бог е любов. В това се изяви
Божията любов към нас, че Бог изпрати Единородният Си Син в света, за да можем ние да живеем чрез
Него. В това се състои любовта, не че ние възлюбихме Бога, а че Той ни възлюби и изпрати Сина Си да
бъде умилостивение заради нашите грехове“ (1Йоан 4:8-10 – мой превод).
Има ли думата „умилостивение“ някакво място във вашето християнство? Във вярата на Новия Завет
това място е централно. Божията любов, възприемайки човешка форма чрез Синът, значението на кръста,
небесното застъпничество на Христос, пътят на спасението – всички те трябва да бъдат обяснявани в
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светлината на умилостивението, както показва цитираният откъс и всяко обяснение, в което липсва
мисълта за умилостивението, ще бъде непълно и наистина – заблуждаващо, според стандартите на Новия
Завет.
Казвайки това, ние плуваме срещу течението на голяма част от съвременното учение и сме осъдени да
бъдем атакувани веднага от огромен брой видни сегашни лидери на църквата, но не можем да
премълчим това. Павел е написал: „даже ако ние или ангел от небето“ – а да не говорим за свещеник,
епископ, преподавател в колеж, професор в университет или виден автор – „ проповядва друго евангелие,
освен онова, което ние ви проповядвахме, нека той да бъде осъден“ (“проклет,” KJV и RSV; “отхвърлен,”
NEB; “анатемосан,” Philips - Гал 1:8 – мой превод). А евангелие, в което няма умилостивение в
сърцевината си, е различно от евангелието, което Павел е проповядвал. Важността на това задължително
не трябва да бъде заобикаляна.
Не само изкупление
Обаче, ако погледнете в версиите RSV или NEB на превод на Библията, цитираните по-горе 4 текста,
вие ще откриете, че думата „умилостивение“ я няма. В NEB, в двата цитата от 1Йоан има „лек за
оскверняването“ на нашите грехове; на другите места тази версия заменя мисълта за умилостивението с
мисълта за изкуплението. Каква е разликата?
Разликата е, че изкуплението означава само половината от онова, което означава умилостивението.
Изкуплението е акт, който разглежда греха като свой обект; изкуплението обозначава заплащането,
унищожаването или изтриване на записан грях, с цел той повече да не е пречка за приятелско общуване
между човека и Бога. А умилостивението в Библията обозначава всичко, което се включва в смисъла на
изкуплението и освен това – умиротворяването на Божия гняв чрез самото умилостивение. Това, във всеки
случай, са твърдели християнските учени след Реформацията, когато тези неща започнали да бъдат
изучавани прецизно и темата се считаше изучена до наши дни. (see Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, pp. 125-185, for
one example). Но през 20-я век доста учени, особено Ч. Х. Дод ( 1884-1973 – английски теолог) съживи твърдението
на Фауст Социн от 16-я век, твърдение, което беше подновено в края на 19-я век от Албрехт Ричл ( 1822-1889),
основател на германския либерализъм, според което, в Бог няма такова нещо като гняв, който да е свързан с
човешкия грях и следователно, няма никаква нужда или възможност за умилостивение. Дод се стараел да
докаже, че групирането на думата „умилостивение“ в Новия Завет не съдържа в себе си смисъл за
умиротворяване на Божия гняв, а само означава премахване на греха и следователно е по-добре при превода
да се използва думата изкупление (вместо умилостивение) и версиите RSV или NEB на превод на Библията
отразяват неговото становище.
Дали той успя да докаже твърдението си? Тук ние не можем да навлизаме в подробностите на
научната дискусия; но, относно това, което е важно, ние ще дадем нашата преценка. Изглежда, че Дод е
показал, че групирането на тази дума не трябва да означава нищо повече от изкупление, ако контекста не
изисква по-широк смисъл, но той не е показал, че групирането на думата не може да означава
умилостивение в контекстите, където този по-широк смисъл се изисква. Това, обаче, е най-важното нещо: В
писмото до Римляните (да вземем най-ясният и най-очевидният от четирите текста), контекстът наистина
изисква да бъде използван по-обширния смисъл на умилостивението в ст. 3:25. Защото в Рим. 1:18 Павел
подрежда сцената за своето обявяване на евангелието, чрез потвърждаването, че „Божият гняв е разкрит
от небето против всяко безбожие и греховност на хората“ (мой превод). Божият гняв действа енергично и
резултатно в човешкия свят и понеже идва от небето, от Божият трон, поради това той е така активен ( John
Murray, The Epistle to the Romans, vol. I, p. 34 ). В останалата част на Рим.1, Павел проследява сегашната активност на Божия
гняв в утежняването на съдебните присъди, във вероотстъпническите сърца, изразявани в тройното
повторение на фразата „Бог ги предаде“ (ст.. 24, 26, 28).
После, в Рим. 2:1-16, Павел се изправя срещу нас със сигурността на „денят на гнева и откриването
на праведният съд на Бога; Който ще въздаде на всеки човек според делата му:...на онези, които не се
покоряват на истината, а се покоряват на неправедността ще има гняв и негодувание...в денят, когато
Бог ще съди тайните на хората, според моето евангелие, чрез Исус Христос“ (ст.. 5-6, 8, 16 RV – мой
превод).
В първата част на Рим. 3, Павел продължава разсъждението си, за да докаже, че всеки човек,
независимо дали е евреин или не-евреин, понеже е „под грях“ (ст. 9), стои открит пред Божия гняв както в
сегашното, така и в бъдещото му демонстриране. Тогава тук, всички ние сме в нашето естествено
състояние, без евангелието; реалността, която накрая контролира нашия живот, независимо от това нали сме
наясно с това или не, е действащият Божий гняв. Павел ни казва да повярваме, че приемането, прошката и
мира са давани безплатно на тези, които досега са били „нечестиви“ (ст. 4:5) и „неприятели на Бога“ (5:9),
но които сега вярват в Христос Исус, „Когото Бог постави да бъде умилостивение...чрез Неговата кръв“
(Рим. 3:25 – мой превод). И вярващите знаят, че „следователно, много повече, бидейки сега оправдани с
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Неговата кръв, ние ще бъдем спасени от Божия гняв чрез Него“ (5:9 RV – мой превод).
Какво се случи? Божият гняв против нас, както настоящ, така и идващ, е бил уталожен. Как се
постигна това? Чрез смъртта на Христос. „Когато бяхме неприятели на Бога, ние бяхме примирени с Него
чрез смъртта на Неговия Син“ (5:10 – мой превод). Иначе казано, жертвената смърт, кръвта на Исус
Христос, анулирала Божият гняв против нас и осигурява, че Неговата отношение към нас завинаги ще бъде
благосклонно и благоприятно. Отсега нататък, вместо да се изявява, че е против нас, Той ще се изявява в
нашия живот и преживяване, че е от наша страна. Тогава, какъв е смисълът на фразата
„умилостивение...чрез Неговата кръв“? В контекста на разсъждението на Павел, тя изразява точно тази
мисълта, че чрез жертвената Му смърт заради нашите грехове, Христос умиротворил Божият гняв.
Вярно е, че едно поколение по-рано (считано от 1973 г Д.Пр.), Дод се опитал да избегне това заключение
чрез твърдение, че гневът на Бога в Римляни е безличен космически принцип на възмездие, в което умът и
сърцето на Бога към хората не намират истинско изражение, иначе казано, че Божият гняв е процес, който е
външен за волята на самият Бог . Но сега все повече се признава, че този опит е бил галантен неуспех.
Рандолф Гринууд (1895-1976) написал: „Неподходящо е да се разглежда тази дума (гняв) просто като
описание на `неизбежния процес на причината и следствието в моралната вселена` или като друг начин на
говорене за резултатите от греха. Гневът е качество на личността, без което Бог би престанал да бъде
изцяло праведен и Неговата любов би се принизила до сантименталността“ (New Bible Dictionary, s.v. “Wrath”). Гневът
на Бога е лично качество, каквото е мощта и Неговата любов; и така както проливането на кръвта на Господ
Христос е било директната манифестация на любовта на Неговия Отец към нас, така тя е била и директно
отклоняване на гнева на Неговия Отец, насочен срещу нас.
Божият гняв
Какъв е бил видът на Божият гняв, който е бил умилостивен на Голгота?
Това не е бил своенравен, произволен, дължащ се на лошо настроение и арогантен гняв, който
езичниците приписват на техните богове. Той не е греховен, негодуващ, злобен, детински гняв, който
срещаме сред хората. Той е функция от тази святост, която е изразявана в изискванията на Божия закон за
морала („Бъдете святи,защото Аз съм свят“ - 1Пет. 1:16) и от тази праведност, която е изявявана в
Божийте актове на осъждане и възнаграждаване. „Ние познаваме Този, Който е казал: `Правосъдието е
мое: Аз ще отплатя`” (Heb 10:30 NEB – мой превод).
Божият гняв е „святото отвращение на Бога против онова, което е в противоречие на Неговата
святост“; той се изразява в „категорична демонстрация на Божието неодобрение“ (John Murray, Epistle to the
Romans). И това е праведен гняв – това е правилната реакция на моралното съвършенство в Създателят към
извратеността на създанието.
Толкова далече от обявяването, че Божия гняв в наказанието на греха е морално съмнително, нещото,
което щеше да бъде морално съмнително за Него, щеше да е да не показва гнева Си по този начин. Бог не
е точен – иначе казано, Той не действа по начин, който е правилен, Той не прави това, което е подходящо за
съдия – освен ако Той не наложи върху греха и закононарушението това наказание, което то заслужава.
Ние ще видим след малко, че самият Павел се аргументира на тази основа.
Описание на умилостивението
Сега вижте три факта за умилостивението, както Павел го е описал.
1. Умилостивението е работа на самият Бог. В езичеството, човекът умилостивява своите богове и
религията се превръща във формата на търгашество, и наистина – на подкуп. Обаче в Християнството, Бог
умилостивява гнева Си чрез собствено действие. Павел казва, че „Той постави Исус Христос“ да бъде
умилостивение; Йоан казва, че „Той изпрати Сина Си“ да бъде умилостивение за нашите грехове. Не
човека, на когото Бог е враждебен, е този, който пое инициативата да направи Бога свой приятел. Нито
Исус Христос, вечният Син, е бил този, който е поел инициативата да превърне гнева на Своят Отец в
любов. Идеята, че милостивият Син е променил намерението на безмилостния Си Отец като предложил
самият Себе си на мястото на греховния човек не е част от посланието на евангелието – тя е приличаща на
Християнство, но всъщност е анти-Християнска идея, защото тя отрича единството между волята на Отца и
Сина и така всъщност се превръща в идея за многобожие, предлагайки ни да вярваме в два различни бога.
Но Библията я отхвърля абсолютно чрез настояването, че самият Бог е бил Този, който е взел инициативата
за да потуши Собствения Си гняв против онези, които, въпреки, че са заслужавали да умрат , Той е избрал
да ги спаси.
Учението за умилостивението твърди точно това: че Бог възлюбил обектите на Своя гняв толкова
много, че Той дал Единородния Си Син да умре и Той, чрез кръвта Си, да осигури премахването на Божият
гняв. Христос щял така да понесе гневът, че възлюбените никога вече няма да бъдат обекти на гнева и
любовта ще постигне целта си - децата на гнева да станат деца на Божието добро удоволствие. (John Murray, The
Atonement, p. 15) Както Павел, така и Йоан казват подчертано точно това. Павел казва, че Бог разкрива
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праведността си не само в отмъщението и осъждането според Своя закон, но и „ независимо от закона“
(Рим. 3:21), в даряването на праведност на онези, които вярват в Исус Христос.
Всички те са грешници, но въпреки това са били оправдани (освободени от задължението, приети са,
възстановени са предишните им права, направени са праведни пред Бога) абсолютно безплатно (Рим. 3:2124). Как е възможно това да се случи? „Чрез благодат“ (т.е. „по милост,“ - обратното на „поради заслуга“;
чрез любов - към незаслужаващите да бъдат обичани).
Чрез каква логика действа благодатта? “Чрез изкуплението (спасение чрез откуп), което е в Христос
Исус“ (Рим. 3:24). Защо за онези, които вярват Него, Исус Христос е източникът, средството и
съдържанието на изкуплението? Павел казва, че това е така, защото Бог Го е поставил да бъде
умилостивение. От тази Божия инициатива произтича реалността и наличието на изкуплението.
Йоан казва, че взаимната любов помежду ни е семейната прилика на Божийте деца; онзи, който не
обича християните, очевидно не е в семейството, защото „Бог е любов“ и споделя любяща природа с
всички, които Го познават (1Йоан 4:7-8). Но изразът „Бог е любов“ е неясна формула, как можем ние да
формираме ясна идея за любовта, която Бог ще възпроизведе в нас? „Ето как Бог показа любовта си към
нас: Той изпрати Единородният Си Син в света, за да живеем ние чрез Него“ (1Йоан 4:9 – мой превод).
Нито пък това е било направено като Божие признание да някаква реална преданост от наша страна; съвсем
не. “В това се състои любовта, не че ние възлюбихме Бога, а че“ – в ситуация, в която ние не Го обичахме и
в нас нямаше нищо, което да Го мотивира да направи нещо друго, освен да ни порицава остро и да осуетява
надеждите ни заради дълбоко вкорененото в нас безбожие – „Той ни възлюби и изпрати Сина Си да бъде
умилостивението за нашите грехове“ (1Йоан 4:10 – мой превод). Йоан казва, че чрез тази Божия
инициатива, смисълът и измерението на любовта, която трябва да имитираме, ни станаха известни.
Свидетелството на двама Божий апостоли, че на Бога принадлежи инициатива за умилостивението,
едва ли може да бъде по-ясно.
2. Умилостивението е било извършено чрез смъртта на Исус Христос. Както дадохме да се
разбере по-рано, кръв е дума, сочеща за насилствена смърт, причинявана при приносите на животни в
Стария Завет. Самият Бог въвел тези жертвоприношения със Своя заповед в Лев. 17:11, където казал:
„Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох, за да правите умилостивение за себе си на
олтара; кръвта е тази, която прави умилостивението“ (мой превод). Когато ни казва, че Бог е поставил
Исус да бъде умилостивение „чрез Неговата кръв,“ с това Павел ни казва, че това, което уталожва Божия
гняв и така ни спасява от смъртта не са били животът или учението на Исус, нито неговото морално
съвършенство, нито Неговата вярност към Отца, като такъв, а проливането на Неговата кръв в смъртта.
Заедно с другите автори на Новия Завет, Павел винаги сочи към смъртта на Исус като умилостивително
събитие и обяснява изкуплението с думите „заместващо представителство“ – невинният заема мястото на
виновният, от името и в интерес на виновния, подлагайки се под гилотината на Божието съдебно възмездие.
Можем да цитираме два откъса, за да илюстрираме това.
“Христос ни изкупи от проклятието на закона“ – как? - „като стана проклятие заради (вместо) нас
(Гал. 3:13 – мой превод). Христос понесъл проклятието на закона, което било насочено против нас, за да не
го понесем ние. Това е заместващото представителство.
„Един е умрял за всички“ и чрез смъртта на Исус, Бог „примирил света със Себе Си.“ Какво включва
това примирение? „Не вменявайки греховете на хората,“ а ги прави в Христос да станат „праведност на
Бога“ – т.е. приети като праведни пред Бога.
Как е станала тази манипулация? Чрез възлагането на нашите закононарушения на друг, който понася
дължимото за тях наказание. „Бог направи Онзи, който нямаше грях, да бъде грях вместо нас.“ Така се
оказва се, че това е било принос за грешниците, понасяне на смъртното наказание вместо тях и „един умрял
за всички“ (2Кор. 5:14, 18-21 – мой превод). Това е заместващото представителство.
Заместващото представителство, като начин и средство за изкуплението, е бил проповядван в типична
форма от дадената от Бога система на жертвоприношенията в Стария Завет. Там, животното без недостатък,
което трябвало да бъде принесено за грях, първо символично било упълномощавано да бъде представител
чрез полагането на ръцете на грешния човек върху главата му и така то се оприличавало с него и той с
животното (Лев. 4:4, 24, 29, 33) и после то бивало заклано като заместник на нарушителя, кръвта била
напръсквана „пред Господа“ и се поставяла на един от двата жертвеници в светилището (Лев. 4:6-7, 17-18,
25, 30) като белег, че това изкупление е било направено, отклонявайки гнева и възстановявайки общуването.
На ежегодният „Ден на изкуплението“ били използвани два козела. Единият бивал убиван като
принос за грях по обичайният начин, а другият, след като свещеникът поставял ръцете си върху главата му и
така поставял греховете на Израел върху главата на животното, чрез изповядването, че са преместени там,
бил извеждан в пустинята да „понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя“ (Лев. 16:21-22).
Този двоен ритуал проповядвал един урок: че чрез жертвоприношението на заместващо представителство
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Божият гняв е отклоняван и греховете са премахвани, за да не бъдат отново пречка на връзката с Бога.
Вторият козел („козелът на отпущението“) илюстрира това, което се постига чрез смъртта на първия козел.
Тези ритуали са непосредствен фон на учението на Павел за умилостивението; това е изпълнение на
жертвения образец на Стария Завет, който той обявява. (Коментар: И всичко това е било подготовка за следващия
етап на Божия план, когато безгрешният Исус е бил принесен като умилостивително жертвоприношение заради нашите грехове.
Д.Пр.)

3. Умилостивението демонстрира Божията праведност. Павел казва, че независимо от това, че
изобщо не се съмнява в начина на Божията морал за справяне с греха, истината за умилостивението я
утвърждава. Бог поставил Сина си да бъде умилостиви Неговия собствен гняв и „да обяви Неговата
праведност (справедливост)...че Той е справедлив и е Оправдателят на този, който вярва в Исус“ (Рим.
3:25-26 KJV – мой превод) – тук думата „обявява“ предполага публично изявяване. Тезата на Павел е, че
публичното представление на умилостивението, на кръста, е било публична демонстрация, не е
самооправдаваща милост от страна на Бога, а е праведност и справедливост въз основата на оправдаващата
милост. Павел казва, че това наистина е демонстрация, „поради подминаването на греховете, извършвани
преди това, в дълготърпението на Бога“ (Рим. 3:25 – мой превод). Тук смисълът е, че въпреки, че хората са
били и то от незапомнени времена, само лоши, както ги описва Рим. 1, след Потопа, Бог никога не е
превърнал в Свой принцип да се отнася към човешката раса така, кокто тя заслужава. Въпреки че хората
след Потопа не били по-добри, отколкото техните предшественици, които са живели преди Потопа, Бог не
реагирал на тяхната липса на разкаяние, безбожие и беззаконие чрез публични актове на враждебен Божий
надзор. Вместо това, Той „показвал доброта, давайки ви дъжд от небето и реколти в техния сезон, и ви
предоставя изобилие от храна и пълни сърцата ви с радост“(Деян 14:17 – мой превод).
Това „подминаване“ на греховете в „дълготърпението,“ всъщност не е опрощаване, а е само
отлагане на присъдата, но въпреки това, то подсказва един въпрос. Ако, както се случва, хората вършат зло,
а съдията на цялата земя продължава да прави добро за тях, възможно ли е Той да бъде загрижен за морала
и добротата, за разликата между правилното и грешното в живота на създанията Си, какъвто Той формално
изглежда, че е и както съвършеното правосъдие би трябвало да изисква от Него? Наистина, ако Той
позволява грешниците да продължават да остават ненаказани, тогава самият Той не се ли оказва
недостатъчно съвършен, за да бъде Съдията на света?
Павел вече е отговорил на втората част на този въпрос чрез учението си за „денят на Божия гняв“ и
за „праведния съд“ в Рим. 2:1-16. Тук (в Рим. 3 и 4) той отговаря на първата част на този въпрос, казвайки
всъщност, че Бог съвсем не е незагрижен относно моралните теми и за справедливото изискване на
възмездието заради закононарушението и всъщност е толкова загрижен за тези неща, че Той – наистина
ние бихме си помислили, че Павел смело казва – НЕ МОЖЕ – да прости на грешниците и да оправдае
безбожните, освен въз основата на справедливост, изявена във възмездие. Нашите грехове са били наказани;
колелото на възмездието се е завъртяло; присъдата за нашито безбожие е била възложена – но върху Исус,
Божието Агне, Който застанал на нашето място. По този начин, Бог е справедлив – и е Оправдателят на
онези хора, които вярват в Исус, Който „беше предаден на смърт заради нашите грехове и беше възкресен
за нашето оправдание“ (Рим. 4:25).
Така праведността на Съдията-Бог, която е изявена толкова ясно в учението за Божия гняв в първата
част на Римляни, е изявена отново в учението на Павел за това, как Божия гняв е бил уталожен.
Същественото за неговото разсъждение е да покаже, че истините на спасението и вечната смърт
демонстрират основната и присъща възмездна справедливост, която е неразделна част от Божия характер. И
във двата случая – спасението на тези, които са спасени и проклятието на онези, които са загубени –
възмездието е изискано и наказанието е наложено; Бог е праведен и справедливостта е извършена.
Смъртта на Христос
Това, което казахме досега, може да бъде обобщено така. Евангелието ни казва, че нашият Създател е
станал нашия Спасител. То обявява, че Божият Син станал човек „заради нас, хората и заради нашето
спасение“ и умрял на кръста, за да ни спаси от вечно осъждане. Фундаменталното описание на спасяващата
смърт на Христос в Библията е, че тя е умилостивение, че тя, като такава, уталожва Божия гняв в Неговата
правилна реакция против неправедността; тя изявява себе си във наказателната присъда. Но Исус Христос
ни защити от кошмарната перспектива на наказателната присъда, като стана наш представителен заместник,
подчинявайки се на волята на Своя Отец и получавайки наказанието, заради нашите грехове вместо нас.
По този начин правосъдието беше извършено, защото греховете на всички, които някога ще бъдат
опростени, са били осъдени и наказани в личността на Бог-Синът и на тази основа, това опрощение сега е
предлагано на виновниците. Изкупващата любов и образно казано, възмездното съдене, постигат съгласие
на Голгота, защото там Бог изявил Себе си, че е „справедлив и е Оправдател на този, който вярва в Исус.“
Разбирате ли това? Ако го разбирате, сега вие гледате в самата сърцевина на Християнското
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евангелие. Никоя друга версия на това послание не отива по-дълбоко отколкото тази, която обявява, че
основният и най-важен проблем на човека пред Бога е човешкия грях, който поражда гняв и основната
клауза, предоставяна от Бога на човека е умилостивението, което от гнева донася мир. Наистина, някои
версии на евангелието дават основание да бъдат критикувани, защото не достигат чак до това дълбоко ниво.
Всички ние сме чували евангелието да е представяно като Божият победоносен отговор на човешките
проблеми – проблеми на взаимоотношенията със самите себе си, с другите хора и с нашата околна среда.
Добре, няма съмнение, че евангелието ни донася решенията на тези проблеми, но то прави това, като първо
решава един по-дълбок проблем – най-дълбокият от всички човешки проблеми, проблемът на
взаимоотношението на човека с неговия Създател. А докато не кажем ясно, че решението на онези
първи проблеми зависи от разрешаването на този най-дълбок проблем, ние представяме неправилно
посланието на евангелието и се превръщаме във фалшиви свидетели на Бога – защото полуистината,
представена като цялата истина се превръща в нещо фалшиво чрез самият този факт. Нито един читател на
Новия Завет не може да пропусне фактът, че посланието му знае всичко за нашите човешки проблеми –
страх, морално малодушие, болести на тялото и на разума, самота, несигурност, безнадеждност, отчаяние,
жестокост, злоупотреба със сила и власт и т.н. - по същевременно нито един читател на Новия Завет не
може да пропусне фактът, че то решава всички проблеми по един или друг начин, вътре във
фундаменталният проблем на греха против Бога.
Чрез думата „грях“ Новият Завет означава на първо място НЕ някаква социална грешка или
нарушение, а бунт, отхвърляне на, отдръпване от и последващата вина пред Създателят Бог; а грехът, казва
Новия Завет, е фундаменталното зло, от което ние се нуждаем да бъдем спасени и от който Исус е умрял,
за да ни спаси. Всичко, което е тръгнало в грешна посока в човешкия живот във взаимоотношенията на
човек към човека в основата си се дължи на греха и нашето сегашно състояние на греховност вътре в
самите нас и във взаимоотношенията ни с другите хора, не може да бъде излекувано, дотогава, докато
оставаме грешни пред Бога.
Ограниченото място, с което разполагаме, не ни позволява да разгледаме тук някой пример, показващ,
че темите на греха, умилостивението и опрощението са основни структурни отличителни черти на
евангелието на Новия Завет. Но ако внимателно прочетете Рим. 1-5, Гал. 3, Еф. 1-2, Евр. 8-10, 1Йоан 1-3 и
проповедите в Деяния на апостолите, вие ще установите, че наистина няма никакво място за съмнение
относно тази истина. Ако възникне съмнение въз основата, че думата „умилостивение“ се среща само 4
пъти в Новия Завет, отговорът трябва да е, че мисълта за умилостивението се среща постоянно. Понякога
смъртта на Христос е наричана „помирение“ или „примирение“ след омраза и война (Рим. 5:10-11; 2Кор.
5:18-20; Кол.1:20-22); понякога тя е наричана „изкупление“ или „спасение от опасност или плен чрез
откупуване“ (Рим. 3:24; Гал. 3:13; 4:5; 1Пет.1:18; Откр. 5:9); понякога тя е описвана като
„жертвоприношение“ (Еф. 5:2, Евр. 9:1—10:18); акт на „саможертва“ (Гал. 1:4; 2:20; 1Тим. 2:6), „понасяне
на греха“ (Йоан 1:29, Евр. 9:28; 1Пет. 2:24) и „проливане на кръв“ (Марк 14:24; Евр. 9:14; Откр. 1:5). Всички
тези мисли се отнасят за премахването на греха и за възстановяването на неопетнено общуване между
човека и Бога, както прочитането на споменатите текстове ще покаже; а всички те имат за свой фон
заплахата за Божия съд, която смъртта на Исус е отклонила. Иначе казано, те са многобройни картини и
илюстрации на реалността на умилостивението, гледано от различни гледни точки. Повърхностна заблуда е
да си представяме, както за нещастие постъпват много изследователи, че това многообразие на езика,
задължително подсказва многообразие на мисленето.
Трябва да бъде казано още едно нещо. Истината за умилостивението ни отвежда не само до
сърцевината на евангелието на Новия Завет, но тя ни отвежда и до едно превъзходно място, от което можем
да погледнем към сърцевината и на много други неща. Когато стоите на върха на планината Сноудън
(Коментар: 1085 м) в Уелс, вие виждате цялата Сноудония, разпростряна около вас и имате по-обширна
гледка, в сравнение с другите места в този район. По същият начин, когато се намирате на върха на
истината за умилостивението, вие можете да виждате цялата Библия в перспектива и сте в позиция да
оценявате важните неща, които не могат правилно да бъдат разбрани при никой друг начин. От това следват
5 неща, които ще разгледаме: движещата сила в живота на Исус; съдбата на онези, които отхвърлят Бога;
Божият дар на мира; измеренията на Божията любов и смисълът на Божията слава. Няма никакъв спор, че
тези неща са изключително важни за Християнството. Това, че те могат да бъдат разбрани единствено в
светлината на истината на умилостивението, ние мислим, че не може да бъде отречено.
Движещата сила в живота на Исус
Първо, замислете се за движещата сила в живота на Исус. Ако седнете в продължение на един час и
прочетете цялото евангелие на Марк (много полезно занимание: мога ли да ви предложа още тук и сега да
направите това) вие ще получите представа за Исус, която включва поне 4 характерни черти.
Основното ви впечатление ще бъде за човек на действието: човек, който постоянно се движи, винаги
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променя ситуациите и ускорява нещата – извършва чудеса; призовава и обучава ученици; разкрива грешка,
която е била възприемана за истина и нерелигиозност, която е била считана, че е набожност; и накрая,
влиза директно и с отворени очи в предателство, осъждане и разпъване на кръст (чудновата
последователност на аномалии, което е най-странният начин човек да бъде направен да усеща, че самият
той е контролиран, успоредно с развитието на събитията).
Следващото ви впечатление ще бъде, че това е човек, който е знаел, че е божествена личност (Божият
Син), който изпълнява месианска роля (Човешкият Син). Марк ясно показва, че колкото повече Исус
обяснявал Себе си пред учениците си, толкова по-величествена загадка ставал за тях – колкото повече те се
приближавали до Него, толкова по-малко те Го разбирали. Това звучи парадоксално, но това е била самата
истина, защото когато тяхното запознаване с Него се задълбочавало, те били довеждани по-близо до
Неговото собствено разбиране за Себе си, като Бог и Спасител и това е било нещо, което те не можели да
разберат. Но Исусовата уникална двойна представа за Себе си, потвърдена от гласът на Неговия Отец от
небето при кръщението Му и при Преображението Му (Марк 1:11; 9:7), идвала постоянно.
Човек само трябва да се замисли тук, от една страна, за спиращата дъхът естественост, с която Той
предполагал наличието на абсолютна власт на всяко нещо, което Той казвал и правел (виж Марк 1:22, 27;
11:27-33), и от друга страна – отговорът Му на два пъти повторения въпрос на Първосвещеника при
Неговия разпит: „Ти ли си Христос (Месията, Божият Спасител-цар), Синът на Благословения
(свръхестествена и божия личност) – на който Исус категорично отговорил: „Аз съм“ (Марк 14:61-62).
Продължавайки от тук нататък, вашето впечатление ще бъде за Един, чиято месианска мисия е
фокусирана в Неговото убиване – Един, който осъзнато и без колебание се подготвял да умре по този
начин, много преди идеята за страдащият Месия да е завладяла някой друг. Най-малко четири пъти, след
като Петър в Цезария Филипи обявил, че Той е Христос, Исус предсказвал, че Той ще бъде убит и
възкресен, без учениците да са били способни да разберат смисъла на това, което Той казвал (Марк 8:31;
сравнете със ст. 8:34-35; 9:9; 9:31; 10:33-34). В други случаи Той казвал, че ще бъде убит и това е нещо,
което със сигурност ще се случи (Марк 12:8;14:18, 24) или че убиването Му е предсказано в Писанията
(Марк 14:21, 49) и че това Негово убиване ще спечели за мнозина, моментално ново взаимоотношение с
Бога. „Човешкият Син (дойде) да даде живота си като откуп за мнозина“ (Марк 10:45 – мой превод).
„Това е Моята кръв на завета, която е пролята за мнозина“ (Марк 14:24). (Коментар: Забележете, че тук
живият Исус използва минало време, казвайки че кръвта му е пролята. Решението за това е взето, няма връщане назад, стрелата
е изстреляна от лъка и лети право към целта. Д.Пр.)

Финалното ви впечатление ще бъде за Един, за когото това понасяне на смъртта ще бъде наймъчителното изпитание. В Гетсиманската градина „страх и ужас Го обхванаха и Той каза...`Сърцето Ми е
готово да се пръсне от мъка`” (Марк 14:34 NEB – мой превод). Искреността на молитвата Му (за която
„Той се хвърли на земята,“ вместо да коленичи или да стои прав), е била един от признаците на вътрешна
борба, изолиране и самота, които Той усещал, докато размишлявал за това, което предстояло да се случи.
Колко силно е било изкушението Му да каже „Амин“ (Коментар: Така да бъде! Д.Пр .) след като казал „отмини
Ме с тази чаша,“ вместо да продължи по-нататък и да каже „не, обаче, както Аз искам, но каквато Ти
искаш“ (Марк 14:36), ние никога няма да узнаем. После, на кръста, Исус свидетелствал за вътрешната
тъмнота, срещаща се с външната тъмнота в Своя вик на обявяване: „Боже Мой, Боже Мой, защо си ме
изоставил“ (15:34 KJV – мой превод)?
Как би трябвало да обясняваме вярата на Исус в необходимостта на Неговата смърт? Как трябва да
обясним факта, че това, което Го е мотивирало през цялото Му публично служение, както свидетелстват и
четирите Евангелия, е била убедеността, че Той трябвало да бъде убит? И как трябва да обясним факта, че
докато мъченици, като Стефан, са посрещали смъртта с радост и даже езическият философ Сократ изпил
чашата с бучиниш и умрял без да трепне, а Исус, съвършеният служител на Бога, Който преди това никога
не показвал и най-малък страх от човек, болка или загуба, демонстрирал в Гетсиманската градина нещо,
което приличало на депресия и униние, а на кръста обявил, че е бил изоставен от Бога? Според коментар на
Лутер, „Никога човек не се е страхувал от смъртта, както този човек.“ Защо? Какво означава това?
Онези, които считат, че смъртта на Исус не е била нищо повече от трагичен случай, че тя няма
някакво различно и съществено значение в сравнение с всяка друга смърт на несправедливо осъден добър
човек, не могат изобщо да разберат тези факти. Единственият отворен път за тях и на техните принципи
е, да предполагат, че Исус е имал в себе си нездрава и мрачна склонност, която от време на време го
обземала – първо, пораждайки в Него желание да умре и после го заливала с паника и отчаяние, когато
момента на смъртта наближил. Но понеже Исус е бил възкресен от смъртта и силата на Неговия възкресен
живот все още учи последователите Му, че Неговата смърт е била необходима (Лука 24:26-27), това така
наречено обяснение се оказва, че е нелепо, глупаво и неприятно. Обаче, онези, които отхвърлят истината на
изкуплението, не разполагат с нищо по-добро, което могат да кажат.
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Но ако се основаваме на фактите във въпроса към апостолското учение за умилостивението, всичко
веднага става ясно. Джеймс Дени ( 1856-1917 – шотландски пастор и теолог) задава въпроса: „Не можем ли да
предположим, че тези преживявания на страх от смъртта и от изоставяне, са част от факта, че в
Своята смърт и в агонията в Гетсиманската градина, чрез която Той приел, че смъртта Му е чашата,
която Неговия Отец Му дава да изпие, Исус е поемал върху Себе Си товара на световния грях,
съгласявайки се и наистина ставайки, причислен към грешниците?“ ( The Death of Christ, 1911 ed., p. 46).
Ако този въпрос беше зададен на Павел или Йоан, няма никакво съмнение какво щяха да отговорят
те. Понеже Исус е трябвало да бъде направен грях и да понесе Божията присъда за греха, Той треперел в
Гетсиманската градина и понеже наистина понесъл тази присъда, самият Той обявил, че е бил изоставен на
кръста. Движещата сила в живота на Исус е била Неговото решение да бъде „послушен до смърт – даже
смърт на кръст“ (Фил. 2:8), а уникалният ужас от смъртта Му на кръста се състои във факта, че на Голгота
Той вкусил Божия гняв, който е трябвало да вкусим ние и така извършил умилостивението за нашите
грехове.
Векове по-рано, Исая написал: „Ние Го счетохме за ударен от Бога...Наказанието, което ни донесе
мир, дойде върху Него...Господ възложи на Него беззаконието на всички ни...Поради престъплението на
Моя народ Той беше ударен...Божията воля беше да Го смачка...Господ направи Неговия живот принос за
вина“ (Ис. 53:4-10 – мой превод).
О, Христе, какви бремена преклониха главата Ти!
Нашето бреме беше положено върху Теб;
Ти застана на мястото на грешника,
Понесе всичко лошо за мен.
Водена жертва, кръвта Ти беше пролята;
Сега няма никакво бреме за мен....
Светият Отец наистина скри лицето Си;
О, Христе, то беше скрито от Теб;
Тъмният мрак обви душата Ти,
Тъмнината, която беше предназначена за мен.
Но сега Това лице на сияеща благодат
сияе в светлина върху мен.
Ние имаме изобилие от такива цитати от Библията, заради важността да разбираме основните
християнски факти; следващата част ще бъде по-кратка.
Какво става с онези, които отхвърлят Бога?
Второ, замислете се за съдбата на онези хора, които отхвърлят Бога. Школата на Християнският
универсализъм (Коментар: Привърженици на идеята, че накрая всички хора ще бъдат спасени във всеобщо помирение чрез
Христос. Д.Пр.) предполага, че в групата, спомената в това заглавие, накрая няма да остане нито един човек,
но Библията посочва обратното. Решенията, взети в този живот имат вечни последствия. „Недейте се
лъга (както бихте направили, ако слушате универсалистите), Бог не може да бъде подиграван. Човек жъне
това, което посява“ (Гал. 6:7 – мой превод). Онези, които отхвърлят Бога, завинаги ще бъдат отхвърлени от
Бога. Универсализмът е учение, според което, заедно с другите, и хора като Юда ще бъдат спасени, но Исус
не мисли, че Той ще ги спаси. „Човешкият Син ще отиде, точно както е написано за Него. Но горко на
този човек, който предава Човешкият Син! По-добре би било за него, ако той не беше се раждал“ (Марк
14:31 – мой превод). Как би могъл Исус да каже тези последни думи, ако е очаквал, че хората като Юда ще
бъдат спасени?
Следователно, някои хора ще бъдат изправени пред вечността на отхвърлянето. Как можем да
разберем онова, което те причиняват на себе си? Разбира се, ние не можем да формираме никаква
изчерпателна представа за ада, както не можем да формираме изчерпателна представа и за небето, но няма
никакво съмнение, че е добре за нас, че е така; но може би можем да формираме по-ясна представа, която
произлиза, когато размишляваме за кръста.
На кръста Бог осъдил греховете ни в личността на Своя Син и Исус понесъл възмездната отплата за
нашето закононарушение. Следователно, погледнете към кръста и ще видите формата, в която най-накрая
ще се превърне Божията осъждаща реакция на човешкия грях. Каква е тази форма? Накратко казано, тя ще е
отнемане и лишаване от доброто. (Коментар: Абсурдно е, че сега думата „ад“ се използва като прилагателно за
превъзходна форма на доброто: „адски хубаво“. Да превърнем най-ужасното нещо в нещо, което е най-желано и харесвано.
„Човек жъне това, което посява“ Д.Пр.) На кръста Исус изгубил всичкото добро, което имал преди това: цялото

усещане за присъствието и любовта на Своя Отец, всичката радост от Бога и от създаването на неща,
всичката лекота и утеха на приятелството били отнети от Него и на тяхно място не останало нищо друго
освен самота, болка и убиващото усещате за човешката злоба и безчувствие, и ужасът на велика духовна
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тъмнина.
Телесната болка, колкото и голяма да е (защото разпъването на кръста си остава най-жестоката форма
на изпълнение на съдебна присъда, която светът някога е познавал), е все пак само малка част от историята;
най-големите страдание на Исус са били умствени и духовни, и онова, което било вместено в по-малко от
400 минути, е било вечност на агония – агония, в която всяка минута е била вечност сама за себе си каквито могат да бъдат познатите ни умствени страдания.
Следователно, онези, които отхвърлят Бога, ще бъдат изправени пред перспективата да загубят
всичкото добро и най-добрият начин да си формираме представа за вечната смърт, е да живеем в тази
мисъл. (Коментар: Въпреки, че тя изглежда ужасно неприятна и инстинктивно ни се иска веднага да я изоставим. Защото ако
останем в нея, все пак можем да отидем с разкаяние и вяра при Исус, и така ще бъдем спасени. Изборът е наш! Д.Пр. ) В
обичайния живот ние никога не забелязваме на колко много добри неща се наслаждаваме чрез Божията
естествена благодат, докато тя не бъде отнета от нас. Ние никога не ценим здравето си или балансираните и
устойчиви обстоятелства в живота ни, или приятелството и уважението от другите, както би трябвало, а
разбираме това, чак когато ги загубим. Голгота показва, че след цялостният и окончателен съд на Бога, нито
едно от нещата, които човек е ценял или е можал да оцени, нищо от това, което може да нарече добро, не
остава при него. Това е ужасна мисъл, но реалността, в това можем да бъдем абсолютно сигурни, е още
по-ужасна. “По-добре би било за него, ако той не беше се раждал.“
Бог ни помага да научим този урок, който зрелището на умилостивението чрез наказано
заместничество на кръста ни учи толкова ясно; и дано накрая, всеки от нас да бъде намерен в Христос и
греховете ни да са покрити чрез Неговата кръв.
Какво е мирът
Трето, замислете се за Божият дар на мира. Какво ни предлага евангелието на Бога? Ако кажем, че то
ни предлага „Божият мир,“ никой няма да бъде против – но дали всеки ще разбере какво означава това?
Употребата на правилни думи не гарантира правилни мисли! Твърде често Божият мир е мислен, че той
всъщност е усещане за вътрешно спокойствие, щастие и безгрижие, извиращо от знанието, че Бог ще
предпази човека от най-суровите житейски удари. Но това е разбиране е погрешно, защото, от една страна,
Бог не глези децата Си по този начин и всеки, който си мисли, че Той ги глези, ще бъде шокиран, а от друга
страна, онова, което е основно и важно за истинският Божий мир, няма нищо общо с тази представа.
Истината в това описание на Божия мир е усещането (въпреки че в това описание, Божият мир е
представен неправилно, както вече казахме), че Божият мир ни донася две неща: силата да посрещаме и да
живеем с нашата лошотия и недостатъци, както и задоволството от живеенето в житейските бури, знаейки,
че Бог се грижи за нас. Истината, която липсва в това описание е, че основната съставна част в Божият мир,
без която останалото не може да се случи, е прошката и приемането на човека в завета – иначе казано –
осиновяването му в Божието семейство. Но там, където тази промяна на връзката с Бога – от враждебност
в приятелство, от гняв в пълнотата на любовта, от осъждането в оправданието – не е показана, евангелието
на мира също не е истински показано.
Божият мир е първо и най-важно – мир С Бога; той е състояние на положението, в което Бог, вместо
да бъде против нас, е откъм нас, от нашата страна. Нито едно описание на Божия мир, което не започва с
това условие, не може да направи нещо друго, освен да води в погрешна посока. Една от злочестите иронии
на нашето време е, че докато либералните и радикални теолози вярват, че днес те рестартират евангелието, в
повечето от случаите те отхвърлят темите за Божия гняв, за вината на хората, за осъждането и за
враждебността на Бога, и по този начин са направили невъзможно за себе си изобщо да представят
евангелието, защото те не могат да формулират основния проблем, който решава Божият мир.
А Божият мир, най-вече и фундаментално, е ново взаимоотношение на прошка и приемане – и е
изворът, от който извира умилостивението. Когато Исус отишъл при учениците Си в Горната стая вечерта в
денят на възкресението Си, Той казал: „Мир вам!“; а след като казал това, „Той им показа ръцете и ребрата
Си“ (Йоан 20:19-20). Защо е направил това? Не само за да докаже самоличността Си, а за да им напомни за
умилостивителната смърт на кръста, чрез която Той е направил за тях мир с Неговия Отец. След като
страдал на тяхното място като техен заместник, сега Той дошъл във възкресената си власт, за да донесе този
мир при тях. „Ето Божието Агне, Което отнема греха на света“ (Йоан 1:29 – мой превод). То (Агнето) е
тук в разпознаването, че докато ние вродено сме в противоречие с Бога и Бог с нас, Исус „въдвори мир чрез
кръвта Си, пролята на кръста“ (Кол. 1:20 – мой превод), и така започва това истинско познаване на
Божият мир.
Измеренията на Божията любов
Четвърто, замислете се за измеренията на Божията любов. Павел се моли, читателите на писмото му
до Ефесяните „да имате сила, заедно с всички светии, да схванете колко широка, дълга, висока и дълбока е
любовта на Христос и да познавате тази любов, която надминава знанието“ (Еф. 3:18-19 – мой превод).
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Нотката на несвързаност и парадокс в неговия език отразява усещането на Павел, че реалността на
божествената любов е неописуемо голяма; независимо от това, той вярва, че може да бъде достигнато
някакво познание за това. Как?
Отговорът в Посланието до Ефесяните е, че чрез размишление за умилостивението и неговия
контекст – иначе казано, чрез преглеждане на целия план на благодатта, описан в първите две глави на
писмото (избиране, изкупление, възстановяване, запазване и прославяне), в който план, фокусът е
изкупителната жертва на Христос. Вижте важното позоваване на изкуплението и „опрощението на
греховете“ и отвеждането близо до Бога на тези хора, които са били далече, чрез кръвта (жертвената смърт)
на Христос (Еф. 1:7; 2:13). Вижте също учението на гл. 5, което два пъти сочи към умилостивителната
жертва на самият Христос в полза на нас, като демонстрация и измерение на Неговата любов към нас,
любовта, на която ние трябва да подражаваме във взаимоотношенията помежду си. „Живейте живот на
любов, така както Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас, като благоуханно жертвоприношение
към Бога“ (Еф. 5:2 - мой превод). „Съпрузи, обичайте съпругите си, така както Христос възлюби
църквата и предаде Себе Си за нея“ (Еф. 5:25 - мой превод).
Христовата любов е била безплатна и не е причинена от някаква добрина в нас (Еф. 2:1-5); тя е била
вечна и безкрайна и върви заедно с избора грешниците да бъдат спасени, който Отец направил „преди
създаването на света“ (Еф. 1:4); тя е била безусловна, защото Го отвела до дълбините на унижението и
наистина, до самият ад на Голгота и тя е била суверенна, защото достигнала до своята цел – финалната
прослава на изкупените, тяхната съвършена святост, щастие и плодородие в Неговата любов (Еф. 5:26-27), а
сега е гарантирана и обезпечена (Еф. 1:14; 2:7-10; 4:11-16; 4:30). Павел ни призовава да живеем в тези неща,
ако искаме да видим, колкото и да е смътно, величието и славата на божествената любов. Това са нещата,
които изобразяват „Неговата славна благодат“ (Еф. 1:6); само онези, които ги знаят, могат да хвалят името
на Триединният Йехова така, както трябва. Което ни отвежда до нашата последна точка.
Божията слава
Най-накрая, замислете се за значението на Божията слава. По време на Последната вечеря в горната
стая, след като Юда излязъл навън в тъмната нощ, за да Го предаде, Исус казал: „ Сега се прослави
Човешкият Син и Бог се прослави в Него“ (Йоан 13:31). Какво означава това? „Човешкият Син“ е било
името, с което Той сам се нарекъл, като Спасител-Цар, който преди да бъде поставен на престола, трябва да
изпълни казаното в Ис. 53; и когато Той говорил за сегашното прославяне на Човешкия Син и на Бог в Него,
Той мислел специално за изкупителната смърт, за „вдигането“ на кръста, което Юда отишъл да ускори.
Виждате ли славата на Бога в Неговата мъдрост, сила и праведност, истина и любов, върховно разкрита на
Голгота, в извършването на умилостивението за нашите грехове? Библията я вижда и ние се осмеляваме да
добавим, че ако вие усещате бремето и натиска на вашите грехове с тяхната истинска тежест, и вие също ще
я видите.
На небето, където тези неща са разбирани по-добре, ангелите и хората се обединяват да хвалят
„Агнецът, който беше заклан“ (Откр. 5:12; виж 7:9-12). Тук, на земята, онези, които чрез благодат са били
направени духовни реалисти, правят същото.
Понасяйки срам и груба подигравка,
На моето място осъден Той стоеше;
Запечата моето прощение с Неговата кръв;
Алилуя!Какъв Спасител!
*
Той остави горе престола на Отца Си,
Толкова безусловна, толкова безкрайна е Неговата благодат;
Изпразни Себе Си от всичко, освен любовта,
И проля кръвта Си за безпомощната раса на Адам:
Изумителна любов! Как може да бъде това?
Защото, О, Боже мой, тя ме намери!
*
Ако Ти плати моето освобождаване,
И доброволно на моето място изтърпя
Целият Божий гняв;
Два пъти плащане Бог не може да изисква –
Първо от ръката на моя кървящ Представител,
А след това, отново от моята.
*
Тогава, влез, душо моя, в твоята почивка;

92

93
Заслугите на моят Велик Първосвещеник
Изкупиха твоята свобода.
Вярвай в Неговата ефикасна кръв;
Не се страхувай от изгонване от Бога,
Защото Исус е умрял за теб!
Това са песните на наследниците на небето, онези, които са видели „светлината на познаването на
Божията слава в лицето (т.е. в личността, служението и постижението) на Христос“ (2Кор. 4:6 – мой
превод). Радостната новина на изкупителната любов и умилостивяващата милост, която е сърцевината на
евангелието, ги стимулира за никога не спираща възхвала. А вие сред тях ли сте?

Глава 19

Синовете на Бога
Какъв е християнина? На този въпрос може да бъде отговорено по много начини, но найизчерпателеният начин, който знам е, че християнина е човек, който има Бог за свой Отец.
Но това не може ли да се каже за всеки човек, независимо дали е християнин или не? Категорично
НЕ! Идеята, че всички хора са деца на Бога не може да се намери никъде в Библията. Старият Завет
посочва Бог като Отец, но не на всички, а само на Неговите хора, на потомците на Авраам. „Израел е Моят
първороден син...`Пусни сина Ми да отиде...`” (Изх. 4:22-23 – мой превод). Новият Завет притежава гледна
точка за света, но освен това той показва Бог като Отецът, но не на всички хора, а само на онези, които,
знаейки, че самите те са грешници, вярват в Господ Исус Христос като техен божествен носител на греха и
господар и така стават потомци на Авраам. „Всички вие сте Божий синове чрез вяра в Исус Христос...Вие
всички сте едно в Христос Исус. Ако принадлежите на Христос, тогава вие сте потомци на Авраам“ (Гал.
3:26-29 – мой превод). Следователно, да бъдем синове на Бога не е универсален статус, в който влиза
всеки човек чрез природното си раждане, а свръхестествен дар, който човек получава чрез приемането на
Исус. „Никой не идва при Отца“ – иначе казано, никой не е признаван и приеман от Бога като син – „ освен
чрез Мен“ (Йоан 14:6).
Дарът да станем син на Бога става наш не по рождение, а когато бъдем родени отново. „На всички,
които Го приеха, на онези, които вярват в Неговото име, Той даде правото да станат Божий деца – деца,
родени не от естествен произход, не от човешко решение или от волята на съпруг, а родени от Бога“
(Йоан 1:12-13 – мой превод).
Следователно, да бъдем синове на Бога е дар на благодат. Това право да бъдем син не е естествено, а
се получава чрез осиновяване, това е категорично показано в Новия Завет. В римския закон е имало
възприета практика, чрез която зрял човек, който искал да има наследник, някой, който да носи фамилното
име, можел да осинови мъж като свой син – обикновено на възраст, а не дете, така както това е обичайно
днес. Апостолите казват, че Бог толкова силно обикнал онези хора, които бил изкупил на кръста, че ги
осиновил всичките като Негови наследници, за да гледат и да споделят славата, в която Неговия Единороден
Син вече е дошъл. „Бог изпрати Сина Си...за да изкупи онези, които бяха под закон, за да получим пълните
(осиновителни) права на синове“ (Гал. 4:4-5 – мой превод): ние, т.е., които сме били „предопределени за
осиновение като синове чрез Исус Христос в Самия Него“ (Еф 1:5 RV – мой превод). „Колко велика е
любовта, която Отец щедро ни дава, да бъдем наречени Божий деца! И такива сме ние!...Когато Той се
яви, ние ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, какъвто е“ (1Йоан 3:1-2). (Коментар: Не ние
наричаме себе си, че сме Божий деца, а Бог, който ни е осиновил по утвърдения от Него начин чрез Христос, ни казва, че сме
Негови деца. Осиновителят определя условията, а не осиновените. Д.Пр. )

Преди няколко години аз написах: „Вие обобщавате цялото учение на Новия Завет, когато казвате,
че то е откровение на Бащинството на Святият Създател. По същият начин, вие обобщавате цялата
религия на Новия Завет, ако я опишете като познаване на Бога като единственият Свят Отец. Ако
искате да оцените колко добре някой човек разбира Християнството, установете доколко той се е
възползвал от мисълта, че е Божие дете и че има Бог като свой Отец . Ако това не е мисълта, която
подтиква и контролира преклонението на този човек, молитвите му и цялата му гледна точка към
живота, това означава, че той изобщо не разбира много добре Християнството. Защото всичко, което
учи Христос, всичко, което прави Новия Завет да е нов и по-добър от Стария, всичко, което е характерно
за Християнството, като отличаващо се от юдеизма, е обобщено в знанието за Бащинството на Отец.
„Отец“ е християнското име за Бог“ ( Evangelical Magazine 7, pp.19-20).
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Това продължава да ми се струва че е изцяло вярно и много важно. Нашето разбиране за
християнството не може да бъде по-добро от нашето разбиране за осиновението. Тази глава е написана, за
да ни помогне по-добре да разберем това.
Откровението към вярващия, че Бог е неговия Отец, е връхната точка на Библията, така както то е
било и финалната стъпка в разкриващият процес, описан от Библията. Както видяхме, в периода на Стария
Завет, Бог дал на хората си заветното Си име, чрез което да Му говорят и да Го призовават - името Яхве
(„Йехова,“ „Господ“). С това име Бог обявил себе си като „великият Аз Съм“ – Онзи, който е изцяло и без
никакви изключения Себе Си. Той е: и това е така, защото Той е това, което е и поради това всичко останало
е такова, каквото то е.
Той наистина е зад реалността, подчертаната причина за всичко друго и на всички събития. Името Му
го описва като само-съществуващ, суверен и изцяло свободен от принуда или зависимост от нещо друго
извън Себе Си. Въпреки, че Яхве е било заветното Му име, то говори на Израел за онова, което техният Бог
е бил вътре в Себе Си, а не за това, което Той щял да бъде в откровение към тях. Яхве е било официалното
име на Царят на Израел и е имало нещо царско, запазено в това име. То е било тайнствено име,
предназначено да събуди човечеството и да предизвиква страхопочитание и благоговение пред величието на
Божието същество, в сравнение с което и да е друго нещо.
В пълно съответствие с това, чертата от Неговия характер, която Бог най-силно подчертал в Стария
Завет е била Неговата святост. Песента на ангелите, която Исая чул в храма, с нейните подчертани
повторения – „Свят, Свят е Всевишният Господ“ (Ис.6:3 – мой превод) – може да бъде използвана като
мото-текст, за да обобщи темата на целия Стар Завет. Основната идея, изразявана от думата „свят,“ е темата
на отделеността, на отделянето. Когато е казвано, че Бог е свят, мисълта е за всичко, което Го отделя, което
Го поставя отделно и Го прави различен от Неговите творения: Неговото величие („Величието във
висините“ – Евр. 1:3; 8:1) и Неговата чистота („очите Ти са твърде чисти, за да погледнеш към злото; Ти
не можеш да търпиш грешното“ – Ав. 1:13 – мой превод).
Целият дух на религията на Стария Завет, е бил определян от мисълта за Божията святост. Постоянно
е подчертавано, че хората, заради тяхната слабост като същества и тяхното омърсяване като греховни
същества, задължително трябва да се научат да смиряват себе си и да бъдат почтителни пред Бога.
Религията е била „страхът от Господа“ - въпрос на знаенето на нашата собствена незначителност, на
признаване на нашите грешки и недостатъци и на понижаване на себе си в Божието присъствие, на
подслоняващо благодарене в съответствие с Неговите обещания за милост и над всичко друго – да
избягваме самонадеяните грехове. Отново и отново е било подчертавано, че ние трябва да стоим на
мястото, на което сме поставени и да спазваме дистанция в присъствието на святия Бог. Това акцентиране
засенчва всичко друго.
Ново взаимоотношение
Но в Новия Завет ние откриваме, че нещата са променени. Бог и религията не са по-понижени,
отколкото са били; разкриването на светостта на Бога в Стария Завет и изискването за смирение вътре в
човека са приемани като даденост в Новия Завет. Но е добавено и още нещо. Дошъл е нов фактор – в Новия
Завет вярващите наричат Бога свой Отец. Отец е името, чрез което те могат да Го наричат. Сега Отец става
Неговото заветно име – защото заветът, който Го обвързва с Неговите хора, е разкриван като семеен завет.
Християните са Негови деца, Негови синове и дъщери, Негови наследници. В Новия Завет ударението е
поставено не върху трудността и опасността от отиването близо до святия Бог, а върху смелостта и
увереността, с които вярващите могат да Го доближават: смелост, която извира от вяра в Христос и от
знанието за Неговата спасяваща работа. „В Него и чрез вяра в Него, ние можем да се обръщаме към Бога
свободно и уверено“ (Еф. 3:12 – мой превод). „Понеже имаме увереност да влезем в Най-святото Място
чрез кръвта на Исус, по нов и жив начин, отворен за нас...нека да приближаваме близо до Бога с искрено
сърце в пълно уверение на вярата“ (Евр. 10:19-22 – мой превод). За онези, които принадлежат на Христос,
Святият Бог е обичащ Отец; те принадлежат на Неговото семейство; те могат да се доближават до Него без
страх и винаги ще са сигурни в Неговата бащинско отношение и грижа.
Кой може да схване това? Чувал съм да се твърди сериозно, че мисълта за Божието бащинство може
да не означава нищо за онези хора, чийто земен баща е бил незадоволителен, липсвала му е мъдрост и
привързаност, както и за онези още по-онеправдани хора, които в детството си не са имали баща. Чувал съм
разкриващата грешка на Епископ Джон Робинсън ( 1919-1983 – английски свещеник, преподавател и теолог ) да казва,
че всичко относно бащинството в книгата му „Искрен към Бога,“ защитено на тези основи като брилянтен
ход в подкрепа на вярата, е отправено към поколение, в което семейният живот в по-голямата си част е
разбит.
Но това твърдение е глупаво. Защото, на първо място, не е вярно да се твърди, че в областта на
личните взаимоотношения не могат да бъдат формирани позитивни идеи чрез противопоставяне на
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общоприетото отношение – което е твърдението, подразбиращо се тук. Много млади хора се женят с
решението да не превръщат брака си в неразборията, която те са виждали, че създават родителите им : това
не може ли да бъде възможен идеал ? Разбира се, че може. По подобен начин, мисълта, че нашият Създател
се превръща в наш съвършен родител – верен в любов и грижа, щедър и внимателен, интересуващ се от
всичко, което правим, уважаващ нашата индивидуалност, изкусен във възпитаването ни, мъдър в съветите
му към нас, винаги достъпен, помагащ ни да намерим себе си в зрелостта, почтеността и праведността – е
мисъл, която може да има смисъл за всеки човек, независимо дали идваме при нея, казвайки „Аз имах
чудесен баща и виждам, че и Бог е такъв, но в много по-голяма степен“ или като казваме „В това отношение
моят баща ме разочарова тук и тук и тук, но Бог, слава на името Му, ще бъде много по-различен,“ или даже
казвайки „Никога не съм знаел какво означава да имаш баща на земята, но благодаря на Бога, че сега имам
баща на небето.“ Истината е, че всички ние имаме позитивен идеал за бащинството и чрез този еталон
оценяваме собствените си бащи и бащите на другите, и може сигурно да бъде казано, че не съществува
човек, за който мисълта за съвършеното бащинство на Бога е лишено от смисъл или е отблъскваща.
Но във всеки случай (и това е второто нещо), Бог не ни е оставил да се чудим на какво се равнява
Неговото бащинство чрез търсенето на аналогии от човешкото бащинство. Той разкрива пълният смисъл на
това взаимоотношение веднъж и за всички, чрез нашия Господ Исус Христос, Неговият Единороден Син.
Както от думите на Бога, че “цялото бащинство, земното или небесното, заслужава името си“ (Еф 3:15
Philips - мой превод), така и от изявените Му дела като „Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос“ (Еф
1:3) ние научаваме, в този случай това, което е универсален стандарт - какво реално означава Божието
бащинско отношение към нас, който е Отец на Христос. Защото Бог възнамерява животът на вярващите да
бъде отражение и възпроизвеждане на общуването на Христос с Неговия Отец .
Откъде можем да научим за това? Най-вече от евангелието на Йоан и от 1Йоан. В евангелието на
Йоан така наречената първа евангелска благословия е осиновението (1:12), а кулминацията на първото
възкресено появяване е твърдението на Исус, че Той се възнася при „Моя Отец и вашия Отец, моят Бог и
вашия Бог“ (20:17 NEB – мой превод). В 1Йоан са централни мислите за синовството като върховен дар на
Божията любов (1Йоан 3:1); за обичта на Отец (2:15; 5:1-3) и на обичта на християнина към неговите братя
и сестри, като етика на синовството (2:9-11; 3:10-17; 4:7, 21); за общуването с Бог Отец като привилегия на
синовството (2:13, 23-24); за праведността и за избягването на греха, като доказателство, че сме синове и
дъщери на Бога (2:29; 3:9-10; 5:18); за гледането към Исус и да бъдем подобни на Него, като надежда на
синовството (3:3). От евангелието на Йоан и от 1Йоан, разглеждани заедно, ние научаваме много ясно
това, което бащинството на Бога подразбирало за Исус и онова, което то подразбира за християните.
Според свидетелството на нашия Господ в евангелието на Йоан, бащинската връзка на Бога към Него
предполагала 4 неща.
1. Бащинството предполага власт. Отец заповядва и разпорежда; инициативата, която Той призовал
да изяви Синът Му, е инициатива на решително подчинение на волята на Неговия Отец. „Аз слязох от
небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме изпрати.“ „Аз...(завърших) работата, която
Ти Ми даде да върша.“ „Синът не може да върши нищо от Себе Си.“ „Моята храна е да върша волята на
Онзи, Който Ме изпрати“ (Йоан 6:38; 17:4; 5:19; 4:34 – мой превод).
2. Бащинството предполага любов. „Отец Ме възлюби...Аз се подчиних на заповедите на Моя Отец и
оставам в Неговата любов“ (Йоан 5:20;15:9-10 – мой превод).
3. Бащинството предполага общуване. „Аз не съм сам, защото Моят Отец е с Мен“ „Този, Който ме
изпрати, е с Мен; Той не Ме е оставил сам, защото Аз винаги правя това, което Му е угодно“ (Йоан 16:32;
8:29 – мой превод).
4. Бащинството предполага почит. Бог иска да възвиси Сина Си. „Отче...Прослави Сина Си.“
„Отец...е поверил целия съд на Синът, за да почитат всички Сина, така както почитат Отца“ (Йоан
17.1; 5:22-23 – мой превод).
Всичко това се разширява и отнася и за осиновените Божий деца. В, чрез и подчинени на Исус
Христос техния Господ, те са владени, обичани, придружавани и почитани от техния небесен Отец. Както
Исус се подчинявал на Бога, така и те трябва да се подчиняват. „Това е любовта към Бога“ – Бог „който
създава“ – „че ние изпълняваме заповедите Му“ (1Йоан 5:1, 3 KJV – мой превод). Както Бог обикнал
Единородният Си Син, така Той ще обича и осиновените Си синове. „Самият Бог ви обича“ (Йоан 16:27).
Както Бог е общувал с Исус, така Той общува с нас. „Нашето общение е с Отца и с Неговия Син, Исус
Христос“ (1Йоан 1:3). Както Бог възвисил Исус, така Той възвисява последователите на Исус, като братя в
едно семейство. „Ако някой човек служи на Мен...него ще почете Моят Отец“ (Йоан 12.26 KJV – мой
превод). „Отче, Аз искам тези, които си Ми дал, да бъдат с Мен, където съм Аз“ (Йоан 17:24), за да
виждат и да споделят славата, на която се Исус се наслаждава. В тези думи Библията ни учи да разбираме
формата и същността на взаимоотношението родител-дете, което събира заедно Отецът на Исус и слугата
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на Исус.
Тук се налага да направим формално определение и анализ на смисъла на осиновяването . Вижте едно
определение, взето от Уестминстърското изповядане на вярата (Коментар: Създадено през 1646 като част от
стандартите, за да бъде изповед на Английската църква. Д.Пр. ), гл. 12: „Всички тези, които са оправдани и
гарантирани от Бога в и за Неговия Единствен Син Исус Христос, за да ги направи участници в
благодатта на осиновението: чрез което те са включени в членовете на Божието семейство и се
наслаждават на свободите и привилегиите на децата на Бога; притежават Неговото име поставено
върху тях, получават Духът на осиновението; имат достъп до трона на благодатта със смелост и са
направени способни да викат Авва, Отче, са опростени, запазени, обгрижвани и наказвани от Него, като
от баща; но въпреки това никога не са изгонвани, а са запечатани за денят на спасението и наследяват
обещанията, като наследници на вечно спасение.“
Това е природата на божественото синовство, което е дарено на вярващите и сега ще го изследваме.
Осиновението: най-висшата привилегия
1. Първо нещо, което трябва да кажем за осиновението е, че то е най-висшата привилегия, която
предлага евангелието: по-голяма даже от оправданието. Това твърдение може да причини повдигане на
веждите, защото оправданието е Божият дар, който още от времето на Лутер, евангелистите са подчертавали
най-силно и ние сме свикнали да казваме, почти без да се замисляме, че безплатното оправдание е Божията
най-висша благословия към нас, грешниците. Но въпреки това, внимателното обмисляне ще покаже
истината на твърдението, което току-що направихме.
Няма никакво съмнение, че оправданието – чрез което ние обозначаваме Божията прошка на
миналото, заедно с Неговото наше приемане за бъдещето – е основна и фундаментална благословия на
евангелието.
Оправданието е основна благословия, защото то задоволява нашата основна духовна нужда. Всички
ние по природата си подлежим на Божието осъждане; Неговият закон ни обвинява; вината ни гризе, прави
ни неспокойни, злочести и в моменти на духовно проясняване ни прави да се страхуваме; ние нямаме мир в
себе си, защото нямаме мир с нашия Създател. Поради това се нуждаем от прошката за нашите грехове и от
гаранцията на възстановено взаимоотношение с Бога, повече, отколкото се нуждаем от всичко друго.
Първите евангелски проповеди, които са били проповядвани и записани в Деяния на апостолите, ни
отвеждат при обещанието за опрощение на греховете към всички, които се покаят и приемат Исус като
техен Спасител и Господ (Виж Деян. 2:38; 3:19; 10:43; 13:38-39; сравнете с 5:31; 17:30-31; 20:21; 22:16;
26:18; Лука 24:47).
В Римляни, най-пълното изложение на Павел на неговото евангелие – което според Лутер е найясното от всички евангелия – оправданието чрез кръста на Христос е разяснено още в началото (гл. 1-5) и е
направено да бъде фундамент за всичко друго. Павел постоянно говори за праведността, опрощението на
греховете и оправданието, като първите и незабавни последствия за нас от смъртта на Исус (Рим. 3:22-26;
2Кор. 5:18-21; Гал. 3:13-14, Еф.1:7; и т.н.). И така както оправданието е основната благословия, така тя е и
фундаменталната благословия, в смисъла, че всичко друго в нашето спасение го предполага и се основава
върху него – включително и осиновението.
Но това не е основание да кажем, че оправданието е най-висшата благословия на евангелието.
Осиновяването е по-висша, заради по-богатото взаимоотношение с Бога, което включва в себе си. Някои
учебници за християнското учение – например, на Беркхоф – счита, че осиновяването е само съставна част
от оправданието, но това е несъответстващо. Двете идеи са различни и осиновяването е по-възвисено.
Оправданието е юридическа категория, създадена в съответствие със закона и разглежда Бога като съдия. В
оправданието Бог обявява разкаялите се вярващи, че те не са и никога няма да бъдат изложени на смъртта,
която техните грехове заслужават, защото Исус Христос, техният заместник и тяхно жертвоприношение е
вкусил смъртта на тяхното място на кръста. Безплатният дар на оправданието и мира, спечелен за нас на
кръста на Голгота е достатъчно удивителен, честно казано – но оправданието само по себе си предполага
някакво интимно и дълбоко взаимоотношение с Бог-Съдията. В тази идея, във всеки случай, можете да
имате реалността на оправданието, от която не се поражда никакво общуване с Бога.
За сравнение с това, да разгледаме осиновението. Осиновението е семейна идея, създадена в
съответствие с любовта и разглеждаща Бог като баща. В осиновението, Бог ни завежда в Своето семейство
и общуване – Той ни настанява като Негови деца и наследници. Близостта, привързаността и щедростта са в
сърцевината на това взаимоотношение. Да бъдем праведни пред Бог-Съдията е велико нещо, но да бъдем
обичани и за нас да се грижи Бог-Отецът, е още по-велико нещо.
Това твърдение никога не е било по-добре изложено, отколкото в следващият откъс от книгата
„Учението за оправданието“ от Джеймс Буканън: „Според Библията, прошката, приемането и
осиновението са различни привилегии, като всяка една се издига над другата в редът, в който те са

96

97
поставени...но докато първите две правилно принадлежат на оправданието (на грешника), понеже и
двете се основават на едно и също взаимоотношение – взаимоотношението на Владетел и Поданик –
третата привилегия е коренно различна от тях, защото се основава на по-близко, по-нежно и по-скъпо
взаимоотношение – взаимоотношението между Отец и неговия Син...Съществува демонстрирана разлика
между позицията на слуга и на приятел – както и между позицията на слуга и на син...По-близка и поскъпа е интимността към оправдания, отколкото е интимността на господар и слуга...Казано е, че
съществува по-близка и по-скъпа интимност между Христос и Неговия народ: „Отсега нататък Аз не ви
наричам слуги: защото слугата не знае какво върши господарят му; а ви нарекох приятели“ (Йоан 15:15 –
мой превод); а е казано, че съществува още по-близко и по-скъпо взаимоотношение, като последствие от
осиновението; защото „Ти не си вече слуга, а син и наследник на Бога чрез Христос“ (Гал. 4:7 – мой
превод). Привилегията на осиновението предполага прошка и приемане, но то е по-висше от всяко от
тях; защото „На онези, които Го приеха, на тях даде Той власт“ – не вътрешна сила, а власт, право или
привилегия – „да станат синове на Бога, даже на онези, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12 – мой
превод). Това е по-висша привилегия, отколкото оправданието, защото е било основано на по-близко и поскъпо взаимоотношение – „Вижте! Какъв вид любов ни е дал Отец – да бъдем наречени синове на Бога“
(1Йоан 3:1) (стр. 276-77)“
Ние не усещаме изцяло чудото на преминаването от смърт към живот, което се случва в новото
раждане, докато не погледнем към него като промяна, не просто от осъждане в приемане, а излизане от
робство и бедност в „безопасността, сигурността и радостта“ на Божието семейство. Това е гледката на
великата промяна, която Павел представя в Гал. 4:1-7, сравнявайки предишния живот на читателите си на
робско законичество и суеверие в религията (ст.. 3, 5, 8), със сегашното им познаване на техния Създател
като техен Баща (ст. 6) и техният обещан дарител (ст. 7). Павел посочва на вярващите къде ги е завела
вярата в Христос; вие получихте „осиновението на синове“ (ст. 5 KJV – мой превод); „ти вече не си роб, а
син, и ако си син - тогава си наследник“ (ст. 7 KJV – мой превод).
Когато Чарлз Уесли намерил Христос на Петдесятница през 1738, неговото преживяване преляло в
няколко чудни стихове (“The Wesleys’ Conversion Hymn,” Methodist Hymn Book, #361), в които основната
тема е промяната от робство в осиновение.
Откъде да започне моята удивена душа?
Как аз ще издигам всички към небето?
Роб, изкупен от смърт и грях,
Главня, изтръгната от вечен огън,
Как аз ще възбуждам такива триумфи
или ще пея възхвала на моя велик Спасител?
О, как ще разкажа за добрината,
Отче, която Ти на мен показа?
Че аз, дете на гняв и ад,
Аз ще бъда наречен Божие дете,
ще знам, ще усещам, че греховете ми са простени?
Благословен, с това минало – на небето!
В дневника си Чарлз ни казва, че три дни след това, брат му Джон нахълтал при него „с група наши
приятели“ и обявил, че сега и той е вярващ и „ние пяхме химна с огромна радост.“ Ако бяхте там, наистина
ли бихте се присъединили към тях? Можете ли да направите думите на Уесли да станат ваши думи? Ако
наистина сте Божие дете и „Духът на Неговият Син“ е във вас, думите на Уесли вече отекват в сърцето ви; а
ако те са ви оставили студен, аз не знам, как вие можете да си въобразявате, че изобщо сте християнин.
Трябва да бъде добавено още едно нещо, за да покаже колко велико е било благословението на
осиновението - че то е благословение, което е трайно. Социалните експерти сега ни втълпяват, че
семейното цяло трябва да бъде стабилно и сигурно и че всяка нестабилност във взаимоотношението
родител-дете допринася за напрежение, нервозност и забавяне на развитието на самото дете. Всички ние
познаваме унинието, променливостта и незрелостта, които са характерни за децата от разрушени семейства.
Но не така стоят нещата в Божието семейство. Там вие имате абсолютна стабилност и сигурност; родителят
е изцяло мъдър и добър, а позицията на детето е постоянно гарантирана. Самата идея за осиновението е
доказателство и гаранция за опазването на светиите, защото само лошите бащи изхвърлят децата си вън от
семейството, даже когато са провокирани; а Бог не е лош, а е добър баща. Когато някой види униние,
променливост и незрелост в християните, той се чуди, дали те са научили здравословния навик на
живеенето в трайната сигурност на истинските Божий деца.
Осиновението: фундаментът на нашия живот
2. Второто нещо, свързано с осиновението е, че целият християнски живот трябва да бъде
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разбиран в съответствие с него. Фактът, че сме синове на Бога, трябва да бъде ръководната мисъл – иначе
казано, това е определящото във всеки момент. Това е последица от природата на осиновението и е
поразително потвърдено от факта, че всичко в учението на нашия Господ за християнското
последователство, е формирано с отчитането на тази мисъл.
Ясно е, че така както Исус винаги мисли за Себе Си като за Божий Син и то в уникален смисъл, по
същият начин Той учи последователите Си, че те са деца на Неговият небесен Отец, че са членове на
същото небесно семейство, както е и самият Той. В началото на Неговото служение ние намираме, че Той
казва: „Който върши Божията воля, е мой брат и сестра, и майка“ (Марк 3:35). А двама автори на
Евангелия отбелязват, че след възкресението Му, Той казал, че учениците Му са Негови братя. „Жените
излязоха бързо от гроба...и се завтекоха да кажат на учениците Му. Внезапно Исус ги срещна...Тогава
Исус им каза: `Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея; там ще Ме видят`” (Мат.
28:9-10 – мой превод). “Иди при братята Ми и им кажи: `Връщам се при Моя Отец и вашия Отец.` Мария
Магдалена отиде при учениците с новината“ (Йоан 20:17-18 – мой превод).
Авторът на книгата Евреи ни уверява, че Господ Исус счита за свои братя всички онези, за които Той е
умрял и които е направил свои ученици. „Синът не се притеснява да ги нарича Свои братя, когато казва
(на Бога): `Ще възвестявам името Ти на братята Си` и пак `Ето Ме и децата, които Бог ми е дал`” (Евр.
2:12-13 NEB – мой превод). Когато ние влезем в Божието семейство, както нашият Създател е наш Баща,
така нашият Спасител е наш брат. Така както знанието, че е уникален Син, контролирало начинът на
живеенето Му на земята, така Той настоява сега, че знанието, че ние сме осиновени синове на Бога, трябва
да контролира и нашия начин на живот.
Този извод отново и отново идва от учението Му, но никъде това не е изразено по-ясно отколкото в
Неговата „Проповед на планината.“ Често наричана „Конституция на Божието царство,“ тази проповед на
същото основание може да бъде описана като „Правила на царското семейство,“ защото мисълта, че
ученикът на Исус е Божий син, е основата на всички важни теми на християнското подчинение, с които се
занимава Проповедта. Заслужава си тя да бъде разгледана подробно, по-специално твърдението, на което
толкова рядко е давана полагащата му се важност в изложението.
Християнско поведение
1. Осиновението се появява в Проповедта като фундаментът на християнското поведение. Често
пъти е казвано, че проповедта обучава на християнско поведение, не чрез даването на пълна схема от
правила и подробни разсъждения, които трябва да бъдат изпълнявани с механична точност, а чрез
маркирането на просторен и общ път на духа, посоката и целите, ръководните принципи и идеите, чрез
които християнинът трябва да управлява движението си. Често пъти е отбелязвано, че това е една етика на
отговорна свобода, която е много по-различна от инструкцията, целяща намаляване на щетите, която
използвали законниците и книжниците по времето, когато нашия Господ е живял на земята. Това, което е
забелязвано по-малко е, че тя е точно този вид морално инструкция, която родителите постоянно се опитват
да дадат на децата си – реални, лесно разпознаваеми и най-общо обучаващи принципи, изработени въз
основата на конкретен случай и целящи през цялото време да накарат децата да ценят и споделят
поведенията на родителите си и тяхната гледна точка за живота. Причината, поради която Проповедта
притежава това качество е лесно обяснима: защото тя наистина е инструкция за децата на семейството – на
Божието семейство. Основната й насоченост идва от 3 обобщаващи принципи на поведение, които са
обявени от нашия Господ.
а. Подражавайте на Бащата. „Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си...за да бъдете синове на
вашия Отец на небето...По тази причина, бъдете съвършени, както е съвършен вашия небесен Отец“
(Мат. 5:44-45, 48 – мой превод). Децата трябва да демонстрират семейната прилика в поведението си. Тук
Исус казва: „Бъдете святи, защото Аз съм свят“ – и казва това като семейно правило.
б. Прославяйте Бащата. „Нека вашата светлина да свети пред хората, за да виждат добрите ви
дела и да прославят вашия Отец на небето“ (Мат 5:16 – мой превод). Прекрасно нещо е децата да се
гордеят с техния родител и да искат и другите да видят колко чуден е той; по подобен начин Исус казва, че
християните трябва да се стремят да се държат пред публиката по такъв начин, който възхвалява Отец на
небето. Тяхна постоянна грижа трябва да е онова, което са учени да казват в началото на молитвите си:
„Отче наш, да се свети Твоето име“ (Мат. 6:9).
в. Да доставяме удоволствие на Отца. В Мат. 6:1-18, Исус обяснява нуждата да бъдем
непоколебими вярващи хора, които доставят удоволствие на Бога в религията си и дефинира принципа така:
„Пазете се от демонстриране на религията си пред хората, за да бъдете виждани от тях; защото
тогава няма да получите никаква награда от вашия Отец, Който е на небето“ (Мат. 6:1 RSV – мой
превод). Разбира се, такава „награда“ не е свързана с пари и материални придобивки – тя ще е награда вътре
в семейството, допълнителен белег на любов, така както родителите обичат да изненадват децата си, когато
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децата са полагали големи усилия, за да ги зарадват. Целта на обещаната от Господа награда (Мат. 6:4, 6,18)
не е да ни накара да мислим за схемата на заплащането и за обмен на стоки и пари в бизнеса, а просто да ни
напомни, че нашият небесен Отец ще забележи и ще покаже специално задоволство, когато фокусираме
усилията си да Му угаждаме, и то – единствено на Него.
Християнска молитва
2. Осиновението се появява в Проповедта като фундаментът на християнската молитва. „А вие се
молете така: `Отче наш...`”(Мат. 6:9). Така както Исус винаги се молел на Своя Бог като Баща („Авва“ на
арамейски е интимна семейна дума), така трябва и Неговите последователи да се молят. Исус е можел да
каже за Своя Отец „Ти винаги Ме слушаш“ (Йоан 11:42 ) и Той иска учениците Му да знаят, че като Божий
осиновени деца, същото е вярно и за тях. Отецът е винаги достъпен за децата Си, никога не е прекомерно
зает и чува това, което те казват. Това е основата на християнската молитва.
Според Проповедта на планината, от това следват две неща.
а. Молитвата не трябва да бъде мислена в безлични и механични отношения, като способ за оказване
на натиск върху някой, който иначе може да ви пренебрегне. „Когато се молите, не бърборете като
езичниците; защото те мислят, че ще бъдат чути заради многословието им. Не бъдете като тях,
защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да сте Го помолили.“ (Мат 6:7-8 – мой
превод).
б. Молитвата може да бъде свободна и смела. Не е нужно да се притесняваме да подражаваме на
върховната „дързост“ на детето, което не се страхува да моли родителите си за каквото и да е, защото то
знае, че може да разчита изцяло на тяхната любов. „Искайте и ще ви се даде...Всеки, който иска,
получава...Ако вие, въпреки че сте зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, колко повече
вашият Отец на небесата дава добри дарове на тези, който искат от Него“ (Мат 7:7-11 – мой превод).
Наистина, това не означава, че нашия Отец на небето винаги отговаря на децата си по начинът, по
който ние им даваме. Понякога ние се молим за грешно нещо! Божия привилегия е да дава добри неща,
неща от които се нуждаем и ако в неблагоразумието си искаме неща, които не спадат към тази категория,
Бог, като всеки добър родител, си запазва правото да каже: „Не това, то не е добро за теб, но вместо него,
ето, вземи това.“ Добрите родители никога не игнорират това, което казват децата им, нито пък Бог прави
това; но често Той дава онова, което е трябвало да искаме, а не това, което сме искали.
Павел умолявал Господ Исус милостиво да премахне трънът в тялото му, а Господ отговорил, като
милостиво го не го премахнал, и така укрепил Павел да живее с този трън (2Кор. 12:7-9). Господ знае кое
нещо е най-доброто за вас! Да предполагаме, че понеже на молитвата на Павел е отговорено по този начин,
на нея изобщо не е било отговорено е напълно погрешно. В тази представа се намира онова, което
понякога е наричано „проблемът с молитвата, на която не е отговорено.“
Животът на земята
3. Третото нещо, свързано с осиновението, се появява в Проповедта като основа на живота с вяра –
т.е. на животът на вяра в Бога за задоволяване на материалните нужди на християнина, докато той се стреми
към царството и праведността. Надявам се, че е нужно да подчертаем, че човек може да живее живота на
вярата, без да се отказва от доходна работа – без съмнение, някои хора са призовани да имат доходна работа,
но да се опитваме да работим такава работа, без конкретно водителство, ще бъде не вяра, а безразсъдна
смелост – и тук се намира голямата разлика! Всъщност, всички християни са призовани да живеят живот на
вяра, с смисълът – да изпълняват Божията воля независимо от цената, която ще трябва да платят и да се
доверяват на Него за последствията. ( Коментар: Да правим това, което знаем че трябва да направим, пък да става
каквото ще. Д.Пр.) Но рано или по-късно, всички хора са изкушавани да поставят в реда на приоритетите си
общественото си положение и сигурността си преди верността си към Божия призив и тогава и ако устоят
на това изкушение, те веднага биват изкушавани да се тревожат за предполагаемата последица от тяхната
твърда позиция – особено когато, както се случило с учениците, пред които Проповедта за пръв път е била
проповядвана и както се е случвало още много пъти по-късно – вървенето след Исус ги задължавало
наистина да се лишат от някои мерки за сигурност или благоденствие, на които в противен случай те щели
да се наслаждават. На онези Свои последователи, изкушавани по този начин, докато живеели живот на
вярата, Исус съобщава истината, вървяща заедно с тяхното осиновение: „Не се безпокойте за живота си –
какво ще ядете или пиете; или за тялото си – какво ще облечете“ (Мат. 6:25).
Но някой казва: „Това не е реално, как мога да не се притеснявам, когато трябва да се справям с това,
с това и това?“ Отговорът на Исус на това възражение е: „Вярата ти е твърде малка. Забравил ли си, че Бог е
твоят Отец? „Погледнете птиците в небето...вашият небесен Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни
от тях?“ (Мат 6:26). Ако Бог се грижи за птиците, на които Той не е Отец, не е ли ясно, че Той сигурно ще
се грижи за вас, чийто Отец Той е? В Мат. 6:31-33 отговорът на Исус е позитивен: „ Затова, не се
безпокойте, казвайки `Какво ще ядем?` или `Какво ще пием?`...Вашият небесен Отец знае, че вие се

99

100
нуждаете (от тези неща). Но първо се стремете към Неговото царство и Неговата праведност, и всички
тези неща ще ви бъдат прибавени“ (мой превод).
„Можехме да се блъснем,“ казало едно малко момиче, когато семейната им кола се промушвала в
усиления трафик на пътя. „Довери се на тате; той е добър шофьор,“ казала Мама. Малкото момиче
получило отново уверение и веднага се успокоила. Вярвате ли така във вашия небесен Отец? Ако не
вярвате, защо не вярвате? Такава вяра е съдбоносна; това е вяра в главния поток на живота на вярата, без
която живота се превръща, в най-добрия случай, в частично неверие.
Какво ни показва нашето осиновение?
В предишната глава видяхме, че мисълта за умилостивението, дума, която се среща само 4 пъти в
Новия Завет, въпреки това е фундаментално важна, защото тя е ядрото и фокусната точка на цялото
виждане на Новия Завет за спасителната работа на Христос.
Нещо подобно е вярно и за осиновението. Думата осиновение (на гръцки тя означава „поставен,
инсталиран като син“ се среща само 5 пъти в Новия Завет и само в 3 от тази случаи тя се отнася за
сегашното взаимоотношение на християнина към Бога в Христос (Рим. 8:15; Гал. 4:5; Еф. 1:5). Но въпреки
това, самата мисъл за осиновението е ядрото и фокусната точка на учението на Новия Завет за
християнския живот. Наистина, тези две идеи – за умилостивението и за осиновението – са свързани
заедно; ако бъда помолен да обобщя учението на Новия Завет в три думи, моето предложени ще бъде
осиновение чрез умилостивение и аз не очаквам някога да срещна по-богато и многозначително обобщение
на евангелието от това.
Нито пък само в четирите Евангелия се среща мисълта за нашето дарено от Бога синовство (да бъдеш
син), „изворът на нашата привилегия,“ както я нарича Джон Оуен, е поставена като ръководеща нашето
мислене и живот. Посланията в Новия Завет са пълни с нея. Ние ще извличаме доказателство най-вече от
Посланията, които ще разгледаме сега, за да покажем, че истината за нашето осиновение ни дава подълбоки разбирания, които Новия Завет групира в 5 направления: (1) величието на Божията любов; (2)
славата на християнската надежда; (3) служението на Светия Дух; (4) смисълът и мотивите на онова, което
пуританите наричат „евангелска святост“; (5) проблемът на християнската увереност.
1. Божията любов
Нашето осиновение ни показва величието на Божията любов. Новият Завет ни дава 2 еталона за
измерването на Божията любов. Първият е кръста (виж Рим. 5:8; 1Йоан 4:8-10); вторият е дарът на
синовството “Вижте каква любов ни е дарил Отец, че ние ще бъдем наречени Божий деца!“ (1Йоан 3:1 RV
– мой превод). От всички дарове на благодатта, осиновението е най-висшият дар. Дарът на прощението за
миналото ни е огромен: Да знаем, че „Понасяйки срама и грубите подигравки, на моето място Той
застана, подпечата моето опрощение с кръвта Си“ е вечен извор на чудо и радост. „Откупен, изцелен,
възстановен, опростен. Кой като мен ще пее за Негова възхвала?“
Така също освобождението и приемането сега и в бъдещето, е огромен дар: когато някогашното
възторжено резюме на Рим. 8 стане и ваше Сега не се страхувам от осъждане;
Исус и всичко в Него е мое!
Жив в Него, моята жива Глава,
И облечен в Божествена правда,
Смело се приближавам към вечния трон
и претендирам за короната, чрез моя собствен Христос вашият дух взема криле и лети, веднага щом онзи, който чете тази глава, наистина узнае. Но когато
разберете, че Бог те е взел, образно казано, от канавката и мизерията, и те е направил син в Неговия дом –
ти, по чудо опростеният нарушител, виновният, неблагодарният, предизвикателният, извратеният, какъвто
ти беше – тогава усещането на Божията „безгранична любов“ е нещо повече от това, което може да се
изрази с думи. Вие ще повторите като ехо въпроса на Чарлз Уесли:
О, как да разкажа добрината,
Отче, която Ти ми показа?
Че аз, дете на гнева и на ада,
ще бъда наричан Божие дете!
Обаче, изглежда, че вие няма да чувствате вече онова, което е чувствал Уесли и няма да отговорите
адекватно на зададения въпрос.
В древният свят, осиновяването е било обичайна практика, към която прибягвали заможните бездетни
семейства. Както вече казахме, тогава не са били осиновявани невръстни деца, както е сега, а млади зрели
хора, които показвали, че са способни и подходящи да носят семейното име по достоен начин. Но в нашия
случай, Бог ни осиновява като израз на безплатна любов, а не защото нашият характер и минало показват ,
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че ние сме достойни да носим Неговото име, а въпреки факта, че ние са се оказали недостойни. Ние не
подхождаме за място в Божието семейство; идеята за Неговото обичане и възвисяване на нас, грешниците,
така както Той обича и е възвисил Господ Исус Христос звучи абсурдно и безумно, но въпреки това, тя е
нищо по-малко от това - и това е смисълът на нашето осиновение.
Поради самата си природа, осиновението е акт на безплатна милост към осиновената личност. Ако
вие станете баща, чрез осиновяването на син или дъщеря, вие правите това, защото сте избрали да го
осиновите, а не защото сте принуден да го осиновите. По същият начин, Бог осиновява, защото Той избира
кого да осинови. Той не е длъжен да прави това. Той не е трябвало да прави нищо относно нашите грехове,
освен да ни наказва, така както заслужаваме. Но Той ни обикнал; поради това Той ни откупил, простил
ни, взел ни като Негови синове и дъщери и ни дал Себе си, като наш Отец.
Нито пък Неговата благодат се задоволява само с този първоначален акт, както се задоволява любовта
на човешките родители след завършването на законната процедура, която превръща детето в тяхно.
Установяването на статута на детето като член на семейството е само началото. Истинската задача остава:
да установи истинско синовно взаимоотношение между вашето осиновено дете и вас самият. В края на
краищата, това е нещото, което вие искате да виждате.
По същият начин, самият вие решавате да спечелите любовта на детето, като го обичате. Вие се
стремите да възбудите любов, чрез демонстриране на любов. Така е и с Бога. И през целият ни живот на
този свят, а и през цялата вечност, Той постоянно ще ни показва, по един или друг начин, все повече и
повече от Неговата любов и по този начин ще увеличава постоянно нашата любов към Него. Перспективата
пред осиновените Божий деца е вечна любов.
Някога познавах едно семейство, в което най-голямото дете беше осиновено по времето, когато
родителите считали, че няма да имат деца. Когато по-късно се родили техните естествено родени деца, те
насочили цялата си любов към тях, а осиновеното дете много очевидно било оставено „вън в студа.“ Беше
болезнено да се наблюдава и оценявайки според израза на лицето на най-голямото дете, това беше
болезнено преживяване. Разбира се, това беше жалък провал на родителството. Но в Божието семейство
нещата не са така. Подобно на блудният син в притчата, ние можем да установим, че сме способни
единствено да кажем: „Аз съгреших...не съм достоен вече да бъда наричан твой син; направи ми като един
от твоите наемни работници“ (Лука 15:18-19 – мой превод). Но Бог ни приема като синове и ни обича със
същата непоклатима любов, с която вечно обича Своя Единороден Син. В Божието семейство няма разлика
в любовта. Ние сме обичани точно толкова изцяло, както и Исус е обичан. Това прилича като приказна
история – царуващият монарх осиновява бездомни деца и ги прави принцове. Но, слава на Бога, това не е
приказка: това е солиден факт, основаващ се върху фундамента на безплатната и суверенна любов. Това и
нищо по-малко от това, е смисълът на осиновението. Не е чудно, че Йоан извикал: “ Вижте каква любов!“
(1Йоан 3:1) След като веднъж разберете осиновението, вашето сърце ще вика същото. Но това не е всичко.
2. Надежда
Нашето осиновение ни показва славата на Християнската надежда. Християнството на Новия Завет
е религия на надежда, вяра, която гледа напред. За християнинът, най-доброто е винаги все още бъдещо. Но
как можем да си формираме някаква представа за онова, което ни очаква на края на пътя?
И тук също, учението за осиновението ни идва на помощ. Да започнем с това, че то ни учи да мислим
за надеждата не като за възможност, нито пък като за вероятност, а като за гарантирана сигурност, защото
тя е обещано наследство. В светът на първия век, причината за осиновението е била конкретно да има
наследник, на когото човек може да завещае богатството си. Така и Божието ни осиновение ни превръща в
Негови наследници и така ни гарантира, като наше право (можем да кажем), наследството, което Той е
натрупал за нас. „Ние сме Божий деца. А ако сме деца, тогава ние сме наследници - наследници на Бога и
сънаследници с Христос“ (Рим. 8:16-17). „Затова ти не си вече роб, а син и понеже си син, Бог те е
направили също наследник“ (Гал. 4:7 – мой превод). Богатството на нашия Отец е неизмеримо и ние ще
наследим целия имот.
Освен това, учението за осиновението ни казва, че основният смисъл на нашето обещано наследство
е участие в славата на Христос. Ние ще бъдем направени като нашия по-стар брат във всяко отношение и
грехът, и смъртта, двойното извращение на Божията добра работа в сферите на морала и на духовното, ще
са неща, останали в миналото. „Сънаследници с Христос...за да участваме в Неговата слава“ (Рим. 8:17 –
мой превод). „Сега ние сме Божий деца и какви ще бъдем, все още не е станало ясно. Но ние знаем, че
когато Той се появи, ние ще бъдем подобни на Него“ (1Йоан 3:2 – мой превод).
Това подобие ще обхване както физическото ни състояние, така и нашият ум и характер. Наистина,
Рим. 8:23 говори за даряването на това физическото състояние в нашето осиновяване, ясно употребявайки
думата, която говори за наследството, което ние, които сме осиновени ще получим: „ Ние самите, които
имаме първите плодове на Духа, стенем вътрешно, докато очакваме жадно нашето осиновение като
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синове, изкуплението на нашите тела“ (мой превод). Тогава, благословението на денят на възкресението
ще направи да стане реално за нас всичко, което се е съдържало във взаимоотношението на осиновението,
защото това ще ни въведе в пълното живеене на небесния живот, на което сега се наслаждава нашият постар брат.
Павел живее във великолепието на това събитие, уверявайки ни, че цялото творение, безмълвно, но
въпреки това реално, очаквайки и копнеейки „в жадно очакване да бъдат открити Божийте синове.
Понеже...самото творение ще бъде освободено от робството си да се разпада и ще бъде отведено в
славната свобода на Божийте деца“ (Рим. 8:19-21 – мой превод). Каквото и друго нещо да се съдържа в
този откъс (а нека да не забравяме, че той не е писан, за да задоволява любопитството на
природоизследователите), то ясно подчертава изненадващото великолепие на онова, което ни очаква в
добрият план на Бога.
Когато мислим за Исус, възвисен в слава, в пълнотата на радостта, заради която Той издържал на
Кръста (всъщност, нека да бъде казано, за онова, за което християните трябва често да мислят), ние трябва
винаги да си напомняме, че всичко, което Той има, един ден ще бъде споделено с нас, защото то е наше
наследство, не по-малко, отколкото е Негово; ние сме сред „много синове,“ които Бог завежда в слава (Евр.
2:10) и Божието обещание към нас и Неговата работа за нас няма да пропадне.
Най-накрая, учението за осиновението ни казва, че живеенето на небето ще бъде „семейно събиране,“
когато огромното множество от изкупени се срещнат заедно в лично и взаимно общуване с техния Отец-Бог
и Исус, техният брат. Това е най-дълбоката и най-ясна идея за небето, която ни дава Библията. Много нейни
текстове посочват към нея.
„Отче, желая тези, които Ми даде, да бъдат с Мен, където съм Аз и да гледат Моята Слава“ (Йоан
17:24 – мой превод). „Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (Мат. 5:8). „Ние ще Го
видим, какъвто Той е“ (1Йоан 3:2 – мой превод). „Те ще гледат лицето Му“ (Откр. 22:4). „Тогава ще
гледаме лице в лице“ (1Кор. 13:12 – мой превод). „И така, ние ще бъдем вечно с Господа“ (1Сол. 4:17 – мой
превод).
Това ще прилича на денят, когато болното дете най-после е способно да напусне болницата и намира
бащата и цялото семейство, чакащи отвън, за да го посрещнат – семеен празник, ако изобщо е имало такъв.
“Аз гледам на себе си сега, в края на моето пътуване, най-трудните ми дни свършиха“ – казал г-н
Непоклатим, - литературния герой на Бъниан от книгата му „Пътуването на пътешественика,“ когато стоял
във водата, по средата на река Йордан – „мисълта за онова, към което вървя и Водачът, който ме очаква
от другата страна, лежи като разпален въглен в сърцето ми...В миналото живеех чрез слухове и вяра, но
сега отивам там, където ще живея чрез виждане и ще бъда с Онзи, в чиято компания аз се наслаждавам.“
Това, което прави небето да бъде небе, е присъствието на Исус и на примирения небесен Отец, който
ни обича заради Исус не по-малко, отколкото обича самият Исус. Да виждаме, да знаем и да обичаме, и да
бъдем обичани от Отца и Сина, в компанията на останалите от огромното Божие семейство, е цялата
същност на християнската надежда. Както е написал Ричард Бакстър в своята поетична версия на завета с
Бога, към което бъдещата му съпруга се подписала с радостно желание на 10.04.1660:
Моето познание за този живот е малко.
Окото на вярата е замъглено:
Но е достатъчно, че Христос знае всичко
и Аз ще бъда с Него.
Ако вие сте вярващ и поради това, осиновено дете, тази перспектива ви задоволява напълно; а ако
това не ви поразява и задоволява, изглежда, че вие не сте нито вярващ, нито осиновено дете.
3. Духът
Нашето осиновение ни дава ключът за разбирането на служението на Светия Дух.
Днес има изобилие от капани и неразбирания сред християните за служението на Духа. Проблемът не
е в намирането на правилните названия, а е свързан с познанието на онова преживяване, съответстващо на
работата на Бога, за което говори названието. Всички ние знаем от Библията, че Духът преподава на нас
Божия разум и прославя Божия Син; също, че Той е изпълнителят на новото раждане, Който ни дава
разбиране, за да познаваме Бога и ни дава ново сърце, за да Му се подчиняваме; също, че Той живее вътре в
християните, освещава ги и им дава сили да вървят ежедневно по Божия път; също, че уверението,
радостта, мира и силата са негови специални дарове. Но много християни се оплакват озадачени, че за тях
тези твърдения са само формули, които нямат нищо общо с техния собствен Живот.
Естествено, такива християни усещат, че им липсва нещо жизнено важно и питат разтревожено как
могат да запълнят пропастта, между картината на Новия Завет за живота в Духа и тяхното усещано
безплодие в ежедневния им живот. Тогава, вероятно в отчаяние, те решават да търсят едно променящо ги
физическо събитие, чрез което онова, което те усещат като тяхна лична „недуховна бариера“ ще бъде
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счупена в интерес на доброто и всичко останало. Събитието може да бъде като „пълно предаване“ или
“кръщение на Светия Дух,“ или „цялостно освещаване“ или „запечатване с Духа,“ или дарбата на говорене
на езици, или (ако сме католици, а не протестанти), „втори приемане,“ или самотна молитва, или обща
молитва.
Но въпреки това, даже ако нещо се случи, което усещат, че е способно да бъде оприличено с това, към
което се стремят, те скоро установяват, че в края на краищата „недуховна бариера“ не е била счупена и те
неуморно започват да търсят нещо ново. Днес много християни са хванати в този капан. Ние питаме, от
каква помощ се нуждаят те в този случай? Отговорът ни дава светлината, излъчвана от истината на
осиновението в служението на Духа.
В случай на такива проблеми, които вече казахме, че са фалшив магичен вид вяра в
свръхестественото, който води хората да жадуват за трансформиращо докосване, като от някаква
електрическа и безлична сила, която ще ги освободи от товарите и ограниченията на живеенето със себе си
и с другите хора. Те вярват, че това е същността на истинското духовно преживяване. Те си представят, че
работата на Духа е да им дава преживявания, които приличат на преживяванията при употребата на
наркотици. (Колко безполезно е, когато евангелисти всъщност обещават това и когато наркоманите
приравняват техните фантазии с религиозно преживяване! Дали нашата епоха някога ще се научи да
различава неща, които са толкова различни?) Всъщност, обаче, този стремеж към вътрешна експлозия, а
не към вътрешно общуване, показва дълбокото неразбиране на служението на Духа.
Защото жизнено важната истина, която трябва да бъде разбрана тук е, че Духът е даден на
християните като „Духът на осиновението“ и в цялото си служение към християните Той действа като
Духът на осиновението. Като такъв, Неговата задача и крайна цел е да направи християните да разбират с
нарастваща яснота смисъла на тяхното синовно взаимоотношение с Бог в Христос е да ги въвежда в
постоянно по-дълбок техен отговор към Бога в това взаимоотношение. Павел посочва към тази истина,
когато пише: „Вие сте получили Духът на осиновението, чрез Който ние викаме `Авва, Отче`” (Рим. 8:15
KJV – мой превод). “Бог изпрати Духът на Сина Си в сърцата ви, викащ (т.е. подтиква ви да викате) `Авва,
Отче`” (Гал. 4:6 KJV – мой превод).
Така както самото осиновение е ключовата мисъл за отключването и е фокусната мисъл за
обединяването на гледната точка на Новия Завет за християнския живот, както и разпознаването, че Духът
идва при нас като Духът на осиновението, е ключовата мисъл за отключването и фокусната мисъл за
сглобяването на всичко, което Новия Завет ни казва за служението на Духа към християните.
От това становище, предоставено от тази фокусна мисъл, ние виждаме, че работата на Духа има три
страни.
(1) Той ни прави и ни запазва съзнателни – понякога ярко съзнаващи и винаги съзнаващи за някое
събитие, даже когато извратената част от нас ни подтиква да отречем тази съзнателност – че ние сме Божий
деца с безплатна благодат чрез Исус Христос. Това е Неговата работа – да дава вяра, увереност и радост.
(2) Той ни подтиква да гледаме към Бога като на баща, показвайки към Него почтителна смелост и
безгранично доверие, което е естествено за децата, които са в безопасност в любовта на техния баща.
Негова е работата да ни подтиква да викаме „Авва, Отче“ – поведение, описано в смисъла на този вик.
(3) Той ни подбужда да действаме в съответствие с позицията си като деца на царя, като
демонстрираме характерната семейна прилика (подражавайки на Христос), допринасяйки за семейното
благополучие (обичайки братята си) и поддържайки семейната чест (стремейки се да прославяме Бога).
Това е освещаващата работа на Духа. Чрез това постоянно задълбочаване на синовното съзнание и характер,
с неговата изява в стремежа към вършенето на това, което Бог обича и избягването на онова, което
Той мрази, „ние сме преобразявани от Духът на Господа във вечно увеличаващо великолепие в Неговия
собствен образ“ (2Кор. 3:18 Philips – мой превод).
Следователно, реалността на служението на Духа става видима в живота ни, не когато се стремим да
се наслаждаваме на чувства и преживявания, а когато търсим самият Бог, когато гледаме към Него като
на наш Отец, когато ценим общуването си с Него и намираме в себе си нарастваща загриженост да Го
познаваме и да Му угаждаме. Това е нужната истина, която може да ни измъкне от тресавището на
недуховните гледища за Духа, в което сега се намират толкова много хора.
4. Святост
Като резултат от това, което току-що казахме, нашето осиновение ни показва смисълът и мотивите
на „евангелска святост.“
Няма съмнение, че „евангелска святост“ е непознат израз за някои хора. Тя е Пуританско
стенографско обозначение за истинско християнско живеене, извиращо от любовта и благодарността към
Бога, за разлика от фалшивата „законна святост,“ изявяваща се само във форми, ритуали и видими
прояви, поддържани от егоистични мотиви. Тук ще кажем само две кратки неща за „евангелската святост.“
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Първо, това вече беше казано ни показва неговата същностна природа. Тя е просто постоянно и
последователно живеене, произтичащо от нашата синовна връзка с Бога, в която ни отвежда евангелието. Тя
е начин на изява на дете на Бога, което е вярно към своя Отец, към своя Спасител и към себе си. Тя е изява
на осиновението в живота на човека. Тя е белег на добър син или дъщеря, за разлика от „блудния син“ или
„черната овца“ в царското семейство.
Второ, осиновителната връзка, която демонстрира Божията благодат толкова характерно, сама по
себе си предоставя мотив за това истинско свято живеене. Християните знаят, че Бог “ни е предопределил за
осиновението на деца чрез Исус Христос за Себе си“ и че това включвало Неговото вечно намерение, че
„ние ще бъдем святи и без недостатък пред Него в любов“ (Еф 1:4-5 KJV – мой превод). Те знаят, че
вървят към ден, когато тяхната съдба ще бъде изцяло и най-накрая осъществена. „ Ние знаем, че когато Той
се появи, ние ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим такъв, какъвто Той е“ (1Йоан 3:2 – мой
превод).
Какво следва от това знание? Защо е това: „Всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си
така, както Той е чист“ (1Йоан 3:3)? Децата знаят, че Божията воля за тях е, те да са свети и че светостта е
както средство и състояние, а също е и съставна част от тяхното щастие, тук и след това, и че понеже обичат
своя Отец, те активно се стремят към изпълнението на Неговото благодетелно намерение. Родителската
дисциплина, осъществявана чрез външен натиск и изпитания, подпомагат този процес: християнинът в
периоди на изпитание може да получи утеха от знанието, че в Божият милостив план всичко случващо се в
живота му е, с цел постигането на позитивно намерение, за по-нататъшно негово очистване от грехове.
В нашия свят, царските деца трябва да преминат през допълнително обучение и възпитание, които не
се отнасят за другите деца, за да станат подходящи за тяхната по-висша съдба. Същото се случва и с децата
на Царят на царете. Ключът за разбирането на цялото Негово отношение съм децата Му е да помним, че
чрез живота им, Той ги обучава и подготвя за онова, което ги чака и ги формира, за да станат приличащи на
Христос. Понякога процесът на формирането е болезнено и наказанието е неприятно, но Библията ни
напомня: „Господ наказва тези, когото обича и налага всеки, когото приема като син...Никое наказание не
изглежда приятно в момента, а е болезнено. Обаче след време, то произвежда плод на праведност и мир
за тези, които са били възпитани чрез него“ (Евр. 12:6-7,11 – мой превод). (Коментар: Не трябва да
стискаме здраво в ръката си каквото и да е, защото ще ни боли, когато Бог откопчава пръстите на юмрука ни, за да
ни го отнеме и после Той ще ни даде онова, което никой не може да ни отнеме.“ Д.Пр.)

Само човекът, който схване това, може да разбере смисъла на Рим. 8:28: „Всички неща работят
заедно за доброто на тези, които обичат Бога“ (KJV – мой превод); по същия начин, само той може да
запази увереността си, че е син на Бога, когато е нападан от сатанинска атака и обстоятелствата в живота му
се влошат. Но онзи, който е разбрал правилно истината за осиновението, остава уверен и получава
благословение в ден на изпитание: това е една страна от победата на вярата над света. Междувременно
обаче, се твърди, че основният мотив на християнина за свято живеене е не негативен - т.е. не надеждата
(безплодна!), че чрез святото живеене християнинът ще избегне наказанието, а е позитивен – т.е. подтикът
да показва своята любов и благодарност към Бога заради осиновението си, чрез оприличаването си с
Божията воля за него.
Това веднага хвърля светлина върху въпроса за мястото Божия закон в християнския живот. Много
хора считат, че е трудно да разберат какво изискване може да има законът към християнина. Според тях, ние
сме неподвластни на закона; нашето спасение не зависи от спазването на закона; ние сме оправдани чрез
кръвта и праведността на Исус Христос. Как тогава може спазването на закона да е важно или изобщо да
направи някаква разлика за каквото и да е, отсега нататък или не? И понеже оправданието означава прошка
на целия грях, в миналото, в настоящето и в бъдещето, и пълно приемане за цялата вечност, защо би
трябвало ние да се тревожим, дали извършваме грях или не? Защо трябва да мислим, че Бог е засегнат? Не
показва ли несъвършено разбиране на оправданието, когато християнин превръща в проблем ежедневните
си грехове и прекарва време в тъгуване и разкаяние, и търсене на прошка за тях? Отказът да гледаме към
закона за указание как да живеем и отказът да бъдем загрижени за ежедневните си нарушения , не са ли
част от истинската смелост на оправдаващата вяра?
Пуританите е трябвало да се срещнат тези „парадоксални“ представи и понякога им е било много
трудно да им отговарят. Ако някой си позволи да мисли, че оправданието е връхната цел на дарът на
спасението, на него винаги ще му бъде трудно да отговаряна такива твърдения. Истината е, че на тези идеи
трябва да бъде отговаряно не с оглед на спасението, а на осиновението – реалност, която пуританите
никога не са изяснявали достатъчно. Но след като бъде направено разграничението между тези две неща в
дарът на спасението, точният отговор става ясен.
Какъв е отговорът? Отговорът е следния: Въпреки, че е сигурна истина, че оправданието завинаги ни
освобождава от нуждата да спазваме закона или да се опитваме да го спазваме, като начин за спечелването
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на живот, по същия начин е и истина, че осиновението възлага върху християнина постоянното
задължение да спазва закона, като начин, чрез който той угажда на новонамерения си Отец. Спазването на
закона е семейна прилика на Божийте деца; Исус е изпълнил цялата праведност и Бог ни призовава и ние да
правим същото. Осиновението плюс спазването на закона на ново взаимоотношение: като Божий деца ние
признаваме властта на закона като правило за нашето живеене, защото знаем, че това иска нашия Отец. Ако
извършим грях, ние изповядваме нарушението си и молим нашия Отец да ни прости въз основата на
семейните взаимоотношения, както Исус ни учи да правим – „Отче...прости греховете ни“ (Лука 11:2, 4).
Греховете на Божийте деца не унищожават тяхното оправдание или не премахват тяхното осиновение, но те
омърсяват взаимоотношението на децата с техния Отец.
„Бъдете святи, понеже Аз съм свят“ (1Пет.1:16) е словото на нашия Отец към нас и не е част от
оправдаващата вяра да изпускаме от погледа си факта, че Бог, Царят, иска царските Му деца да живеят
живот, който е достоен за техния баща и позиция.
5. Увереност
Нашето осиновение ни дава изискването, от което се нуждаем, за да виждаме пътя си в проблема с
увереността .
Ако някога е имало объркано положение – то е тук! Тази тема е постоянно обсъждана в църквата, още
от Реформацията. (Коментар: Като начало на Реформаторското движение е прието обявяването на 95-те тези на Мартин
Лутер през 1517. Д. Пр.) Реформаторите и по-специално – Мартин Лутер, използвал думата „увереност,“ за да
направи разграничение между „историческата вяра,“ т.е. вяра в християнските факти без отговор или
коментар и истинската спасяваща вяра. Те казвали, че спасяващата вяра е най-важното уверение. Наричали
я fiducia, увереност – т.е. първо в истината на Божието обещание за опрощението и живота на към
вярващите грешници, и второ – в нейното приложение към себе си като вярващ. Лутер обявил: „ Вярата е
жива и обмислена увереност в Божията благодат, толкова сигурна, че заради нея човек би могъл да умре с
хиляди смърти и такава увереност...ни прави весели, безстрашни и радостни относно Бога и цялото
творение.“ И той атакува: „това гибелно учение на привържениците на Папата, които поучават, че никой
човек не знае със сигурност дали той ще бъде одобрен от Бога или не; посредством което те изцяло
обезобразяват учението на вярата, измъчват човешката съвест, прогонват Христос от църквата и
отричат всички изгоди на Светия Дух.“
Същевременно, Реформаторите признават, че увереността на вярата може да съществува в човек,
който, когато е изкушаван, се чувства сигурен, че в него нямало никаква увереност и че той нямал никаква
надежда в Бога. (Ако това ви се струва парадоксално, бъдете благодарен, че никога не сте бил изложен на
видът изпитание, който прави това актуално състояние на душата ви, каквото е било наистина състоянието
на Лутер и на много други хора по неговото време.)
Римските католици не могли да направят нищо. В отговор на Реформаторите те препотвърдили
стандартното средновековно становище, че въпреки, че вярата се надява за небето, тя не може да има
никаква сигурност, че ще отиде там и че да се твърди това, е предположение.
Пуританите от следващия век направили следваща крачка в учението, твърдейки, че това, което е
съществено във вярата, не е увереността в спасението, независимо дали в настоящето или в бъдещето, а
жизненоважното разкаяние и привързването към Исус Христос. Те често говорели за увереността като за
нещо, което е различно от вярата, която вярващият не би могъл обикновено да изживее, освен ако
специално я търси.
През 18-я век Джон Уесли повторил настояването на Лутер, че свидетелството на Духа, вследствие на
което идва увереността, е същността на вярата, въпреки че по-късно той добавил уточнение, чрез правенето
на разлика между вярата на слуга, в която няма увереност и вярата на син, в която има увереност.
Изглежда, че той е обмислял живота си от периода когато имал вярата на слуга - преди 24.05.1738, когато в
него се извършило дълбоко обновяване на вярата (Коментар: Преди това той считал, че е слуга на Господа, а след
това – че е Божий син. Д.Пр.) - една от границите на пълното християнско изживяване, когато се стремял към
спасението и продължавал да познава Господа, но все още не бил уверен, че стои в благодат. Подобно на
всички последователи на Лутер, но все пак не като самия Лутер! - Уесли твърдял, че увереността се отнася
само за сегашното приемане от Бога и че не може да има сегашна постоянна увереност.
Обсъждането сред евангелистите продължава и продължава да озадачава. Какво е увереността? И
Бог кого уверява? - всички вярващи, някои от тях или никой? Когато Той уверява, какво уверява? И по какъв
начин е давана увереността? Бъркотията е огромна, но истината на осиновението може да ни помогне да
разгадаем пъзела.
Ако Бог в любов е направил християните Свои деца и ако Той е съвършен като Отец, от това
изглежда, че следват две неща в природата на случая. Първо, семейната връзка трябва да е жива, постоянна
и вечна. Съвършените родители не изгонват децата си. Християните могат да действат като блудни синове,
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но Бог не може да престане да действа като бащата на блудния син.
Второ, Бог ще излезе извън пътя Си, за да накара децата Си да усетят Неговата обич към тях и да
знаят тяхната привилегия и сигурност като членове на Неговото семейство. Осиновените деца се нуждаят
от увереност, че те принадлежат и съвършен родител не би я отказал.
В Рим. 8, класическият откъс в Новия Завет за увереността, Павел потвърждава два извода.
Първо, той ни казва, че онези, които Бог е “предопределил да бъдат приспособени към образа на
Неговия Син, за да бъде Той първородният сред много братя“ – иначе казано, онези, които Бог е решил
вечно да вземе като синове в семейството Си, заедно със Своя Единороден – „ Той
призова...оправда...прослави“ (Рим. 8:29-30 – мой превод). Ние забелязваме, че глаголът „прослави“ е в
минало време, въпреки че самото събитие е все още в бъдещето; това показва, че за разсъждението на
Павел самото прославяне е както добро нещо, така и е вече извършено, понеже е утвърдено от Божий
декрет. Оттук идва и увереността на Павел в обявяването: „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито
живот, нито ангели, нито дяволи, нито сегашното, нито бъдещето, нито някакви сили, нито височина,
нито дълбочина, нито нещо друго в цялото творение, ще бъде способно да ни отдели от Божията любов“
– избиращата, откупуващата родителска любов на Бога – „която е в Христос Исус нашия Господ“ (Рим.
8:38-39 – мой превод).
Второ, Павел ни казва, че тук и сега „Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че ние сме
Божий деца“ (Рим. 8:16 – мой превод). А по-нататък, че „ако сме деца, тогава сме и наследници“ (Рим.
8:17). Твърдението е всеобхватно: въпреки, че Павел никога не се срещнал с християните в Рим, той се
чувствал способен да приеме за неподлежащо на съмнение, че ако те са били християни, тогава те ще знаят
това вътрешно свидетелстване на Духа за тяхното щастлив статут като синове и наследници на Бога. Добре
е направил Джеймс Дени (1856-1917 – шотландски пастор и теолог, който веднъж отбелязал, че
„увереността“ е грях за римокатолиците, а за повечето протестанти е дълг, а в Новия Завет увереността е
просто факт. Ние забелязваме, че в този стих свидетелството за нашето осиновение идва от два различни
източници – от нашият дух (т.е. нашето съзнателно „аз“) и от Божия Дух, който свидетелства както с нашия
дух, така и към нашия дух. (Това твърдение няма да окаже влияние върху нас, освен ако, както е направено
в RSV, ние направим промяна в пунктуацията и го преведем така: „Когато ние викаме `Авва!Отче!`,
самият Дух свидетелства с нашия дух.“ Тогава, това означава, че синовният вик и синовното поведение
което той изразява, са доказателство, че в сърцето има двойно свидетелство.)
Каква е природата на това двойно свидетелство? Анализът на Робърт Халдейн (1764-1842 –
шотландски теолог), който извлича същината от повече от два века евангелски тълкувания, едва ли би могло
да бъде подобрен. Той пише, че свидетелството на нашия дух става реалност, когато “Светия Дух ни прави
способни да потвърдим, че сме Божий синове, защото съзнаваме, че това е така и откриваме в себе си
истински белези на обновено състояние.“ Това е подразбираща се увереност, заключение, основаващо се на
факта, че човек знае евангелието; вярва в Христос; върши дела, съответстващи на разкаянието му; и
демонстрира инстинкти на обновен човек.
Но (продължава Халдейн) да кажем, че това е всичко, което е включено в свидетелството на Светия
Дух, би означавало да не успеем да разберем това, което се твърди в този текст, защото в този случай Светия
Дух би означавало, че само подпомага съзнанието да бъде свидетел, но да не може да бъде казано, че самият
Дух също е свидетел.
Светият Дух свидетелства към нашия дух с ясно и незабавно свидетелство и също с нашия дух в
съвместно свидетелство. Това свидетелство, въпреки че не може да бъде обяснено, въпреки това е усещано
от вярващият и освен това то е усещано в неговите вариации, като понякога е по-силно и осезаемо, а в други
случаи е по-слабо и по-малко доловимо.
Неговата реалност е описвана в Библията чрез такива изрази, като изразите за Отец и Синът, които
идват вътре в нас и живеят с нас – Христос, изявяващ Себе си пред нас и вечерящ с нас – Той ни дава
„скрита манна“ и „бялото камъче,“ обозначаващо съобщението към нас на знанието за оправдаването ни
от вината и написано „ново име,“ което никой не знае, освен този, който го получава (виж Откр. 2:17).
„Божията любов е излъчвана навсякъде в сърцата ни от Светия Дух, който е даден вътре в нас “
(Romans, p. 363). Това е незабавно уверение, директна работа на Духа в обновеното сърце, идващо да допълни
обещаното от Бога свидетелство на нашия собствен дух (т.е. да допълни нашето собствено съзнание за себе
си и и нашето собствено знание за себе си като вярващи). Макар че двойното свидетелстване може
временно да бъде замъглено чрез Божието оттегляне или от сатанинска атака, всеки истински вярващ
християнин, който не натъжава и не загасва Духът чрез неверие, обикновено се наслаждава и на двата вида
свидетелстване, повече или по-малко, когато живото присъствие на Духа, (според сегашното време на
глагола, употребен от Павел) ясно показва това.(виж Рим. 8:16).
Следователно, истината за увереността се разкрива така: нашият небесен Отец възнамерява децата
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му да познаят Неговата любов към тях и тяхната собствена сигурност в Неговото семейство. Той нямаше да
бъде съвършен Отец, ако не искаше това и ако не беше действал това наистина да е така. Неговото действие
приема формата на двойното свидетелстване, което описахме, че е част от редовното преживяване на децата
Му. По този начин Той ги води да се радват в Неговата любов. Самото двойно свидетелстване е дар – то е
короноващ елемент в сложния дар на вярата, елемент, чрез който вярващите придобиват „чувствено знание“
- че тяхната вяра и осиновение, и надеждата за небето, и безкрайната суверенна любов на Бога към тях – са
истинска реалност.
За това измерение на преживяването на вярата човек трябва да каже, както е казал г-н Скуиърс
(Коментар: Герой от роман на Дикенс. Д.Пр. ) за природата, че „е по-лесно да се измисли, отколкото да се опише“ и
„по-лесно да се почувства, отколкото да се каже,“ както една шотландска жена се предполага, че би казала
това, доста по-правилно граматически и снизходително, но въпреки това всички християни обикновено се
наслаждават на това преживяване до някаква степен, защото то наистина е част от тяхното рождено право.
Понеже сме склонни към самоизмама (Коментар: А това е най-опасния вид измама. Поради нея, ние отказваме да
приемем всяко доказателство, което може да ни извади от заблудата и така ставаме роби на самоизмамата си. Д.Пр. ), е добре
да проверим увереността си чрез използването на доктриналният и етичен критерий, предоставен от 1Йоан
за тази цел (виж 1Йоан 2:3, 29; 3:6-10,14, 18-21; 4:7-8, 15-16; 5:1-4, 18) и по този начин разбиращият
елемент в нашата увереност ще бъде подсилен и яснотата на увереността изобщо, може много да се
увеличи. Източникът на увереността, обаче, не е самото наше разбиране, а самата работа на Духа, както и
чрез нашето разбиране, които ни убеждават, че ние сме Божий деца и че спасяващата вяра и обещанията на
Бога се отнасят лично за нас.
Тогава, какви са историческите спорове? Католиците не били прави: разглеждано в светлината на
осиновението и на бащинството на Отец, тяхното отричане както на запазването на спасението, така и на
увереността за спасението, се превръща в абсурдна уродливост. Какъв вид баща е този, който никога не
казва на всяко едно от децата си, че го обича, но възнамерява да ги прогони от семейството, ако те не се
държат прилично? По същият начин е грешка отричането на запазването на спасението от
привържениците на учението на Уесли и на Лутер. Бог е по-добър баща, отколкото му позволява да е това
отричане: Той запазва децата си във вярата и благодатта и няма да им позволи те да се изплъзнат от ръката
Му. Реформаторите и привържениците на Уесли са били прави да кажат, че увереността е неразделна част
от вярата; Пуританите, обаче, също са били прави да подчертават по-силно, отколкото преди, факта, че
християните, които натъжават Духа чрез грях и които не успяват да търсят Бога с цялото си сърце, трябва да
очакват, че няма да получат цялото използване на благата на този короноващ дар на двойното
свидетелстване, точно така както немарливите и непослушни деца спират усмивките по лицата на
родителите си и ги предизвикват да се намръщят.
Някои дарове са твърде скъпи за немарливите и непослушни деца и двойното свидетелстване е дар,
който нашия небесен Отец иска, до някаква степен поне, да блокира, ако вижда, че ние сме в състояние, в
което пълния достъп до този дар би ни навредило, правейки ни да си мислим, че нашия Отец не се
интересува, дали живеем свят живот или не.
Великата тайна
Странен факт е, че истината за осиновението е омаловажавана в историята на Християнството. Освен
две книги от 19-я век, които сега едва ли са познати (R. S. Candlish, The Fatherhood of God и R. A.Webb, The
Reformed Doctrine of Adoption), няма никаква евангелска литература за осиновението, нито пък е имало от
времето на Реформацията, нито пък е имало преди нея. Разбирането на Лутер за осиновението е било
толкова силно и ясно, каквото е било и разбирането му за оправданието, но неговите ученици се
придържали към оправданието и не направили нищо за осиновението. Пуританското учение за
християнския живот, което в другите аспекти е много силно, е било забележимо недостатъчно относно
осиновението, което е една от причините, поради които, толкова лесно е възникнало законническото
погрешно разбиране. Може би ранните Методисти и сродни на тях методистки светци като Били Брей ( 17941868 – прочут английски пастор и евангелист), „Царският Син,“ с неговото незабравимо отношение към молитвата
„Аз трябва да кажа на Отец за това“ – са стигали най-близо до този начин на живот като Божие дете,
който е описан в Новия Завет. Със сигурност има много неща, които трябва да бъда направени за
осиновението в днешната християнска теология.
А междувременно, незабавното послание към нашите сърца за това, което изучавахме в тази глава,
със сигурност е следното: „Дали аз, като християнин, разбирам себе си? Познавам ли истинския си образ?
Знам ли каква е истинската ми съдба? Аз съм Божие дете. Бог е моят Отец; небето е моят дом; всеки ден аз
съм с един ден по-близо. Моят Спасител е мой брат; всеки християнин също е мой брат. Казвайте това на
първо място, отново и отново на себе си, сутрин, когато се събудите, казвайте го последно вечер, преди
да заспите, казвайте го докато чакате автобуса на спирката, казвайте го всеки път, когато мозъка ви е
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свободен и питайте как сте направен способен да живеете като човек, който знае, че всичко това изцяло
и напълно е истина. Дали това е християнската тайна за щастлив живот?
Да, това наистина е така, но ние имаме да кажем нещо, което е по-високо и по-дълбоко. Това е
християнската тайна на християнския живот и на живота, който отдава почит на Бога и това са аспектите на
ситуацията, която наистина е важна. Дано тази тайна да стане изцяло ваша и изцяло моя.
За да ни помогнат да разбираме правилно кои и какви, като деца на Бога, сме ние и сме призовани да
бъдем, има някои въпроси, чрез които ние можем добре да изследваме себе си отново и отново:
Дали разбирам моето осиновение? Ценя ли го? Напомням ли си ежедневно за моите привилегии като
Божие дете?
Намерил ли съм пълната увереност за моето осиновение? Ежедневно живея ли в Божията любов към
мен?
Отнасям ли се към Бога като мой Отец на небето, обичам ли Го, отдавам ли Му почит, подчинявам ли
се на Него, търся ли и посрещам ви радушно Неговото приятелство, винаги ви се опитвам да Му угаждам,
както земен родител би искал детето Му да прави?
Мисля ли за Исус Христос, моя Спасител и моя Господ, като и за Мой брат, донасящ при мен не само
небесна власт, но и небесно човешко съчувствие? Дали мисля ежедневно колко близък е Той към мен, колко
изцяло Той ме разбира и колко много, като мой родственик и изкупител, Той се грижи за мен?
Научих ли се да мразя нещата, които не харесват на моя Отец? Чувствителен ли съм към злите неща,
към които Той е чувствителен? Старая ли се да ги избягвам, за да не Го натъжавам?
Очаквам ли ежедневно онова велико семейно време, когато Божийте деца най-накрая ще се съберат на
небето пред трона на Бога, техния Отец и тяхното Агне, техният брат и техния Господ? Вълнувам ли се от
тази надежда?
Обичам ли моите християнски братя и сестри, с които живея ежедневно по начин, от който няма да се
срамувам, когато на небето си спомня за това?
Гордея ли се с моя Отец и с Неговото семейство, към което аз принадлежа чрез Неговата благодат?
Дали семейната прилика се проявява в мен? Ако не – защо не се появява?
Бог ни смирява; Бог ни учи; Бог ни прави Негови собствени истински деца.

Глава 20

Ти, нашият Водач
За много християни е хроничен проблем да бъдат водени. Защо? Не защото те се съмняват, че Божието
водителство е факт, а защото са сигурни, че то е факт. Те знаят, че Бог може да води и че е обещал да води
всеки вярващ християнин. Книги, приятели и проповедници им казват, как воденето работи в живота на
другите. Обаче техният страх не е, че липсва водителство за тях, а че чрез някаква грешка в живота си, те не
успяват да получат Божието водителство за тях. Когато те пеят:
Води ме, о, велики Йехова,
странник през тази безплодна земя.
Аз съм слаб, но Ти си могъщ;
Дръж ме с мощната Си ръка.
Хляб небесен,
Нахрани ме сега и завинаги;
- те нямат никакво съмнение, че Бог е способен да води и да храни, така както те се молят. Но те
остават разтревожени, защото не са сигурни за собствената си възприемчивос т към водачеството, което Бог
предлага.
Не всички, обаче, все още не са стигнали дотам. В нашето време, както често вече отбелязахме –
познанието за Бога беше замъглено, всъщност то се превърна в невежество за Бога – чрез промяна на
нашите мисли за Бога. По този начин реалността на Божието ръководство, на Божието говорене, на Божията
независимост, на Божията морална доброта, даже на Божията личност, бяха поставени под съмнение не
само извън църквата, но и вътре в нея. Това направи трудно за много хора да вярват, че Божието водителство
може изобщо да съществува. Как може да съществува това водителство, когато Бог не е такъв вид същество,
което вие можете или искате, или да изпробвате – и това по един или друг начин се отнася за всички тези
предложения. Следователно си струва да припомним в това отношение някой от основните истини, които
Божието водителство предполага като доказан факт.
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Бог има план
Вярването, че Божието водителство е реално, се основава върху два фундаментални факта: първо,
реалността на Божия план за нас; второ, способността на Бога да контактува с нас. Библията има да каже
много за всеки от тези два факта. Има ли Бог специален план за всеки човек? Наистина Той има такъв план.
Той е оформил „вечно намерение“ (буквално „план през вековете“), „план за пълнотата на времето,“ в
съответствие с който Той „осъществява всички неща според плана на волята Си“ (виж Еф. 3:11; 1:10-11
RSV). Той е имал план за извеждането на хората Си от Египетското робство, когато ги водил през морето и
пустинята посредством облачен стълб денем и огнен стълб нощем. Той имал план за връщането на хората
Му от заточението във Вавилон, от където ги върнал чрез поставянето на Цар Кир на трона и подбудил духа
му (Ез. 1:1) да изпрати евреи у дома, за да изградят техния храм. Той е имал план за Исус (виж Лука 18:31;
22:22 и т.н.); цялото служение на Исус на земята е свързано с волята на Неговия Отец (Йоан 4:34; Евр. 10:7,
9). Бог имал план за Павел (виж Деян. 21:14; 22:14; 26:16-19; 1Тим.1:16); в пет от писмата си Павел обявява
себе си като апостол „по волята на Бога.“ Бог има план за всяко от децата Си.
Но може ли Бог да ни съобщи Своя план за нас? Наистина Той може. Така както човека е
комуникативно същество, така и неговия Създател е комуникативен Бог. Той съобщавал волята Си на и чрез
пророците на Стария Завет. Той насочвал Исус и Павел. Деяния на апостолите описват няколко случаи на
подробно водителство (Филип бил изпратен в пустинята, за да срещне етиопския евнух, 8:26, 29; на Петър
било казано да приеме поканата на Корнилий, 10:19-20; на църквата в Антиохия било възложено да изпрати
Павел и Варнава като мисионери, 13:2; Павел и Сила били призовани да отидат в Европа, 16:6-10; Павел
бил инструктиран да упорства със служението си в Коринт; 18:9-10). И въпреки, че водителство чрез
сънища, видения и преки устни съобщения трябва да бъдат считани като изключение, а не за нормален
начин, даже за апостолите и техните съвременници, все пак тези събития най-малкото показват, че Бог няма
затруднения да съобщи волята Си на своите слуги.
Нещо повече, Стария Завет съдържа категорични обещания за Божието водителство, чрез които ние
знаем Божия план за нашето действие. „Аз ще те инструктирам и науча за пътя, по който ти трябва
ходиш и ще те съветвам, с окото Си върху теб“ казва Бог на Давид (Пс. 32:8 RSV – мой превод). Ис. 58:11
съдържа уверението, че ако хората се разкаят и подчинят, „Господ ще те води всякога.“ Водачеството е
главна тема в Пс. 25, където четем: „Добър и праведен е Господ; затова Той инструктира грешниците за
пътя Си. Той води смирените в това, което е правилно и ги учи на пътя Си...Тогава кой е човекът, който
се бои от Бога? Той ще го инструктира за пътя, който е избран за него“ (ст. 8-9, 12 – мой превод). Така е и
в Пр. 3:6: „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще направи прави пътеките ти.“
В Новия Завет се появява същото очакване за водене. В молитвата на Павел, колосяните да бъдат
изпълнени „с познаването на Неговата воля чрез цялата духовна мъдрост и разбиране“ и в молитвата на
Епафрас, те да „стоят твърдо в цялата воля на Бога“ (Кол. 1:9; 4:12 – мой превод) ясно се приема, че Бог е
готов и иска да направи познавана волята Си. В Библията „мъдрост“ винаги означава познаване на
посоката на действието, което ще е приятно за Бога и осигурява живот, така че обещанието в Яков 1:5 –
„Ако на някого от вас липсва мъдрост, нека той да иска от Бога, Който дава на всички хора щедро и
безукорно, и тя ще му бъде дадена“ (RSV - мой превод) – всъщност е обещание за водителство. „Позволете
умовете ви да бъдат преправени (от Бога, който ни създал, а не от нас самите Д.Пр) и така да бъде
променена цялата ви природа,“ съветва Павел. „Тогава ще бъдете способни да разпознавате Божията воля
за вас и да знаете кое е добро, приемливо и съвършено“ (Рим. 12:2 NEB – мой превод).
Други линии на Библейската истина идват тук да потвърдят тази увереност, че Бог ще ни води. Първо,
християните са Божий синове; и ако човешките родители имат отговорността да дават на децата си указания
за нещата, в които тяхното незнание и неспособност може да са опасни, ние не трябва да се съмняваме, че
тази отговорност се отнася и за Божието семейство. „Тогава, ако вие, въпреки че сте зли, знаете как да
давате добри дарове на децата си, колко повече вашия Отец, който е на небето, ще дава добри дарове на
тези, които искат от Него!“ (Мат. 7:11 – мой превод).
Отново, Библията е Божието Слово и ние четем, че то е „полезно за поучение, за порицание, за
поправяне и за обучение в праведност, за да бъде Божият човек завършен, подготвен за всяка добра
работа“ (2Тим.3:16-17 RSV – мой превод). Думата „обучение“ означава разбираемо инструктиране за
християнското учение и морала, за работата и волята на Бога; „порицанието,“ „поправянето“ и „обучението
в праведността“ обозначават приложението на тази инструкция към нашите неподредени животи;
„подготвен“ (готов) за всяка добра работа“ – иначе казано, живот, настроен да върви по Божия път – това е
обещаният резултат.
Отново, християните имат Инструктор, който живее в тях – Светия Дух. „Вие бяхте помазани от
Светия...помазанието, което получихте от Него остава във вас...Неговото помазание ви учи за всичко и е
истина, а не е лъжа“ (1Йоан 2:20, 27 RSV – мой превод).
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Съмнението за наличността на водачеството ще е опетняване на верността на Светия Дух в Неговото
служение. Забележително е, че в Деян. 8:29; 10:19; 13:2; 16:6 и най-вече – решението на съвета в Йерусалим
е записано: „това (взетото решение) се видя добро на Светия Дух и на нас“ (Деян.15:28 – мой превод) –
даването на водителство е конкретно възложено на Духа.
Отново, Бог търси Своята слава в нашия живот и Той е прославян в нас единствено, когато ние се
подчиняваме на Неговата воля. Следователно, като средство за постигане на Своята цел, Той трябва да е
готов да ни учи на Неговия път, за да можем ние да вървим в него.
Увереността в Божията готовност да учи онези, които искат да се подчиняват, присъства навсякъде в
Пс.119. В Пс. 23:3 Давид обявява реалността на даваното от Бога водителство - за Негова собствена
прослава – „води ме в пътеки на праведност, заради името си“ (мой превод).
Така можем да продължим още, но смисълът е достатъчно изявен. Не е възможно да се съмняваме в
реалността на водителството, за която то е предназначено и за която то е обещано за всяко Божие дете.
Християните, на които им липсва това, (т.е., които се съмняват относно Божието водителство Д.Пр.), по
този начин показват единствено, че те не се стремят към това водителство така, както би трябвало.
Следователно е правилно всеки от нас да бъде загрижен за собствената си възприемчивост към
водителството и да се учим как да го търсим.
Как получаваме водителство?
Искрените християни, търсещи водителство, често вървят в погрешна посока. Защо е така? Често
причината е, че тяхната представа за природата и за начинът на Божието водителство е деформирана. Те
търсят нещо, което не могат да получат или да постигнат; те не забелязват водачеството, което е готово и
достъпно за тях и предоставят себе си на всички видове самоизмами. (Коментар: „Изоставят това, което
е питомно, за да търсят онова, което е диво“ – нар. пог. Д.Пр.) Основната им грешка е, че си представят
водачеството като изразяващо се чрез вътрешно подтикване от Свети Дух, отделно от писаното Слово. Тази
идея, която e още от времето на фалшивите пророци на Стария Завет, както е и нова – като Oxford Group
and Moral Rearmament („Оксфордската група“ и „Моралното превъоръжаване“ – за подробност - виж в
Интернет. Д.Пр.) е парник, в който могат да израстват всички форми на фанатизъм и глупост. Как
благоразумните християни стигат до правенето на тази грешка? Изглежда, че това става така. Те чуват
думата водителство и веднага започват да си мислят за конкретна група „проблеми на водачеството“ – за
която, вероятно, книгите, които четат и свидетелствата, които са чували, са притеснителни и негативни.
Това е групата проблеми, отнасящи се до онова, което можем да наречем „избори на професия“ – избори,
които са между конкуриращи се варианти, всеки от които е законен и добър. Като например: Трябва ли да
замисля да оженя или не? Трябва ли да се оженя за тази личност или не? Трябва ли да си поставим за цел да
имаме още едно дете? Трябва ли да се присъединим към тази църква или не? Дали трябва да служим на
Бога в нашата родна земя или в чужбина? Към кои от професиите, достъпни за мен, трябва да се стремя?
Кои от длъжностите в моята професия трябва да приема? Дали е правилно да остана в сегашната област на
работата ми или не? Какво изискване има този човек или кауза, към моята отговорност, енергия и щедрост?
Кои изисквания към моето доброволно време, отделено за служение, трябва да имат предимство?
Естествено, ние мислим за тези „избори на професия“ и е правилно, че трябва да мислим. Но това,
което не е правилно, е да се втурваме към заключението, че в края на краищата, всички проблеми на
водачеството са от този единствен вид. Изглежда, че тук е коренът на грешката.
Относно случая с „избори на професия“ има две отличителните черти на Божието водителство, които
са ясно видими. И двете произлизат от природата на самата ситуация. Първо, тези проблеми не могат да
бъдат решени чрез пряко приложение на Библейското учение. Всичко, което човек може да направи, е да
дефинира законните възможности, между които трябва да направи своя избор. (Например, няма нито един
текст в Библията, който да е казал на сегашния читател да предложи брак на жената, която сега му е съпруга
или да се стреми да бъде ръкоположен, или да започне служение в Англия, или да си купи употребявана
голяма кола.) Второ, точно защото Библията не може да реши директно какъв да бъде избора на човека,
факторът на даденото от Бога подтикване и наклонност, чрез които човека е привличан да посвети себе си
на една група отговорности, а не на друга и вследствие на този избор установява, че има мир в
разсъжденията си, когато обмисля изборите си и това става решаващо. Основата на грешката, която се
опитваме да открием, е същата, първо, че всички проблеми на водачеството притежават същите тези две
характерни черти и второ, че целия живот трябва да бъде разглеждан като територия, в която този вид
водачество трябва да бъде търсено.
Последиците от тази грешка сред искрените християни са както комични, така и трагични. Идеята за
живот, в който вътрешния глас на Духа решава и насочва всяко нещо звучи най-привлекателно, защото тя
изглежда, че хвали служението на Духа и обещава най-близка интимност с Бога; но на практика, този
стремеж към свръхестественото води само до трагично и отчаяно недоумение или психическо разстройство.
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Хана Уитал Смит (1832-1911 – оратор и деятелка за светост в САЩ и за посветен живот в Англия и
Ирландия. Д.Пр.), тази проницателна и здравомислеща квакерка, разпознала много от тези неща и писала за
тях поучително в нейните статии за „религиозния фанатизъм“ (published posthumously by Ray Strachey, first
as Religious Fanaticism [1928], then as Group Movements of the Past andExperiments in Guidance [1934]). В тях
тя казва на жената, която всяка сутрин, след като посвещавала денят на Бога, веднага щом се събудела, „ ще
го попита, дали трябва да стане от леглото или не“ и няма да се раздвижи докато „гласът“ не й каже да
стане и да се облече. „А докато обличала всяка част от облеклото си, тя питала Бога дали да облече тази
част и много често Господ й казвал че тя трябва да обуе дясната обувка, но да не обува лявата; понякога
гласът й казвал да обуе и двете обувки, но без чорапи; същото се случвало с с други части от облеклото
й.“
Освен това в тези статии се разказва за един случай с една жена-инвалид, която живеела в общежитие,
собственост на друга жена. Веднъж хазяйката й влязла в стаята й да я посети и случайно оставила пари на
тоалетката в стаята и си излязла. Квартирантката-инвалид останала „с впечатлението, че...че Господ искал
тя да вземе тези пари, за да илюстрира истината на текста, в който се казва `всички веща са ваши`“ което тя направила и ги скрила под възглавницата си и излъгала, че не ги е вземала, когато хазяйката й се
върнала в стаята й, за да си вземе парите. Вследствие на това тя била изхвърлена от общежитието като
крадла.
В тези статии се срещаме с „тихата и изтънчена жена на над средна възраст,“ която обяснявала че „е
имало случаи, в които, за да помогна на мои приятели да получат Кръщението на Светия Дух, тя ясно
усещала, че е водена от Господа да ги накара да легнат в леглото с мен, обърнати гръб с гръб и двамата
напълно голи“(Group Movement, pp. 184, 245, 198). Тези сърцераздирателни истории са тъжно типични за
онова, което се случва, след като веднъж е била направена основната грешка относно представата за
водителството.
Поведение от този вид показва неуспеха за се схване, че фундаменталният начин, чрез който нашият
разумен Създател води своите разумни създания е чрез разумното разбиране и приложение на Неговото
написано Слово. Този вид водене е фундаментален, както защото той ограничава областта, в рамките на
която има нужда и е давано „устно“ водачество, така и защото само онези, които са настроили себе си в
хармония с Библията, с цел техните основни видове поведения да са правилни, има шанс да бъдат способни
да разпознаят „устното“ водачество, когато то дойде. В тяхното безкритично приемане на неразумни и
неморални подбуди, като идващи от Светия Дух, приятелите на г-жа Хана забравяли, че приемлива скромна
дреха, уважение към правото на собственост и разпознаването, че чувствеността не е духовна, вече са били
неща, които са обект на Библейско изискване (1Тим. 2:9;1Пет. 4:15; Еф. 4:19-22).
Но истинският начин да отдаваме почит на Светия Дух като наш водач, е да отдаваме почит на светите
Писания, чрез които Той ни води. Фундаменталното водачество, което Бог ни дава, за да формира нашия
живот – т.е. имплантирането на основните убеждения, поведения, идеи и оценяването на ценностите, в
условията, в които ние трябва да живеем – не е дело на вътрешно подтикване, независимо от Библията, а е
дело на натискът на съвестта ни, въз основата на описанието в Библията на Божия характер и воля, за което
Духът ни просветлява, за да го разберем и прилагаме към себе си.
Следователно, основната форма на Божието водене, е представяне пред нас на позитивни идеи, като
насоки за цялото наше живеене. „Бъдете такъв вид личност, какъвто е бил Исус“; „знайте отговорностите си
- съпрузи, към съпругите си; съпруги към съпрузите си; родители, към децата си; всички вие – към вашите
другари-християни и всички вие-християните - към всички хора; познавайте ги и постоянно се стремете да
ги облекчавате“ – така Бог ни води през цялата Библия, както скоро ще открие всеки, които изучава
Псалмите, Притчите, Пророците, Проповедта на планината и етичните части в Посланията.
„Отклонявай се от злото и върши доброто“ (Пс. 34:14, 37:27) – това е пътят, по който Библията ни
води и всички нейни увещания са загрижени ние да се придържаме към този път. Забележете, че фразата да
бъдем „водени от Духа“ в Рим. 8:14 (мой превод) се отнася не до вътрешни „гласове“ или някакви подобни
преживявания, а за умъртвяването на познатия грях и не живеене под властта на плътта !
Единствено в рамките на ограниченията на това водителство, Бог ни подтиква вътрешно относно
темата за „професионалното“ решение. Поради това, никога не очаквайте да бъдете подкрепяни да се
ожените за невярващ или да избягате, за да живеете с женен партньор, дотогава, докато съществува текста
на 1Кор. 7:39 и седмата Заповед: „Не прелюбодействай“ (Изх. 20:14)!
Сегашният читател знае, че Божието водачество трябва да бъде търсено под влияние на два подбуди.
Вътрешните наклонности несъмнено са налице, но е напълно сигурно, че те не идват от Божия Дух, защото
те се противопоставят на Словото. А Светия Дух ни води в рамките на ограниченията, установени от
Библията, но НЕ и извън тях. „Води ме (Бог) в пътеките на праведността“ (Пс. 23:3 – мой превод) – но
никъде другаде.
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Шест обичайни капани
Обаче, даже с правилни представи за водачеството по принцип, все още е лесно да вървим в погрешна
посока, особено относно „изборите на професия.“ Никоя друга област на живота не предоставя по-ясни
свидетелства за податливостта на човешката природа на изкушението – даже на обновената човешка
природа. Работата на Бога в такива случаи е, първо да се противопостави на нашата преценка и после на
цялото наше същество за да тръгнем в тази посока, която, от всички възможни алтернативи, Той е белязал
като най-подходяща за нас, за Неговата слава и за доброто на всички други, чрез нас. Но Духа може да
бъде загасен и ние можем твърде лесно да се държим по начин, който блокира това водачество, за да му
попречим да успее. Заслужава си да чуем за някои от важните капани.
1. Нежелание да мислим. Това е фалшива набожност, свръх-свръхестественост от нездравословен и
злокачествен вид, който изисква създаването на вътрешни представи, които нямат никаква разумна основа,
вид, който отказва да последва постоянното приканване на Библията да “обмисли, да разсъждава.“ Бог ни е
направил мислещи същества и Той води умовете ни, когато в Неговото присъствие ние обмисляме нещата –
а не по друг начин. „О, да бяха те мъдри...да бяха разсъждавали“ (Втор.32:29 KJV – мой превод).
2. Нежелание да мислим предварително и да претегляме дългосрочните последствия на
алтернативните варианти на действието ни. „Мисли предварително“ е част от Божието управление на
живота, което със същата степен се отнася и за човешкото управление в живота. Често пъти ние можем да
видим кое нещо е мъдро и правилно (и кое нещо е глупаво и неправилно) само когато обмисляме
дълготрайните последствия на всеки от вариантите. „О, да бяха те мъдри...да бяха разсъждавали каква ще
бъде сетнината им“ (Втор.32:29 KJV – мой превод).
3. Нежелание да приеме съвет. Библията е категорична за нуждата от това. „Пътят на глупавия
изглежда прав за него, а мъдрият човек слуша съвета. (Пр. 12:15 – мой превод). Признак на самонадеяност
и незрялост е, да откажете да приемете съвет при вземането на важни решения. Винаги има хора, които
знаят Библията, човешката природа и нашите собствени дарби, и ограничения по-добре, отколкото ги знаем
ние и даже ако не можем накрая да приемем техния съвет, единствено ще спечелим от внимателното
претегляне на това, което те казват.
4. Нежелание да се усъмним в себе си. Ние не харесваме да оценяваме реално себе си и изобщо не
познаваме себе си добре; ние можем да разпознаваме опитите за само-оневиняване в другите хора и в
същото време напълно да не забелязваме, че и самите ние правим същото . Самите ние трябва да
откриваме „емоциите“ си в подкрепа на егото или на бягството от реалността, или на самоугаждането, или
на самовъзвеличаването - трябва да отказваме да им вярваме и да не ги приемаме погрешно като
водачество. Това е особено вярно за емоциите свързани със секса. Един биолог и теолог е написал следното:
„Радостта и общото усещане за благополучие, което често (но не винаги) върви с „влюбването,“ могат
лесно да заглушат съвестта и да потиснат критичното мислене. Колко често хората казват, че „се
чувстват водени“ да се оженят (или вероятно те ще кажат: `Господ толкова ясно ме водеше,` когато
всичко, което те всъщност описват, е особено странно състояние на ендокринния баланс, което е
причината да се чувстват изключително жизнерадостни и щастливи.“ (O. R. Barclay, Guidance, pp. 2930). Трябва да се запитваме защо „имаме усещането,“ че в даден случай поведението ни е правилно и сме
настроени да предоставяме оправдателни причини пред себе си. Мъдро е да разкажем за този случай на
някой друг човек, на чиято преценка се доверяваме, за да оцени той основанията ни. Същевременно трябва
да продължаваме да се молим: „Изследвай ме, О, Боже и познай сърцето ми; изпитай ме и познай мислите
ми; и виж дали има някакъв порочен път в мен, и ме води във вечния път“ (Пс.139:23-24 KJV – мой превод).
Ние никога не можем да прекалям с недоверието към себе си.
5. Нежелание да се отнасяме скептично към собственото си обаяние. Тези хора, които никога не са
били направени способни да станат напълно наясно с гордостта и самоизмамата в себе си, но могат винаги
да открият същите тези неща в другите хора, а това от време навреме създава възможност добронамерени,
но заблудени хора със способност за преувеличаване на собствените си качества, да придобият
обезпокоително влияние над умовете и съзнанията на другите хора, които стават зависими от техните
изказвания и отказват да оценяват тези влиятелни хора чрез обичайните стандарти.
А даже когато надарен и обаятелен човек е винаги наясно за опасността и се опитва да я избегне, той
не винаги е способен да спре християните да се отнасят към него, все едно, че той е ангел или пророк и
тълкуват думите му като водачество за себе си и сляпо следват неговото водителство. Но не това е начинът
да бъдем водени от Бога. Наистина, видните хора не винаги грешат, но същевременно - и те не винаги са
прави! Те и техните пътища трябва да бъдат почитани, но те не трябва бъдат превръщани в идоли.
„Всичко изпитвайте. Дръжте се за доброто“ (1Сол. 5:21 – мой превод).
6. Нежелание да чакаме. „Чакай Господа“ е постоянен припев в Псалмите и е нужно напомняне,
защото Бог често ни кара да чакаме. Той не бърза толкова като нас и не е Негов начин да ни дава повече
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светлина за бъдещето, отколкото ние се нуждаем, за да действаме в настоящето или да ни води по-бързо,
отколкото стъпка по стъпка. Когато действието е нужно, светлината ще дойде.
Няма прости отговори
Но от всичко, казано дотук не следва, че правилното водачество ще бъде потвърдено, че е Божие чрез
безпроблемно вървене в указаната посока. Тук се намира друга причина за дълбоко объркване на
християните. Те видели водителство и вярват, че то е било дадено. Те тръгнали по пътя, който изглеждало,
че е посочен от Бога. И сега, като пряко следствие, те се оказали в множество нови проблеми – изолираност,
критично отношение, изоставеност от приятелите им, рухнали надежди от всякакъв вид. Те веднага се
разтревожили. Спомнили си за пророк Йона, който, когато Бог му казал да тръгне на изток и да проповядва
в Ниневия, той вместо това се качил на един кораб, заминаващ на север за Тарсис, „бягайки от Господа“
(Йона 1:3) и попаднал в буря, унизен пред невярващите, бил изхвърлен от кораба в морето и бил погълнат
от огромна риба – за да върне Йона при здравия му разум. Те (християните питат себе си) дали тяхното
сегашно преживяване на житейската буря, е белег от Бога, че самите те са като Йона, излезли от правилния
път, вървящи по пътя на собствената си воля, а не по Божия път?
Възможно е да е така и разумният човек ще използва случая с новите си тревоги, за да провери много
внимателно първоначално водителство. Бедата винаги трябва да бъде разглеждана като сигнал, че човек
трябва да обмисли поведението си. Но бедата не е нужно изобщо да бъде белег за отклонение от правилния
път; защото, както обявява Библията най-общо, „много са неволите на праведния“ (Пс. 34:19), поради което
бедата ни учи, че вървенето след Божието водителство редовно води до разстройства и потиснатост,
които човек иначе би избегнал. Примерите за това са много. Бог водел Израел чрез огнения и чрез облачния
стълб, който вървял пред тях (Изх. 13:21-22); но въпреки това, начинът, чрез който Той ги водил, включвал
скъсващото нервите, държащо докрай в напрежение, прекосяване на Червеното море, дълги дни живеене
без вода и месо в „онази голяма и страшна пустиня“ (Втор. 1:19) и кръвопролитни сражения с Амалик,
Сион и Ог (Изх. 17:8; Чис. 21:21-23) и ние можем да разберем, ако не можем да извиним, постоянното
недоволство на израелтяните (виж Изх. 14:10-12; 16:3; Чис. 11:4-6; 14:2-3; 20:2-5; 21:4-5).
Отново, учениците на Исус два пъти попадали нощем в буря в Галилейското море (Марк 4:37; 6:48) и
в двата случая се озовавали там по заповед на самият Исус (виж Марк 4:35; 6:45).
Отново, апостол Павел тръгнал за Гърция, стигайки до извод от съня си, в който срещнал мъж от
Македония, „че Бог ни призовава да проповядваме евангелието на тях“ (Деян. 16:10) и скоро след това той
се озовал в затвора във Филипи. По-късно той “решил чрез Духа да отиде в Йерусалим“ (Деян. 19:21) и
казал на лидерите в Ефес, с които се срещнал, докато отивал там: „Аз отивам в Йерусалим, заставен в Духа,
без да знам какво ще ме сполети там; освен, че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, че ме очакват
затвор и скърби“ (20:22-23 RSV – мой превод). Така и станало: Павел се озовал в огромна беда чрез
следване на Божието водителство.
Но и това не е всичко. Като последен пример и доказателство за истината, че вървенето след Божието
водителство донася беда, погледнете към живота на самият Исус Христос. Животът на нито един човек не е
бил толкова изцяло воден от Бога и нито един човек се е оприличавал толкова разбираемо ясно с
описанието „човек на скърби“ (Ис. 53:3). Божието водителство поставило Исус на дистанция от семейството
Му и от съгражданите Му, отвело го в конфликт с водачите на народа, религиозни и граждански, и найнакрая го отвело до предателството, арестуването и кръста. Какво повече могат да очакват християните,
докато живеят в Божията воля? „Ученикът не е по-горен от своя учител, нито слугата е по-горен от
господаря си...Ако стопанинът на къщата беше наречен Велзевул, колко много повече – членовете на
семейството му!“ (Мат. 10:24-25 – мой превод). Според всяка стандартна човешка оценка, кръстът е бил
загуба – погубване на млад живот, на влиянието на пророк, на млад потенциален водач. Ние знаем тайната
на смисъла на кръста, единствено от Божийте собствени твърдения. По подобен начин, животът на
християните, водени от Бога, може да изглежда като загуба – както относно Павел, прекарал години в
затвора, защото е следвал водачеството на Бога да отиде в Йерусалим, когато иначе е можел да евангелизира
Европа през цялото време. Нито пък Бог винаги ни казва защо и поради каква причина са разочарованията и
загубите, които са неразделна част от насочвания от Бога живот.
Първоначалното преживяване на Елизабет Елиът (1926-2015 – вдовица и биограф на мъченическото
служение на своя съпруг), поразително илюстрира това. Уверена в Божието водителство, тя участвала в едно
пътуване до едно племе в Еквадор, за да научи техния език и за да може Библията да бъде преведена за тях.
Единственият човек, който можел да й помогне, бил един испански-говорещ християнин, който живеел с
племето, но само един месец след отиването й там, той бил застрелян при едно спречкване. В продължение
на повече от 8 месеца след това тя се борила буквално без никаква помощ. Тогава тя се преместила да
работи по друг проект, оставяйки своята пълна папка с езикови материали за колегите, за да могат те да
продължат оттам, докъдето тя е стигнала. Само след 2 седмица тя чула, че папката й е била открадната.

113

114
Нямало никакво копие; цялата й работа била загубена. Това, от човешка гледна точка, било краят на
историята. Тя коментира: „Аз просто трябваше да се поклоня на познанието, че Бог беше свой собствен
тълкувател...Ние сме длъжни да позволим на Бог да прави това, което Той иска да прави. И ако вие си
мислите, че знаете волята на Бога за живота ви и се тревожите да направите това, тогава вие
вероятно се нуждаете от много грубо събуждане, защото никой не знае каква е Божията вола за целия
му живот.“(цитат от Eternity, January 1969, p.18). Това е вярно. Рано или късно, Божието водителство,
което ни извежда от тъмнината в светлината, също ще ни въведе от светлината в тъмнината. Това е част от
пътя на кръста.
Когато ние объркаме пътя
Ако установя, че съм влязъл с колата ми в тресавище, аз би трябвало да знам, че съм объркал пътя. Но
това знание не би било голяма утеха за мен, ако след това ще трябва да стоя безпомощен и да наблюдавам
как колата ми потъва и изчезва - вредата ще бъде направена, и това щеше да стане. Същото ли се случва и
когато християнин се събуди за факта, че се отклонил от Божието водителство и е тръгнал по неправилния
път? Невъзстановима ли е вредата? Задължително ли трябва той да бъде поставен извън пътя до края на
живота си? Благодаря на Бога, НЕ. Нашият Бог е Бог, Който не просто възстановява, но и взема нашите
грешки и глупости и ги поставя в Своя план за нас, и изважда добро от тях.
Това е част от чудото на Неговия милостив суверенитет: „Аз ще ви компенсирам за годините, които
скакалците изядоха...Вие ще имате изобилие да ядете, докато се наситите и ще хвалите името на
Господа, вашия Бог, Който е извършил чудеса за вас“ (Йоил 2:25-26 – мой превод). Исус, който
възстановил Петър, след неговото отричане и променял посоката на живота му, повече от веднъж след това
(виж Деян. 10, Гал. 2:11-14), е нашият Спасител днес и Той не се е променил. Бог прави не само гневът на
човека да се превърне в възхвала на Него, но прави същото и със злополуките на християните.
Наскоро получих едно писмо от свещеник, който се почувствал задължен да изостави църквата и
деноминацията си, и сега, подобно на Авраам, излязъл и не знае накъде върви. В писмо си той цитира химн
от Чарлз Уесли за сувереността и сигурността в Божието водителство. Това е бележката, с която ще
завършим тази глава. Водителството, като всички Божий дела на благословение, съгласно завета на
благодатта, е суверенен акт. Бог не само ще ни води, в смисъла да ни показва Своя път, за да можем ние да
вървим по него; Той също ще ни заведе в по-фундаментален смисъл, за да ни увери, че каквото и да се
случи, каквито и грешки да сме направили ние, ние ще стигнем безопасно у дома.
Несъмнено ще има подхлъзвания и „ламтежи,“ но вечните Божий ръце са под нас; ние ще бъдем
хванати, спасени и възстановени. Това е Божието обещание; това показва колко добър е Той.
По този начин изглежда, че правилния контекст за обсъждането на водителството, е контекста на
увереността в Бога, който няма да да ни позволи да унищожим душите си. Следователно, нашата грижа в
това обсъждане трябва да е повече за Неговата прослава, отколкото за нашата сигурност – защото тази
грижа вече е взета. А нашата липса на самоувереност, въпреки че ни държи смирени, не трябва да засенчва
радостта, с която ние ние се облягаме върху „Лорд защитникът“ – нашият верен заветен Бог. Вижте един
стих от Чарлз Уесли:
Капитан на израелевото войнство и водач
на всички, които търсят земята горе,
под сянката Ти ние пребъдваме,
облака на Твоята закриляща любов;
наша сила - Твоята благодат; наше правило - Твоето слово:
нашият край - славата на Господа.
А ето и заключението на темата, в думите на Джоузеф Харт (1711-1768 – калвинистки свещеник)
Този Исус, първият и последният
Чийто Дух ще ни заведе спасени у дома.
Ние ще Го хвалим за всичко, което е минало
и ще вярваме в Него за всичко, което ще дойде.

Глава 21

Тези вътрешни изпитания
Несъмнено, един вид служение на евангелието е мъчително. То не би трябвало да е такова, но е. То
пее, за да величае добродетелта, но това, което прави, е точно обратното. То намалява мащаба на греха и
губи връзката с Божието намерение.
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Резултатът от него е двоен: първо, да опише работата на благодатта като по-малка, отколкото тя
всъщност е и второ, да остави хората с евангелие, което не е достатъчно голямо, за да покрие цялата област
на тяхната нужда. Веднъж Исая обрисувал злочестината на недостатъчните възможности с метафорите на
къси легла и тесни одеяла (Ис. 28:20) – сигурна рецепта за дълготрайно притеснение и недоволство,
придружено от шанса за сериозно заболяване. В духовната сфера, на такова нещастие, този вид служение
излага всички, които го възприемат сериозно. Неговото широко разпространение е голяма пречка за
познаването на Бога и за израстване в благодатта в сегашното време. Ние се надяваме, че можем да бъдем от
полза за някои хора, чрез изваждането му на показ и опитвайки се да покажем къде то греши.
Какъв е вида на това служение? Първото нещо, което трябва да кажем, колкото и тъжно да изглежда
това, то е евангеликалско служение. Негова основа е приемането на Библията като Божието Слово и
нейните обещания - като Божий уверения. Редовните теми на това служение са оправданието с вяра чрез
кръста, ново раждане чрез Духа и нов живот в силата на възкресението на Христос. Неговата цел е да
отведе хората до ново раждане и оттам да ги отведе в най-цялостното възможно изживяване на възкресения
живот. Във всяко отношение, то е служение на евангелието. Неговите грешки не са грешките на онези
хора, чието служение се отклонява от централното послание на евангелието. Това са грешки, които само
евангеликалското служение би могло да демонстрира. Това задължително трябва да бъде подчертано още в
началото.
Но ако то е доктринално здраво евангеликалско служение, каква грешка може да има в него? Как може
в него да липсва нещо сериозно, когато неговото послание е толкова Библейско? Отговорът е, че служение,
което е изцяло в хармония с евангелските истини, все пак може да се обърка чрез добавянето към тези
истини на неточно приложение. Библията е пълна с истина, която ще излекува душите, точно така както
аптеката е пълна с лекарства за телесни заболявания; но и в двата случая, погрешното приложение на
онова, което, правилно използвано, ще излекува, ще предизвика катастрофален резултат. Ако, вместо да
намажете нараненото място с йод, вие го пиете, резултатът ще е противоположен на лечебния! По същият
начин както учението за новото раждане, така и учението за новия живот могат погрешно да бъдат
прилагани. Това изглежда, че се случва в обсъждания случай, както ще видим.
Погрешно прилагани учения
Видът служение, който разглеждаме сега започва с подчертаването, в евангелистки контекст, на
промяната, която се извършва, когато човек става християнин. Тази промяна не само ни донася опрощаване
на греховете, мир в съзнанието и общение с Бога като наш Отец; освен това тя ще означава че, чрез властта
на живеещия в нас Дух, ние ще бъдем способни да побеждаваме греховете, които преди това са ни владели;
а светлината и водителството, което Бог ще ни даде, ще ни направят способни да намираме път през
проблемите на водителството, самоосъществяването, личностните взаимоотношения, сърдечните желания и
т.н., които досега са ни побеждавали напълно.
Формулирани по този начин, най-общо казано, тези велики уверения са Библейски и верни – слава на
Бога, те са! Но е възможно да ги подчертаем прекомерно силно и по този начин да омаловажим грубата и
необработена страна на християнския живот – ежедневното наказване, безкрайната война с греха и Сатана,
периодичното вървене в тъмнина – и така да създадем представата, че нормалният християнски живот е
съвършен, лесен и щастлив, че това е състояние на нещата, в което всичко в градината е прекрасно през
цялото време и вече няма никакви проблеми – или ако те се появят, е достатъчно те да бъдат отнесени до
трона на благодатта и те веднага ще изчезнат. Това означава да внушаваме, че светът, плътта и дявола няма
да ни създават сериозни проблеми, щом вече сме християни; нито пък обстоятелствата, в които живеем и
личните ни взаимоотношения ще бъдат някакъв проблем за нас, нито пък ние ще имаме проблем със себе
си. Но такива внушения са зловредни, защото те са фалшиви.
Разбира се, равностойно неуравновесена представа може да бъде създадена и по друг начин. Вие
можете да подчертаете грубата страна на християнския живот и по този начин да омаловажите лъскавата му
страна и така да създадете представата, че християнския живот е предимно печален и мрачен – ад на земята,
живян с надежда, че след смъртта ще отидем на небето! Няма съмнение, че такава представа е била давана
от време на време; няма съмнение, че служението, което изследваме тук, е отчасти реакция срещу тази
представа. Но трябва да бъде казано, че първата от тези две неверни крайности е по-лошата, точно до
размера, че фалшивите надежди за по-голямо зло от фалшивите страхове. Втората грешка, поради Божията
милост, води само до приятната изненада на установяването, че християните имат радост, както и мъка. Но
първата грешна представа, което обрисува нормалния християнски живот като лишен от проблеми, е
обречена (рано или по-късно) да доведе човека до горчиво разочарование.
Нашето твърдение е, че за да се хареса изцяло на човешкия копнеж, видът служение което изследваме,
си позволява да обещава в това отношение повече, отколкото Бог е планирал да извърши в нашия свят. Ние
твърдим, че това е първата му характерна черта, която го маркира като жестоко. То купува резултати с
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фалшиви надежди. Със сигурност, тази жестокост не се дължи на злонамереност. Тя е мотивирана от
безотговорна милост. Проповедникът иска да спечели сърцата на слушателите си за Христос; следователно
той възвеличава християнския живот, правейки го да звучи толкова щастлив и безгрижен, колкото може, с
цел да ги съблазни. Но липсата на лош мотив и наличието на добър мотив по никакъв начин не могат да
намалят вредата, която причиняват преувеличенията.
Защото, това, което се случва, както свещениците знаят много добре, е следното. Докато мъдрите
слушатели, които са слушали този вид проповядване, го приемат с известно съмнение, няколко сериозни
търсачи на Бога ще повярват изцяло на проповедника. Въз основа на чутото, те стават християни; раждат се
отново, напредват радостно в новия живот, сигурни, че са изоставили зад себе си старите главоболия и
душевни болки. И тогава установяват, че реалността съвсем не е такава. Отдавнашните проблеми с
темперамента, с личните взаимоотношения, с усещаните желания, с измъчващите ги постоянно изкушения
са все още тук – даже понякога сега те са по-силни. Бог не прави забележимо по-лесни обстоятелствата,
в които те живеят; случва се даже обратното – те се влошават. Недоволството се връща при съпругата или
съпруга; или при родителите; или при снахата и зетят, при децата, при колегите или при съседите.
Изкушенията и лошите навици, които според създадената в тях представа би трябвало да изчезнат, отново
се изявяват.
Когато първите огромни вълни на радост преминаха над тях по време на първите седмици на техния
християнски живот, те наистина усещаха, че всички проблеми сами се разрешават, но сега те виждат, че
това не е така и че техният безгрижен живот, който им беше обещан, не е осъществен. Нещата, които ги
правеха нещастни, преди да станат християни, заплашват отново да ги направят нещастни. Какво си мислят
тези хора сега?
Истината тук е, че Бог, за Когото е било казано: „Той пасе стадото Си като овчар: Той събира
агнетата в ръцете Си (Ис. 40:11 – мой превод), е много нежен с младите християни, така както майките са
нежни с бебетата. Често тяхната християнска кариера е маркирана с огромна емоционална радост, с
поразителна предвидливост, със забележителни отговори на молитва и незабавна плодородност на първите
им актове на свидетелстване; така Бог ги окуражава и утвърждава в “животът.“ Но когато израснат и станат
по-силни и са способни да понасят повече, Бог ги обучава и възпитава в по-трудно училище. Той ги подлага
на такива изпитания, чрез натиска на противодействащи и обезкуражителни влияния, каквито те са
способни да понесат – но не и по-тежки (виж обещанието в 1Кор. 10:13), но същевременно - не и по-леки
(виж предупреждението в Деян. 14:22). По този начин Бог изгражда нашия характер, заздравява вярата ни и
ни подготвя да помагаме на другите. Така Той изчиства от двусмислията, изяснява, оформя и превръща в
ясни и непроменими нашите ценности. Така Той прославя Себе си в нашия живот, правейки силата Си
съвършена в нашата слабост.
Следователно, няма нищо неестествено в увеличаването на изкушенията, конфликтите и натиска, през
които преминават християните с Бога – всъщност, нещо щеше да не е наред, ако това не се случи. Но
християнинът, на когото е било казано, че нормалния християнски живот е безоблачен и лишен от
проблеми, ще стигне единствено до извода, когато вижда, че несъответствието и несъвършенството се
натрупва върху него, че самият той не участва в нормалното. Той ще си каже: „Нещо се обърка, то вече не
работи!“ И неговият въпрос ще бъде, как може да бъде направено то „да заработи отново“?
Погрешно лечение
Втората характерна черта на изследваното от нас служение се появява на това място. След като са
създали робство – защото такъв е резултата – чрез воденето на младите християни да гледат на всички
случаи на разочарование и недоумение като на белези на второкачествено християнство, това служение
причинява втори вид робство чрез усмирителната риза на лечение, чрез което то възнамерява да прогони
тези преживявания. То настоява да диагностицира „страданието,“ което е приравнявано с „поражение,“ като
повторно заболяване, причинено от неуспеха на християнина да поддържа „освещаването“ и „вярата.“ В
началото (така се твърди), новоповярвалият християнин се бил изцяло предал на своя новооткрит Спасител;
това била причината на неговата радост; но понеже после той охладнял или станал небрежен, или правел
компромиси с подчинението си по някакъв начин, или преставал да поддържа вярата си в Господ Исус във
всеки миг от живота си - това е причината за състоянието, в което сега той се намира.
Следователно, лечението за него се състои в това, да открие, да изповяда и да изостави своя
недостатък; отново да се отдаде на Христос и ежедневно да поддържа отдаването си; и да усвои навика,
когато възникнат проблеми или изкушения, да ги връчва на Христос, за да се справи Той с тях от негово
име. Ако направи това (така се твърди), християнинът ще установи, че още веднъж се бъде, в теологичен и
метафизичен смисъл, извънредно щастлив.
Истина е, че ако християните станат невнимателни към Бога и се подхлъзнат обратно в пътищата на
обмислен грях, тяхната вътрешна радост и мир в сърцето ще намалеят и неспокойствието на духа се
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появява, за да ги маркира все повече и повече. Онези, които чрез съюза си с Христос са „умрели за греха“ (Рим. 6:2) – са престанали да го вършат, като ръководен принцип в живота им – не могат да намерят във
вършенето на греха даже онова ограничено удоволствие, което грехът им е давал, преди да са били родени
отново. Нито пък те могат да вървят по грешните пътища, без да излагат на опасността радостта си от
Божието благоволение към тях – Бог ще се погрижи за това! „Поради беззаконната му лакомия Аз се
разгневих и го наказах, скрих лицето си и се разгневих; но той продължи връщането си към лошите си
навици“ (Ис. 57:17 RSV – мой превод). Така реагира Бог, когато децата Му се отдадат на грешни пътища.
Необновените вероотстъпници често пъти са весели хора, но християните, които се връщат към лошите си
навици са винаги злочести.
Поради това, ако установите, че питате: „Къде са благословията, която познавах, когато за пръв път
видях Господа?“, „вие наистина трябва да попитате, преди да продължите още по-далече в същата
посока, дали не сте извършили преднамерени грехове, които са причината сега да тъгувате и да съм ви
отстранил от гърдата Ми.“
Ако е така, тогава лечението предписано по-горе, поне в най-общ смисъл, е правилно.
Но положението може и да не е такова; и рано или по-късно, ще се окаже истина, че сега Бог
възпитава детето Си – осветеното си дете – относно пътищата на зрялата святост, така както е възпитавал
Йов и някои от псалмистите, и получателите на Посланието до евреите, излагайки ги на силни атаки от
света, плътта и дявола, с цел силата на тяхната съпротива да стане по-голяма и техния характер като Божий
хора да стане по-силен. Както казахме по-горе, всички Божий деца преминават през това лечение – то е част
от „наказанието на Господа“ (Евр. 12:5 KJV, повтарящо се в Йов 5:17; Пр. 3:11), на което Той подлага всяко
едно от децата Си, които обича. И ако това е, което се случва, за недоумение на християнина, тогава
предложеното (от разглежданото служение) лечение ще бъде гибелно.
Защото какво прави то? То осъжда посветените християни на каторжен живот на ежедневно дебнене за
да бъдат откривани несъществуващи нарушения в освещението, вярвайки, че само ако те могат да намерят
такива нарушения, които да изповядат и да изоставят, те биха могли да възстановят живеенето си в духовно
детство, което сега Бог иска те да изоставят. Резултатът от това е не само духовен упадък и илюзорност;
това ги поставя в недоразумение с техния Бог, който е отнел от тях безгрижния растеж на най-ранното
духовно детство с неговите големи хихикания и задоволена пасивност, точно за да може да ги въведе в
начин на живеене, който е по-зрял. Земните родители се радват на бебетата си, но съжаляват, ако техните
пораснали деца искат отново да бъдат бебета и се въздържат да им позволят да се върнат към бебешките ни
начини на живот. Същото прави и нашия небесен Отец. Той иска ние да израстваме в Христос, а не да
оставаме бебета в Христос. Но разглежданото сега учение на това служение ни противопоставя на Бога в
това отношения, представяйки пред нас връщане към бебешкия живот като наше върховно добро.
Отново, това е жестокост, точно като древният китайски обичай да бъде ограничаван растежа на
стъпалата на момиченцата, който ги насилвал преждевременно да се деформират, е бил жесток и фактът, че
мотива за това е милостта, липсва и в двата случая. Най-малката щета от приемането на предложеното
лечение ще бъде възпряното духовно развитие – появата на детинска, хилеща се, безотговорна, фокусирана
в себе си порода евангеликалски зрели хора. Най-голямата щета, сред искрените и честни вярващи, ще бъде
нездравото самонаблюдение, истерия, умствено увреждане и загуба на вяра, във всички размери в нейната
евалгеликалска форма.
Изгубване на виждането на благодатта
Най-основно, каква е погрешно в това учение? В много аспекти то подлежи на критика. То не успява
да схване учението на Новия Завет за освещаването и за християнското добруване. То не разбира смисъла
на израстването в благодатта. То не разбира действието на живеещият вътре в нас грях. То обърква и
смесва християнския живот тук на земята с християнския живот, такъв какъвто ще бъде на небето. То има
погрешно схващане за психологията на християнското подчинение (подбудена от Духа активност, а не
подбудена от Духа пасивност). Но основата критика със сигурност трябва да бъде, че то изпуска от погледа
си метода и намерението на благодатта. Нека се опитаме да разгледаме по-подробно това.
Какво е благодатта? В Новия Завет благодатта означава Божията любов в действие, насочено към
хора, които заслужават обратното на любовта. Благодатта означава, че Бог задвижва небето и земята, за да
спаси грешници, които не могат и пръста си да повдигнат за да спасят себе си. Благодатта означава, че Бог
изпраща Единородния Си Син на кръста, за да се спусне в ада, с цел ние, виновните, да можем да бъдем
примирени с Бога и да бъдем приети в небето. „Бог направи Онзи, който нямаше никакъв грях, да бъде грях
заради нас, така че в Него ние да станем праведници на Бога“ (2Кор. 5:21 – мой превод).
Новият Завет знае както волята на благодатта, така и работата на благодатта. Първото е Божият вечен
план да спасява; второто е Божието „добро дело във вас“ (Фил. 1:6), чрез което Той ви призовава за живо
общение с Христос (1Кор. 1:9), възкресявайки ви от смърт към живот (Еф. 2:1-6), променя ви според образа
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на Христос (2Кор. 3:18) и най-накрая ще възкреси вашето тяло в слава (Рим. 8:30; 1Кор. 15:47-54).
Сред протестантските учени преди няколко години беше модерно да се казва, че благодатта означава
Божието любовно отношение, като отделно от Неговата любовна работа, но това разграничение е
небиблейско. Например, вижте в 1Кор. 15:10: „с Божията благодат аз съм, какъвто съм и Неговата
благодат към мен не беше напразна. Не, аз се трудих по-упорито от всички тях - но не аз, а Божията
благодат, която беше с мен“ (мой превод). Думата „благодат“ ясно обозначава Божията любяща работа в
Павел, чрез която Бог първо го направил християнин, а после и свещеник.
Каква е целта на благодатта? На първо място, да възстанови нашето взаимоотношение с Бога. Когато
Бог поставя фундамента на това възстановено взаимоотношение чрез прощаването на греховете ни, когато
ние вярваме в Неговия Син, Той прави това, с цел оттук нататък ние и Той да живеем в общение.
А онова, което Той прави в обновяването на нашата природа, е планирано да ни направи способни и
всъщност ни въвежда в обучение на любов, доверие, наслада, надежда и подчинение на Бога – онези актове,
които от наша страна, са съставна част на реалността на общението с Бога, който постоянно разкрива Себе
си пред нас. Такава е целта на работата на благодатта – към все по-дълбоко познаване на Бога и към все поблизко общуване с Него. Благодатта е Божието привличане на нас, грешниците, все по-близо и по-близо до
Себе Си.
Как Бог в благодат осъществява тази цел? Не като ни защитава от нападенията на света, на плътта и на
дявола, нито като ни защитава от потискащите и обезсърчаващи обстоятелства, нито пък като ни защитава
от проблемите, създадени от нашия темперамент и психология; точно обратното, той осъществява целта си
чрез излагането ни на всички тези неща, за да ни смаже с осъзнаването на нашата собствена
неспособност и да ни мотивира да се вкопчим още по-близо към Него. От нашата гледна точка, върховната
цел, за постигането на която Бог изпълва живота ни с проблеми и затруднения от един или друг вид, е
следната: да гарантира, че ние ще се научим да се държим здраво за Него. Причината, поради която
Библията отделя толкова много от времето си, за да повтаря постоянно, че Бог е здрава скала, сигурна
защита, сигурно убежище и че Той помага на слабите, е че Бог изразходва толкова много от времето Си, за
да ни направи да осъзнаем, че ние сме слаби, както умствено, така и морално и не трябва да се
осмеляваме да вярваме, че самите ние можем да намерим или да продължаваме да вървим по правилния
път.
Когато вървим по ясен път и се чувстваме прекрасно, и някой ни хваща за ръка за да ни помогне,
колкото и малко вероятно да е това, може би ние с нетърпение ще се отървем от него; но когато сме хванати
във враждебна страна в тъмното, когато бурята се усилва и силата ни намалява, и някой ни хване за ръката
за да ни помогне, тогава ние ще се облегнем на него. И Бог иска ние да усещаме, че нашия път през живота
е труден и объркан, с цел ние да се научим с благодарност да се облягаме на Него. Поради това Той се
намесва, за да ни извади от състоянието ни на самоувереност, за да вярваме в Него – в класическата
Библейска фраза за тайната на набожния живот се казва: „Чакай Господа“ (Пс.27:14).
Бог, Който възстановява
Тази истина има много приложения. Едно от най-поразителните от тях е, че Бог наистина използва
греховете и грешките ни по този начин. Той употребява много често обучаващата дисциплина на провалите
и грешките. Изумително е да видим, колко много Библията разказва за Божий хора, които са направили
грешки и Бог ги е наказвал за това. (Коментар: А и от собствен опит знаем, че човек се учи много по-добре от грешките
си, отколкото от успехите си. „Парен каша духа.“ Д.Пр. )
Авраам, но когото било обещано, че ще има син, бил направен да чака (12 години) за него, изгубил
търпение, направил грешката да действа като „аматьор на провидението,“ и слугинята Агар родила от него
детето Исмаил – и това станало причината той да чака още 13 години, преди Бог отново да му проговори
(Бит. 16:16—17:1). (Коментар: А Исмаил е прародителят на палестинците, които все още спорят с евреите кой е
собственика на територията на Израел. Д.Пр. ) Моисей направил грешка, опитвайки се да спаси сънародниците си,
действайки своеволно и демонстрирал силата си, убивайки един египтянин, настоявайки, че сам ще реши
личните проблеми на израелтяните – и се озовал в изгнание за 40 години в задната част на пустинята, за да
придобие по-малко славолюбив ум. Давид направил поредица от грешки – съблазнил Батшеба и
организирал нейния съпруг Урия да бъде убит, не се грижил за възпитанието на синовете си, заповядал да
се извърши преброяване на хората за да се прослави и във всеки от тези случаи бил горчиво наказван от
Бога. Йона направил грешката на избяга от призива на Бога – и се озовал в корема на една огромна риба.
Бихме могли да продължим този списък. Но целта му е да се подчертае, че човешката грешка и
незабавното Божие недоволство в никакъв случай не са краят на историята. Авраам се научил да чака
времето, определено от Бога. Моисей бил излекуван от неговата самоувереност (всъщност, неговата
последвала неувереност сама по себе си била почти греховна – виж Изх. 4:10-14). Давид се разкайвал след
всяка от грешките си и накрая станал по-близо до Бога, отколкото в началото. Йона се помолил от корема на
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рибата и живял, за да изпълни мисията си към Ниневия.
Бог може да изважда добро от крайностите на нашата глупост; Бог може да възмезди годините, които
са били изядени от скакалците. Казвано е, че онези, които никога не са правили грешки, никога не са
правили нищо; но чрез техните грешки, Бог ги научава да познаят Неговата благодат и да се държат здраво
за Него по начин, който преди никога не се бил случвал. Дали вашата тревога се дължи на ваша грешка?
Върнете се при Бога; Неговата възстановяваща благодат ви очаква.
Нереалността в религията е прокълнато нещо. Нереалността е проклятие на този вид учение, което
разгледахме в тази глава. Нереалността към Бога е унищожителна болест за много съвременни християни.
Ние имаме нужда Бог да ни направи реалисти както относно представата ни за нас самите, така и за Него.
Може би и за нас се говори в прочутия химн „О, чудна благодат,“ в който Джон Нютон (1725-1807 –
английски капитан на кораб за превозване на роби от Африка до Америка, впоследствие станал
християнин, свещеник и автор на химни) описва собственото си влизане в реализма, който ние се стремим
да предизвикаме.
Помолих Господа да порасна
във вяра, любов и всяка благодат,
да зная повече за Неговото спасение
и да търся по-усърдно лицето Му.
Надявах се, че в някой благоприятен час
Той веднага ще отговори на молбата ми
и чрез принуждаващата сила на любовта Си
ще покори греховете ми, и ще ми даде покой.
Вместо това, Той ме накара да почувствам
скритите злини на сърцето ми
и позволи на гневните сили на ада
да нападнат всяка част на душата ми.
И нещо повече, със собствената Си ръка,
Той сякаш искаше да утежни злочестината ми,
зачеркна всичките ми честни планове, които бях замислил,
разруши защитата ми и ме принизи.
“Господи, защо е това”, извиках аз треперейки;
„Ще преследваш ли Твоя червей до смърт?“
„По този начин“, отговорил Господ,
„Аз отговарям на молитвата за благодат и вяра.“
„Аз използвам тези вътрешни изпитания
за да те освободя от егото и гордостта,
и да разбия твоите схеми за земна радост,
за да можеш да търсиш всичко в Мен.“

Глава 22

Достатъчната способност на Бога
Посланието до Римляните на Павел е кулминацията на Библията, както и да гледате на това послание.
Мартин Лутер казва, че Римляни е „най-ясното от всички евангелия.“ Калвин написал: „Ако човек го
(Римляни) разбира, той притежава сигурен път за разбирането на цялата Библия.“ Тиндейл, в предговора си
на Римляни, свързал тези две мисли, наричайки Римляни „най-важната и най-прекрасната част на Новия
Завет и най-чистото Евангелие („добрата новина“), казващо радостни новини, които ние наричаме
евангелие, светлина и път към цялата Библия.“ Всички пътища в Библията водят към Римляни и всички
гледни точки, подкрепян от Библията се виждат най-ясно от Римляни, и когато посланието на Римляни
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влезе в сърцето на човека, е невъзможно да се каже какво може да се случи.
Римляни е книга на богатства
Какво търсите в Библията? Ако сме умни, очите ни ще бъдат отворени за няколко неща и Римляни е
най-важното от всички послания. Дали то е учение – истината за Бога, преподавана от Бога – която вие
търсите? Ако то е учение, вие ще установите, че Римляни ви дава всички значими теми, разгледани заедно:
Бог, човека, грях, закон, осъждане, вяра, работа, благодат, сътворение, изкупление, оправдание, освещение,
планът на спасението, избор, порицание, личността и работата на Христос, работата на Духа, християнската
надежда, природата на църквата, мястото на евреите и на езичниците (неевреите) в Божието намерение,
философията на църквата и историята на света, смисълът и посланието на Стария Завет, значението на
кръщението, принципите на личното благочестие и етика, задълженията на християнското гражданство – и
т.н!
Но умния човек чете Библията и като книга на живота, която ни показва чрез обяснение и пример
какво означава да служим на Бога или да не му служим, да Го намерим или да Го изгубим в реалното
човешко живеене. Какво предлага Римляни в това отношение? Отговорът е: Римляни ни предлага найпълната представителна извадка на описанието на живота в грях и на живота в благодат, предлага ни найзадълбочените анализи на пътя на вярата, от всички съдържащи се в Библията такива анализи (За греха,
виж Рим. 1—3; 5—7; 9; за благодатта, виж. Рим3—15; за вярата, виж Рим.. 4, 10, 14.)
Друг начин за четене на Библията, много препоръчван от съвременните учени, е тя да бъде четена като
книгата на църквата, където са обявени пред обществото на вярващите дадените ни от Бога вяра и
разбиране за себе си. От тази гледна точка Римляни, точно защото е класическото твърдение на евангелието,
чрез което църквата живее, то е и класическото описание на идентичността на църквата. Какво е църквата?
Тя е истинските потомци на верния Авраам, евреи и не-евреи заедно, избрани от Бога, оправдани чрез вяра
и освободени от греха за нов живот на лична праведност и взаимно служение. Тя е семейството на
обичащият небесен Отец, живеещо в надежда за наследяване на цялото Негово богатство. Тя е обществото
на възкресените, в което силите на историческата смърт на Христос и на настоящия Му небесен живот, вече
работят. И на никое друго място това не е представено толкова цялостно, както в Римляни.
Умният човек чете Библията и като лично Божие писмо до всяко от духовните Му деца, а следователно
и до него толкова, колкото и до всеки друг. Четете Римляни по този начин и ще установите, че то притежава
уникална сила да изследва и да се справя с нещата, които са толкова много част от вас, че обикновено вие
даже не мислите за тях – вашите греховни навици и поведения; вашия инстинкт за лицемерие; вашата
природна самоправедност, самодоволство и самоувереност; вашето постоянно неверие; вашето морално
лекомислие и липса на задълбоченост в покаянието; вашата раздвоеност; земност; страхливост;
безнадеждност; вашата духовна самонадеяност и безчувственост. И вие ще установите, че това разтърсващо
писмо притежава уникалната сила да породи радостта, увереността, смелостта, свободата и усърдието на
духа, които Бог както изисква, така и дава на онези, които Го обичат.
Джонатан Едуардс (1705-1758 – американски проповедник, философ и теолог) казал, че неговото (на Едуардс ) учение
е било изцяло приложение, а неговото приложени е изцяло учение. (Коментар: Той е написал прочутата проповед
„Грешници в ръцете на разгневен Бог.“ Можете да я намерите на https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8//
Д.Пр.) Римляни съответства най-пълно на това описание. Никой човек не може да го е чел твърде често или
да го е научил твърде добре (написал Тиндейл), защото колкото повече то е изучавано, толкова по-лесно
става то и колкото по-фундаментално (т.е. дълбоко) то е изследвано, толкова по-ценни неща са намирани в
него, толкова огромно съкровище на духовни неща лежат скрити в него...Поради това нека всеки човек без
изключение упражнява себе си в Римляни усърдно и да го помни нощем и денем постоянно, докато не го
опознае напълно.
Но не всеки християнин цени великолепието на Римляни и има причина за това. Никой, който би
кацнал на върха на Еверест с хеликоптер (ако това беше възможно), нито за миг не би почувствал това,
което Хилари (1919 – 2008 – новозеландски алпинист и изследовател) и шерпа Тенсинг са почувствали,
когато (през 1953 за пръв път) застанали на същото място, след като се изкачили до върха.
По същият начин, влиянието на Римляни върху вас ще зависи от онова, което се е случило преди.
Законът, който действа е, че колкото повече „копаете“ в Библията, толкова повече се занимавате с
интелектуалните и морални проблеми, свързани с това, да бъдете християнин и колкото повече усещате
слабостта си и разпъването на верността си в християнския си живот, толкова повече ще установявате, че
Римляни ви говори. Йоан Златоуст (347-407 – архиепископ на Константинопол, прочут с проповедите си за злоупотребата
с властта, ръководил е разрушаването на храма на Артемида Ефеска. Д.Пр ) го прочитал всяка седмица; добре е и ние да
го четем често.
А както Римляни е връхната точка на Библията, така и глава 8 е връхната точка на това послание .
Според пуританският коментатор Едуард Елтън, тя е „като медна пита, най-пълна с небесна сладост и

120

121
духовна утеха...нашите самонадеяности и схващания за утехата са само мечти, докато се сдобием
някакво истински усещане за Божия любов към нас в Христос Исус, излята и пръскана щедро в сърцата ни
чрез даденият ни Свят Дух: когато това ни бъде дадено, то изпълва сърцата ни с неописуема радост и
слава и ни прави нещо повече от завоеватели...А къде намираме това основание за утеха, по-ясно и посмислено разшифровано, отколкото в тази глава? (Epistle Dedicatory before The Triumph of a True Christian
Described, Elton’s exposition of Romans 8)
Разбира се, думата „утеха“, използвана тук, е в старият смисъл и силното усещане на това, което
окуражава и дава сила, а не съвременното усещане на онова, което успокоява и обезсилва. Стремежът към
„утеха“ в съвременният смисъл е самоугаждане, разнежване и нереалност, а съвременната религия „ Аз ходя
на църква за утеха“ не е Християнство; чрез думата „утеха“ Елтън говори за християнска увереност, която
е различно нещо. Тук отново, обаче, действа принципът на Еверест. Вие няма да проникнете до тайните на
Рим. 8 отделно от предшестващите 7 глави. Пътят за навлизането в Рим. 8 е чрез Рим. 1-7 и въздействието
на Рим. 8 върху вас ще отрази цената, която сте платили (т.е. усилието и старанието), за да стигнете до
гледната точка, изложени в тези глави. Само ако възприемете себе си като изгубен и безпомощен грешник
(гл.1-3) и заедно с Авраам стигнете до вярата на Божието обещание, което изглежда твърде добро, за да бъде
истина във вашия случай, обещанието на приемането, защото Исус, вашият заветен представител, умрял и
възкръснал (гл. 4-5); само ако, като ново създание в Христос, вие посветите себе си на цялостна святост и
после установите в себе си, че плътта воюва с духа, така че вие живеете в противоречие, никога напълно
постигащ доброто, към което се стремите, нито избягвайки всяко зло, от което се отказахте (гл.. 6—7); само
тогава, отгоре на всичко това (загубите и кръстовете) са върху вас (болести, напрежение, злополука, шок,
разочарование, несправедливо отношение – виж 8:18-23, 35-39); само тогава Рим. 8 произвежда своите
плодове и прави познаваема за вас нейната огромна сила. (Коментар: Превел съм книгата „Свършената работа на
Христос“ от Франсис Шейфър, която подробно разглежда Рим. 1-8. Можете да я намерите на https://methodist.bg/%d0%ba
%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8// Д.Пр.).

В Рим. 8 ние намираме, че Павел говори много подробно за онова, което вече е казано в Рим.5:1-11.
Обикновено той няма навика да повтаря това, което е казал: защо тук той отново се повтаря? Защо изобщо е
написал Рим. 8? Краткият отговор – не толкова глупав, колкото звучи е: защото току-що е завършил
написването на Рим. 7! В Рим. 7:7 той задал въпроса: дали законът е грях? Отговорът, който трябвало да
даде е бил: не, законът не е грях, но е изворът на греховността, защото той всъщност подстрекава
вършенето на това, което е забранено и така възбужда подтикът за неподчинението, т.е. колкото повече
човек си поставя за цел да спазва закона, толкова повече той установява, че го нарушава. (Коментар: Това е
така, защото законът ни е даден, за да разберем какво е Божието изискване за святост, което е невъзможно да бъде изпълнено
от грешния човек и поради това имаме нужда от Спасител. Още тогава Бог е подготвил сцената за идването на Исус Христос.
А безуспешните по условие опити на човека да изпълни тези неизпълними от него условия, демонстрират самонадеяността на
човека и нежеланието му да приеме реалността, че само чрез Спасител можем да имаме мир с Бога и вечен живот. Образно
казано, опита ни да изпълним закона, прилича на опита да вкараме квадратен болт в кръгла дупка. Законът само ни води до
познанието, че според Божия стандарт, всички ние сме грешни хора, без изключение. Д.Пр.)

За да покаже това по най-бързият и най-ясен начин, Павел описва своето собствено преживяване. Той
казал как, преди да стане християнин „грехът, сграбчвайки възможността, позволена от закона, ме
умъртви“ (7:11 – мой превод); а след това продължил (ст. 14-25), за да направи преглед на настоящето, в
което, въпреки че сега той е християнин и апостол, „Аз имам желание да върша това, което е добро, но не
мога да го извърша...Защото във вътрешното ми същество се наслаждавам в Божия закон; но виждам
друг закон да работи в частите на моето тяло, воюващ против закона на ума ми и ме превръща в
затворник на закона на греха, който работи в моите части“ (ст. 18, 22-23 – мой превод).
Докато описва това, неговата реакция изригва спонтанно: „Колко окаян човек съм аз! Кой ще ме спаси
от това тяло на смъртта?“ (ст. 24 – мой превод). Въпросът е реторичен, защото той знае, че цялостното
избавление от греха чрез Христос със сигурност ще бъде негово някога, чрез „изкупуването на нашите
тела“ (ст. 8:23 – мой превод); но в настоящето, както той продължава да каже, той трябвало да понесе
горчивото преживяване, че е неспособен да постигне съвършенството, към което се е стремял, защото
законът, който изисква това съвършенство – законът, в който той, като обновен човек се наслаждавал (Рим.
7:22) – бил безсилен да предизвика това съвършенство. „И така, самият аз (в най-вътрешното си аз,
истинският „аз“) служа на закона (заповядан) на Бога в ума си, но в моята плът служа на закона
(произтичащ) на греха (ст. 25 RSV – мой превод).
Павел е изложил тезата си; сега той се спира. Какво е направил? Споделил е с читателите си какво
казва закона за самият него и така им напомня, какво казва законът за тях. Законът не говори за привилегии
и постижения, а само за провал и вина. Следователно, за чувствителните християни, които знаят как Бог
мрази греха, да ни бъде поставена диагнозата от закона е злочесто и депресиращо преживяване. Писането
на тези стихове помрачило радостта на самия Павел и като добър пастор, винаги мислещ за ефекта, който
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ще има от думи му, той знаел, че четенето им ще има помрачаващ резултат. Но той не мисли, че е правилно
да остави християните в Рим да размишляват за тъжната страна на тяхното преживяване и да се чувстват, че
са обратно под закон. Вместо това, той вижда нужда да им напомни веднага, че онова, което е решаващо не
е това, което закона казва за тях, а това, което казва евангелието. Така, чрез логика, която е както
евангелска, така и пасторска – евангелска, защото евангелието има последната дума и пасторска, защото
пасторите винаги „работят... за вашата радост“ (2 Кор. 1:24) – сега Павел отново говори за темата на
християнската увереност и я развива толкова убедително, колкото може, започвайки в началото с „няма
осъждане“ и накрая стига до “няма отделяне.“ Рим. 8 не е „изважда християните от Рим. 7,“ в смисъла на
посочване към сегашната възможност вече да нямаме в себе си несъвършенство, за да може закона да го
открие. Това е било твърдението на Александър Уайт (1836-1921 – шотландски пастор, професор и теолог),
когато казал на църквата си: „Вие няма да излезете от Рим. 7, докато аз съм ваш пастор“ – и твърдението е
вярно.
Но в смисълът на насочването на християните към уверенията, които Бог им дава в евангелието и
учейки ги да се радват в „суверенна благодат над изобилстващия грях“ (Коментар: стих от християнски химн.
Д.Пр.), като противоотрова към окаяността, която идва от измерването ни чрез закона, Рим. 8 „изважда
християните от Рим. 7“ по много цялостен и съвършен начин.
Какво е съдържанието на Рим. 8? Тя се състои от две части с нееднаква дължина. Първите 30 стиха
описват достатъчната способност на Бога да се справя с цялата серия от затруднения – вината и силата на
греха (ст. 1-9); факта на смъртта (ст. 6-13); ужасът от противопоставянето на Божията святост (ст.15);
слабостта и отчаянието по време на страданието (ст. 17-25); парализата в молитвата (ст. 26-27); усещането,
че животът е безсмислен и безнадежден (ст. 28-30).
Павел прави това твърдение, основавайки се на четири дара на Бога, давани на всички, които чрез вяра
са „в Христос Исус.“ Първият дар е праведността – „няма никакво осъждане“ (ст.1). Вторият е Святия Дух
(ст. 4-27). Третият е синовството – осиновяването в Божието семейство, в което Господ Исус е
Първородният (ст. 14-17, 29). Четвъртият е сигурността – сега и завинаги (ст. 28-30). Това съставлява
даряването – статут + движеща сила + самоличност + безопасно поведение – и е повече от достатъчно да
подкрепя християнина, каквато и да е бедата му.
После, в Рим. 8:31-39 Павел призовава читателите си да реагират на онова, което той е казал: „Тогава,
какво да кажем в отговор на това?“ (ст. 31 – мой превод). Той продължава, за да опише реакцията, която е
негова и трябва да бъде и наша, и докато прави това, темата му се променя леко и става достатъчната
способност на Бога на благодатта. Интересът се измества от дара към Даващият, от мисълта за
освобождението от злото към мисълта, че Бог за всеки християнин е това, което Той е казал, че ще бъде за
Авраам – „твой щит, твоята много голяма награда“ Бит. 15:1 – мой превод). Ако стиховете Рим. 8:1-30
казват: „Ти ме водиш с Твоя съвет и по-късно ще ме отведеш в слава,“ после в ст. 31-39 казват: „ Кого имам
на небето, освен Теб? И земята няма нищо, което искам, освен Теб. Плътта ми и сърцето ми отслабнат,
но Бог е силата на сърцето ми и вечния ми дял“ (Пс. 73:24-26 – мой превод). Това е реакцията, която ние
сега ще изследваме.
Учения, приложени в живота ни
„Тогава какво ще кажем ние за тези неща.“ Тук прилагателното „ние“ не е царското „ние,“ нито е
литературното “ние“; Новият Завет не познава нито един от тези идиоми. Тук „ние“ е включващото,
увещаващото „ние“ на християнското проповядване, което означава: „Аз и надявам се ти, и всички вярващи
заедно с нас.“ Мисълта зад израза „какво ще кажем?“ е „Аз знам какво ще кажа; а и вие ще го кажете ли?“
Молейки читателите си да говорят, Павел ги призовава първо да мислят. Той иска те да изработят
заедно с него представата, как „тези неща“ се изявяват в тяхното сегашно състояние – иначе казано, да
приложат фактите към себе си. Въпреки, че той не ги познава лично (нито пък ние, които четем написаното
от него сега, през 20-я век, го познаваме лично) (Коментар: Все пак, можете да придобиете по-подробна представа за
Павел, ако прочетете книгата „Павел“ от Чарлз Суиндъл, която съм превел, както и книгата-биография „Павел“ от проф. Н .Т.
Райт, която превеждам сега и също ще можете да намерите там, когато я преведа. Можете да ги намерите на
https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8// Д.Пр.), той знае, че това, което определя тяхното

състояние са два фактора, които са обичайни за всички християни, навсякъде и във всяка епоха.
Първият факт е посветеност на цялата праведност. Рим.8:31-39 приема, че неговите читатели са се
предоставили на Бога като „роби на праведността“ (6:13, 18 – мой превод) и се стремят да изпълняват
волята на Бога с цялостни, а не с половинчати мерки.
Вторият фактор е излагането на всестранни напрежения. Рим. 8:31-39 се отнася към материалните
затруднения и към човешката враждебност като към обичайна съдба на християните; „ние“ сме тези, а не
само Павел, които имаме изпитания, беда, преследване, глад, голота (най-голямото е лишаване от
собственост, отнемане), риск, меч (ст. 35). Както Павел поучавал християните през първото си мисионерско
пътуване „Ние трябва през много трудности да влезем в Божието царство“ (Деян. 14:22 – мой превод).
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Някои трудности може би могат да бъдат избегнати за момент (не за добро), когато човек свали духовните
си платна, но Павел знае, че онези, които са посветили себе си на онова, което пуританите нарекли
„всеобщо подчинение,“ трябва да плуват срещу течението на света през целия път и постоянно са правени
да усещат това.
Така Павел обрисува читателите си; и ние разпознаваме себе си в неговото огледало. Тук са отделните
християни, тревожени от спомена за морален провал; християни, чиято почтеност ги е лишила от приятел
или работно място; родители-християни, чиито деца ги разочароват; християни, принудени да понасят
сериозни проблеми на здравето си или телесно ограничение; християни, направени да се чувстват у дома си
или на работа като чужди хора, поради вярата им; християни, носещи товара на смъртта на някой, който
според тях би трябвало да беше жив или на продължителния живот на умствено болен роднина или товара
на страдащо дете, което те считат, че трябваше да умре; християни, които усещат, че Бог не може да се
грижи за тях, иначе живота им нямаше да е толкова труден; и много други. Но хората са точно такива – т.е.,
като нас – които Павел пита: „Какво ще кажем ние за тези неща? Мислете – мислете – мислете!“
Какво иска Павел да ни се случи? Той иска ние да притежаваме нашите притежания (да използваме
израз, който понякога е злоупотребяван) - притежаваните от нас наши притежания не са, както понякога се
мисли, някакви сръчности за безгрешност, а мирът, надеждата и радостта в Божията любов, които са
рождено притежание на християнина . Павел знае че „емоционалното мислене,“ когато сме подложени на
житейски напрежения – т.е. манипулирането на реакциите ни – ни лишава от тези притежания (т.е. от мира,
надеждата и радостта в Божията любов): поради това неговото изискване за реакция сега не е за „онези
неща,“ а е за нашата реакция на „тези неща,“ които са описани в Рим. 8:1-30.
Мислете за това, което знаете за Бога чрез евангелието, казва Павел и го прилагайте в живота си.
Мислете противно на това, към което ви принуждават чувствата ви; спорете със себе си и се извеждайте от
мрака, разпространяван от чувствата ви; демаскирайте неверието, което подхранват чувствата ви;
установете контрол и управление над себе си, говорете на себе си, принудете себе си да гледате на
проблемите си от гледната точка на Бога в евангелието, позволете на евангелското мислене да коригира
емоционалното и чувствено мислене. По този начин (според Павел) живеещият в нас Свят Дух, чието
служение е да ни уверява, че ние сме любими Божий деца и наследници (ст. 15-16), ще ни отведе до точката,
където е последното триумфално заключение на Павел: (Аз) „съм уверен, че нито смърт, нито живот...нито
нещо друго в цялото създание, няма да може да ни отдели от Божията любов, която е в Христос Исус,
нашия Господ“ (ст. 38-39 – мой превод) – ще ни подбуди и ние да отговорим: „Също и аз! Алилуя!“ Защото
в този отговор, както Павел знае, се намира тайната на преживяването „повече от победители,“ което е
победата, която побеждава света и е християнското небе на земята.
„Какво ще кажем ние за тези неща?“ Моделът на отговора на Павел се състои от четири мисли, всяка
от които е фокусирана в последващ въпрос. (В края на краищата, правилните въпроси карат хората да
мислят!) „Ако Бог е откъм нас, кой е против нас?...Той няма ли да ни даде и всички неща с Него (с
Христос)? Кой ще отправи някое обвинение против Божийте избрани?... Кой ще ни отдели от Христовата
любов?“ (ст.. 31-35 RSV – мой превод). Повтарящата се ключова дума в първите три мисли е (на гръцки,
hyper – „от името на“): „Бог е откъм нас“...“Той даде Своя Син заради всички нас“...“Христос ходатайства за
нас.“ (ст.31, 32 и 34). Четвъртата мисъл е заключението от първите три мисли, взети заедно: Нищо не може
да ни отдели от любовта на Бога, която идва при нас в Христос Исус, нашия Господ . (виж ст. 35). Ние ще
разгледаме една по една тези четири мисли.
Ако Бог е откъм нас
Първо, „Ако Бог е откъм нас, кой е против нас?“ Тук мисълта е, че „никоя опозиция не може накрая да
ни смачка.“ За да предаде тази мисъл, Павел поставя пред нас достатъчната способност на Бога, като наш
суверенен защитник и категоричната решителност на Неговото заветно задължение към нас.
„Ако Бог е откъм нас...“ Кой е Бог? Павел говори за Богът на Библията и на евангелието, за Господ
Йехова, за „Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност“ (Изх.34:6),
за „Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви“ (Йоан 1:18). Това е Богът, който е говорил,
за да обяви Своя суверенитет: „Аз съм Бог и няма друг като Мен. Аз изявих краят още от началото, от
древните времена, какво ще се случи: Моето намерение ще се изпълни и Аз ще извърша всичко, което ми е
угодно“ (Ис. 46:9-10 – мой превод).
Това е Богът, Който показал суверенитета Си, като извел Авраам от Ур, Израел от робството в Египет и
по-късно – от Вавилон, и Исус от гроба; и Който все още демонстрира същия суверенитет всеки път, когато
от духовна смърт възкресява грешник за духовен живот. Това е Богът, за Който се говори в Римляни, Богът,
Чийто гняв „е откриван от небето против всяко безбожие и греховност на хората“ (Рим.1:18 – мой превод) и
въпреки това „демонстрира Своята любов към нас в това: Докато ние все още бяхме грешници, Христос
умря заради нас“ (Рим.5:8 – мой превод).
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Това е Богът, Който призовава, оправдава и прославя онези, които от вечността Той е „предопределил
да бъдат приспособени към образа на Неговия Син“ (Рим.8:29 – мой превод). Това е Богът от първата от 39те статии на Английската църква, „единственият жив и истински Бог, вечен...на безгранична сила, мъдрост
и доброта; Създателят и Пазителят на всички неща, видими и невидими.“ Може да бъде добавено, че това е
Богът, Чийто пътища бяха изследвани в тази книга.
„Ако Бог“ – този Бог - е откъм нас...“ - какво означава това? Думите за нас обявяват Божието заветно
обвързване. Както видяхме, целта на благодатта е, да създаде любовно взаимоотношение между Бога и нас,
които вярваме, този вид взаимоотношение, за което ние в началото сме били създадени. А връзката на
общението, чрез което Бог привързва Себе си към нас, е Неговия завет. Той го налага едностранно, чрез
обещание и заповед. Ние виждаме това в думите Му към Авраам в Бит. 17: „Аз съм Всемогъщият Бог...Аз
ще установя завета Си между Мен и теб...да бъда твой Бог и Бог на потомството ти след теб...Аз ще бъда
техен Бог...Ти трябва да спазваш завета Ми“ (ст. 1, 7-9 – мой превод).
Гал. 3 и 4 показват, че всички, които вярват в Христос, както евреите, така и не-евреите, са включени
чрез Христос в потомството на Авраам, което е обществото на завета. Веднъж утвърден, заветът остава,
защото Бог го запазва да съществува. Като Баща, Съпруг и Цар (това са човешките модели, съобразно които
е представено Неговото заветно взаимоотношение), Бог е верен на обещанието и на намерението Си. А
самото обещание – обещанието да бъда „твой Бог,“ е разбираемо обещание, което, когато бъде
разопаковано, доказва, че съдържа в себе си всички „превъзходни и ценни обещания,“ в които Бог се заклел
в Себе си, да задоволява нуждите ни.
Това заветно взаимоотношение е основата на цялата библейска религия: когато покланящите се казват
„наш Бог“ и Бог казва „Мой хора,“ тогава е говорен заветният език. И думите „Бог е откъм нас“ също са
заветен език; това, което се обявява тук, е Божието обещание да ни поддържа и пази, когато хора и
обстоятелства са заплашителни, да се грижи за нас дотогава, докато трае земното ни пътуване и накрая да
ни въведе в пълната Си радост, независимо от това, колко пречки може да изглежда сега, че стоят на пътя на
нашето отиване там. Простото твърдение „Бог е откъм нас,“ наистина е едно от най-богатите и важни
изказвания, съдържащи се в Библията.
Какво означава, когато аз съм способен да кажа „Бог е откъм мен“? Отговорът се вижда в Пс. 56,
където декларацията „Бог е откъм мен“ (ст. 9 – мой превод) е пантата, решаващият фактор, около който се
върти всичко. (Коментар: Любопитно е, че атинската дума, предена тук като „панта,“ означава и „кардинал.“ Д.Пр. )
Псалмистът е притиснат до стената („неприятелите ми ме потъпкват през целия ден, защото мнозина
воюват гордо против мен“ (ст. 2 – мой превод, сравнете със ст. 5-6). Но знанието, че Бог е от неговата
страна, носи нотка на триумф в молитвата му.
Първо, това знание го уверява, че Бог не е забравил или пропуснал нуждата му. „Ти си броил моите
подхвърляния; сложи сълзите ми в Твоят съд (за да бъдат запазени)! Те не са ли регистрирани в Твоята
книга (постоянно записани)? (v. 8 RSV – мой превод).
Второ, това знание му дава увереност, че „когато Те призова, тогава ще се върнат неприятелите ми“
(Пс.56: 9 KJV – мой превод).
Трето, това знание дава основа за вяра, която потушава паниката. „Когато се страхувам, на Тебе
уповавам...На Тебе уповавам без страх. Какво може да ми направи плътта?“ (Пс.56: 3-4 RSV – мой превод).
Каквото и да може да направи на псалмиста отвън „плътта“ или „човека,“ както е поставено в ст. 11 образно казано, в най-дълбокият смисъл, нищо не може да го докосне, защото неговият истински живот е
вътрешният живот на общение с обичащ Бог, а Богът, който го обича, ще запази този живот, каквото и да
се случи.
Съпътстващо, Пс. 56 ни помага да отговорим на въпроса. Кои са „нас,“ за които Бог е „откъм нас“?
Псалмистът представя три качества, които заедно маркират истински вярващия християнин. Първо, той се
моли и възхвалява Божието слово (ст. 4 и 10) – т.е. той очаква Божието откровение и благоговее пред Бога в
и според Божието слово, а не се задоволява с собствените си непроверени теологични представи. Второ,
той се моли с искане, което мотивира молитвата му за общение с Бога като житейска цел и житейски край –
„за да ходя пред Бога“ (ст. 13). Трето, той плаща за обетите си с верността и благодарността си (ст. 12-13).
Хвалещият, молещият се, благодарящ и верен човек има върху себе си белега, че дете на Бога.
С каква цел Павел е задал този въпрос? Той се противопоставя на страхът от силите, които усеща, че
се натрупват против него, бихме могли да кажем, силите, които се натрупват срещу него, нея или тях. Павел
знае, че винаги има човек или група от хора, на чието присмиване, неодобрение или враждебна реакция
християнинът се чувства неспособен да се противопостави. Павел знае, че рано или късно, това се
превръща в проблем за всеки християнин, включително онези, които преди да станат християни не са се
интересували от онова, което казва или мисли някой за тях и той знае колко препятстващ и разрушаващ
може да бъде такъв страх.
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Но той знае и какъв е отговорът. Мислете! - това всъщност казва Павел. Бог е откъм вас, вие виждате
какво означава това; сега пресметнете кой е против вас и се запитайте какъв е изводът от сравняването на
двете страни в (реалното) противоборство. (Обърнете внимание: преводът оригиналния текст с думите „кой
може да е против нас“ или „кой ще бъде против нас“ е грешен, защото в него липсва ядката, важното, което
казва Павел: той ни моли да имаме реална оценка на опозицията СЕГА, човешка и демонична,
съществуваща, а не някаква романтична престореност, която не съществува. Опозицията е факт:
християнинът, който не осъзнава, че на него се противопоставят, е по-добре да следи себе си, защото е в
опасност. Наличието на такава нереалност не е изискване на християнското ученичество, а е по-скоро белег
на провал в ученичеството.)
Павел ви пита дали се страхувате от „тях“? Вие не трябва да се страхувате вече, така както Моисей не
е трябвало вече да се страхува от Фараона, след като Бог му казал: „Аз ще бъда с теб“ (Из. 3:12). Павел
призовава читателите си да направят този вид пресмятане, което е направил Езекия: „ Не се бойте нито се
обезкуражавайте от асирийския цар, нито от голямото множество с него... с нас е Господ, нашият Бог, да ни
помогне и да воюва в боевете ни“ (2Лет. 32:7-8). Топлади ( 1740-1778 – калвинистки свещеник, основен опонент на
Джон Уесли), който е поет на християнската увереност в същият смисъл, както Уотс е поет на Божия
суверенитет, обявява реализацията, до която въпросът на Павел се стреми да ни отведе:
Суверен Защитник имам,
невиждан, но завинаги под ръка,
неизменно верен да спасява,
всемогъщ да управлява и да заповядва.
Той се усмихва и утешенията ми изобилстват;
Неговата благодат като роса ще слезе;
и стените на спасението обграждат
душата, която Той се наслаждава да защитава.
Схванете това, казва Павел, дръжте се за това; позволете на тази сигурност да упражни въздействието
си върху вас във връзка с онова, срещу което в този момент вие се борите и така ще установите, че
познавате Бога като ваш суверенен защитник, неотменимо обвързан с вас в завета на благодатта и имате
свобода от страха и нова сила да се сражавате.

Нито едно добро нещо не ни е отказвано
Второ, „Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички нас – как няма Той също, заедно с
Него, благосклонно да ни даде всички неща?“ (Рим. 8:32 – мой превод). Мисълта, изразена чрез втория
въпрос на Павел е, че нито едно добро нещо накрая няма да ни бъде отказано. Той съобщава тази мисъл
чрез посочването на достатъчната способност на Бога като наш суверенен благодетел и окончателността на
Неговата изкупителна работа за нас.
Три коментара ще изявят силата на твърдението на Павел.
Първо, Забележете това, което казва Павел за ценността на нашето изкупление. „Той не пожали Своя
Син.“ В спасението, Бог стигнал до краят. Какво повече можел Той да даде заради нас? Какво още е имал
Той, за да го даде? Ние не можем да знаем по-добре каква цена е платил Отец на Голгота, отколкото това,
което знаем, че Исус е чувствал, когато е вкусил наказанието, дължимо заради нашите грехове.
„Ние не знаем, ние не можем да кажем каква болка е трябвало Той да понесе.“ но все пак ние можем за
кажем следното: че ако мярката на любовта е това, което тя дава, тогава никога не е имало такава любов,
каквато Бог е показал към грешниците на Голгота, нито пък ще има който и да е следващ любовен дар към
нас, който е струвал толкова много на Бога. Следователно, ако Бог вече е препоръчал любовта Си към нас в
това, че още докато ние бяхме грешници, Христос е умрял за нас (5:8), правдоподобно е да кажем поне, че
Той ще продължи да ни дава „всички неща“ освен това. Повечето християни познават ужасното усещане, че
Бог няма да им даде нещо друго, освен това, което те вече са получили; дълбокото и сериозно поглеждане
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към Голгота трябва да пропъди такава представа.
Второ, но това не е всичко. Забележете, че Павел подсказва за резултатността на нашето изкупление.
Той казва: „Бог Го предаде заради всички нас“ – и самият този факт е гаранцията, че „всички неща“ ще ни
бъдат дадени, защото всички те идват при нас като пряк плод от смъртта на Христос. Току-що казахме, че
величието на Божието даване на кръста, прави Неговото следващо даване (ако тези думи могат да бъдат
уместни) естествено и подобно, но това, което ние сега трябва кажем е, че единството на Божието
спасяващо намерение прави необходими такива бъдещи давания и поради това те са сигурни.
В това отношение, гледната точка на Новия Завет за кръста, включва много повече неща, отколкото
понякога е осъзнавано. Това, че апостолските автори представят смъртта на Христос като основа и гаранция
за Божието предложение за прошка, чрез разкаяние и вяра в Христос, няма да бъде обсъждано. Но дали това
означава, че така, като заредения пистолет е само потенциално готов за стрелба и е нужно само дърпането
на спусъка, за да стреля той, така и смъртта на Христос е постигнала само възможността за спасението,
нуждаещо се от упражняване на вяра от наша страна, за да задейства спасението и да го превърне във факт?
Ако е така, тогава не точно смъртта на Христос е тази, която ни спасява изцяло, не повече, отколкото
зареждането на пистолета го прави да произведе изстрел: стриктно казано, ние спасяваме себе си чрез
вярата си и доколкото ние знаем, смъртта на Христос не може да спаси никой, който не вярва, защото ако
беше така, никой не би вярвал в евангелието. Но това не е гледната точка на Новия Завет. Според Новия
Завет, смъртта на Христос наистина спасява „всички нас“ – иначе казано, всички, които Бог е
предопределил и е призовал, и оправдал, и когато му дойде времето, Той ще прослави. Защото нашата вяра,
която от човешка гледна точка е средство за спасение, от Божията гледна точка е част от спасението, и тя
(вярата) е директно и изцяло Божий дар за нас, както е дар и прошката, и мирът, за които се държи вярата.
От гледна точка на психологията, вярата е наш собствен акт, но теологичната истина относно вярата е,
че тя е Божие дело вътре в нас: нашата вяра и нашето ново взаимоотношение с Бога като вярващи, и всички
Божий дарове, на които се наслаждаваме в това взаимоотношение, всички те са били запазени за нас чрез
смъртта на Исус на кръста. Защото кръстът не е изолирано събитие, той е бил, по-точно, фокусната точка на
вечният Божий план да спаси Своите избрани и той (кръста) осигурил и гарантирал, първо, призоваването
(отвеждането до вярата чрез евангелието в разума и Светия Дух в сърцето), и после оправданието, и накрая
прославянето на всички, заради които, специално и лично е умрял Христос.
Сега виждаме защо в гръцкият текст на този стих се казва буквално (и както е преведено в превода
KJV), няма ли Той с Него (Христос) да ни даде и всички неща? (Рим. 8:32 – мой превод). Просто е
невъзможно за Бога да не направи това, защото Христос и „всички неща“ вървят заедно, като съставни
части на единствения дар на вечния живот и слава, и даването на Христос за нас, за да премахне „бариерата
на греха“ чрез заместващото жертвоприношение, наистина отворило вратата, за да ни бъде дадено всичко
друго. Спасяващото намерение на Бога, от вечния избор до финалната слава, е едно и е съдбоносно както за
нашето разбиране, така и за нашето уверение, че ние не трябва да изпускаме от погледа си връзките, които
свързват заедно неговите различни етапи и части. Което ни отвежда до нашето следващо твърдение.
Трето, забележете какво казва Павел за последствията от нашето изкупление. Той казва, че Бог, заедно
с Христос ни дава „всички неща.“ Какво обхваща това? Призоваването, оправдаването, прославянето (в ст.
Рим. 8:30 се включва всичко, от новото раждане до възкресението на тялото) вече бяха споменати и така, в
цялата глава Рим. 8 има многостранно служение на Светия Дух. Тук то наистина е изявено, а от други
текстове в Библията, ние можем да добавим към вече казаното.
Например, ние можем да уповаваме върху уверението на Господа, че когато учениците се стремят на
първо място към „Божието царство и Неговата праведност,“ тогава „всички тези неща“ (за задоволяването
на техните материални нужди) ще им бъдат предоставени от Бога (виж Мат. 6:33) – истина, към която Исус
посочва отново, потресаващо, когато казал: „Няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри,
или майка, или баща, или деца, или ниви, заради Мен и заради евангелието, който да не получи стократно
сега, в настоящето, къщи и братя, и сестри, и майки и деца, и ниви, заедно с гонения(!), и в въдещата
епоха – вечен живот“ (Марк 10:29-30 RSV – мой превод).
Или пък, ние можем да живеем с мисълта, че „всички неща“ означават всичко добро; т.е. не това, за
което ние си мислим, а онова, за което Бог си мисли, като безкрайна мъдрост и сила, направляваща
Неговата щедрост.
Но ние ще се доближим по-близо до мисленето на Павел, ако разбираме тази фраза като казана в
отговор на нещо противно, подобно на „И така“ или „Следователно“ в Рим. 8:1, чрез която специалната
настройка на пасторската логика на Павел, която се противопоставя на очакването на погрешни
заключения, които читателите му иначе могат да придобият. Неправилното заключение, на което той се
противопоставя в ст. Рим. 8:1 (и на което ние ще видим, че той се противопоставя отново в Рим. 8:33) е, че
греховете на немощ на християнина, могат да изложат на опасност продължаването на приемането му от
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Бога; невярно е заключението, че тук Павел се противопоставя на представата, че вървенето след Христос
ще означава загубата на нещата, които си заслужава да имаме, без да бъдем компенсирани от никаква
равностойна придобивка – което, ако е вярно, ще направи християнски ученик да бъде, като
последователите на Раундхед (Кръглата глава) (Коментар: Религиозен вожд на политическа партия по време на
гражданската война в Англия през 1642-1651. Д.Пр .), описани в книгата „1066 и всичко това,“ „прав, но
отблъскващ.“ Уверението на Павел, че заедно с Христос, Бог ще ни даде „всички неща“ коригира това това
заключение чрез очакване, защото то обявява достатъчната способност на Бога, като наш суверенен
благодетел, Чийто начин на общуване със слугите Му не оставя никакво място за някакво усещане или
страх за истинско лично осиромашаване по време на някой етап. Нека да изследваме това.
Християните, подобно на Израел при Синай, са изправени пред твърдението на Първата заповед. Бог
казал на Израел: „Аз съм Господ, твоят Бог, Който те изведе от Египет, от земята на робството. Да нямаш
други богове осен Мен“ (Из. 20:2-3; RV – мой превод). Тази заповед, както и всичките Десет Заповеди са
формулирани в негативна форма (като забрани), защото те идват като призиви да престанем да живеем по
стария начин и да направим ново начало. Фонът, миналото, предишната околна среда, е било
многобожието на Египет, което израелтяните вече са познавали, такава е била и обстановката в Ханаан,
която предстояло много скоро да им се противопостави. Многобожието, поклонението пред много богове,
всъщност е било повсеместно в целия древен Близък Изток. Идеята, върху която се основавало то, е била
представата, че властта на всеки бог е била ограничавана от властта на другите богове. Например, богът на
плодородието никога не можел да упражнява властта на бога на бурята или на бога на моретата. Бог, който
се настанявал да живее в дадено светилище или свята дъбрава, или дърво, можел само да помага на хората в
околността на неговия дом; на другите места имало други висши богове.
Следователно, не е било достатъчно да се покланят само на един добър бог; на един нужен бог,
доколкото това е възможно, за да се грижи за всички тях или иначе човек постоянно щял да бъде изложен на
злата воля на богове, които човекът е пренебрегнал, последицата от което е загубата на добрите неща, които
били специална привилегия, дарявана от тези пренебрегнати божества. Точно натискът на тези представи в
последвалите години, направили да е толкова силно изкушението към израелтяните да се покланят „на
други богове.“ Няма никакво съмнение, че в Египет те стигнали до приемането, като доказана истина, на
гледната точка на многобожието, независимо от това, колко много или малко те са се присъединявали към
поклонението на боговете на египтяните. Но Първата Заповед забранила категорично този начин на
мисленето и на поведението. „Да нямаш други други богове осен Мен.“
Вижте как Бог се справя с въпроса за разделянето на верността на хората към Него и към “другите
богове.“ Той формулира верността не като тема на теологията, а на преданост, на привързаност; не като
тема само на ума, а като тема на сърцето . Навсякъде в Стария Завет, по-точно в Псалми и в Исая, ние
установяваме, че Той казва на хората Си точно това – че поклонението пред езическите богове е лудост,
защото те всъщност не са богове; но тук (в Десетте Заповеди), Бог не казва това. В този момент Той остава
без отговор въпроса дали другите богове изобщо съществуват или не. Той формулира Първата Заповед не за
да се занимава с теологията, а за да отговори на въпроса за предаността. Бог не казва: „Няма други богове,
освен Мен, които да имаш“; Той просто казва: „Да нямаш други други богове осен Мен.“
И Той основава изискването си върху факта, че Той е техният Бог, Който ги е извел от Египет. Все
едно, че Той казал: „Спасяването ви от Фараона и от неговите войски стана чрез мощната Ми ръка и
протегнатата Ми мишца, чрез знамения и чудеса, чрез Пасхата и преминаването през Червено море, Аз ви
дадох образец на това, което мога да правя за вас и ви показах достатъчно ясно, че навсякъде и по всяко
време, против всеки неприятел, в каквото и утеснение да се намирате, Аз мога да ви запазя, да се грижа за
вас и да ви давам всичко, което прави живота да е истински добър. Вие нямате нужда от бог, освен Мен;
следователно, вие не трябва да бъдете измамвани да търсите друг бог, освен Мен; вие трябва да служите на
Мен и само на Мен.“
Иначе казано, в Първата заповед, Бог казал на Израел да служи единствено на Него, не само защото те
са Му задължени, а и защото Той е достоен за тяхното пълно и насочено само към Него доверие. Те
трябвало да се покланят пред Неговата абсолютна власт над тях въз основата на увереност в Неговата
достатъчна способност да се грижи за тях. И наистина е ясно, че тези две неща ( задължението и увереността в
Божията достатъчна способност Д.Пр ) трябва да вървят заедно, защото израелтяните едва ли биха могли да Му
служат с цялото си сърце, изключвайки служението на други богове, ако са имали съмнения относно
Неговата напълно достатъчна способност да ги снабдява с всичко, от което те може да се нуждаят.
Следователно, ако сте християнин, вие знаете, че и вие сте призован по същия начин. Бог не пожалил
Сина Си, а Го дал заради вас. Христос ви обикнал и пожертвал Себе Си заради вас, да ви спаси от
духовното египетско робство на греха и Сатана. Първата заповед, в позитивната ѝ форма, е формулирана за
вас от самият Исус: „`Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си
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ум.` Това е първата и най-голямата заповед“ (Мат. 22:37-38). Това изискване се основава както на правото на
сътворението, така и на правото на изкуплението и то не може да бъде неизпълнено.
Вие знаете какъв е видът на живота, който Христос ви е призовал да живеете, като Негов
последовател. Неговият пример и учение в Евангелията (да не говорим и за текстовете в цялата Библия),
пределно ясно показват това. Вие сте призован да вървите в този живот като пътник, просто като временно
пребиваващ, пътуващ с малък багаж и готов, когато Христос каже, да направи онова, което богатият младеж
отказал да направи (Мат. 19:16-22; Марк 10:17-22): да се откажете от материалното богатство и сигурност,
което то дава и да живеете по начин, който ви въвлича в бедност и загуба на притежания. Тъй като имате
своето богатство на небето, вие не трябва да трупате богатство на земята, нито да се стремите към охолен
начин на живеене – от вас вероятно ще се изисква да се откажете и от двете. Вие сте призован да вървите
след Христос, носейки своя кръст.
Какво означава това? Единствените хора в древността, които са носели кръст, са били осъдените
престъпници, отиващи към мястото за екзекуцията; всеки, подобно на самият Господ, е бил принуждаван да
носи кръста, на който щял да бъде разпънат. Следователно, това, което Исус казва е, че вие трябва да
приемете за себе си позицията на такъв човек, в смисълът, че вие се отказвате от всички бъдещи очаквания
от обществото около вас и се научавате да приемате това като нещо нормално, ако някой се отнася хладно
към вас или ви гледа презрително, или с отвращение, като чужд човек. Често можете да установите, че към
вас се отнасят по този начин, когато вие сте верен към Господ Исус Христос.
Отново ще кажа: вие сте призован да бъдете кротка личност, не винаги да защитавате правата си, да
не сте отмъстителен, нито вътрешно да се възмущавате от лошо отношение или лично незачитане (въпреки
че, ако сте нормално чувствителен, тези неща са направени с цел да бъдете засегнат на висшето ниво на
вашето съзнание); но вие просто трябва да предоставите вашия случай на Бога и да оставите на Него да
отмъсти за вас, ако, както и когато, Той прецени, че е правилно. Вашето отношение към другите хора, добри
или лоши, приветливи или неприятни, християни или невярващи, трябва да е като отношението на Добрият
самарянин към ранения евреин в пътната канавка – това означава, че очите ви трябва да са отворени, за да
виждате нуждите на другите хора, както духовни, така и материални; сърцето ви трябва да е готово да се
погрижи за нуждаещите хора, когато ги срещнете; умът ви трябва да е готов да планира най-добрия начин
да им помогнете; и задължително трябва да сте готов да се противопоставите на подтика да направим
това, в което всички ние сме толкова добри – да откажем да поемем отговорността, да преминем на
отсрещния тротоар и да се изплъзнем от ситуацията, в която се изисква да предоставим жертвоготовна
помощ.
Разбира се, в това няма нищо ново за всеки от нас. Ние знаем Христос какъв вид живот ни е призовал
да живеем; ние често проповядваме и си казваме един на друг за това. Но дали живеем така? Погледнете
към църквите. Вижте недостига на свещеници и мисионери, особено мъже; вижте луксозните неща в
християнските домове; вижте проблема със събиране на средства в християнските общности; вижте
готовността на християните през целия си живот да се оплакват от недостатъчните си заплати; вижте
липсата на загриженост за възрастните, самотните и към всеки, който е извън кръга на „сериозните
вярващи.“
Ние се различаваме от християните от епохата на написването на Новия завет. Нашето отношение към
живота е общоприет и статичен; а тяхното отношение не е било такова. Мисълта за „на първо място
безопасност,“ не е била спирачка и бреме за тяхното намерение, за разлика от нас. Тъй като били пълни с
жизнерадостност, не-шаблонност и липса на задръжки в живеенето, според изискванията на евангелието, те
преобърнали техния свят с главата надолу, но вие не можете да обвините християните от 20-я век, че не
живеят така, както са живели първите християни. Защо ние сме толкова различни? Защо, в сравнение с тях,
ние изглеждаме като полу-християни? Откъде идват нервите, възбудата и нежеланието да рискуваме, които
обезобразяват толкова много нашето ученичество? Защо ние не сме достатъчно свободни от страха и
тревогата, за да си позволим да вървим с широка крачка след Христос?
Изглежда, че една от причините е, че в центъра на сърцето си ние се страхуваме да извървяваме целия
път в християнския живот. Ние избягваме от поемането на товарите на отговорностите за другите хора,
защото се страхуваме, че няма да имаме достатъчно сили да ги носим. Ние избягваме да приемаме начина
на живот, в който сме лишени от материална сигурност, защото се страхуваме да бъдем изоставени. Ние
избягваме да бъдем кротки, защото се страхуваме, че ако сами не се защитим, ние ще бъдем стъпкани и
измамени, и накрая ще свършим живота си като жертвите на нещастен случай и като хората, които са
провалили живота си. Ние избягваме да нарушаваме общоприетия начин на живот, с цел да служим на
Христос, защото се страхуваме, че ако направим това, утвърдената структура на нашия живот ще се срути
изцяло, оставяйки ни без никаква опора.
Точно тези, полуосъзнати страхове, тази боязън от несигурност, даже не някакъв осъзнат отказ да
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приемем цената на вървенето след Христос, ни карат да се въздържаме. Ние усещаме, че рисковете на
цялостното ученичество са твърде големи за нас, за да ги приемем. Иначе казано, ние не сме убедени в
достатъчната способност на Бог да снабдява всичките нужди на онези, които скачат безрезервно в
дълбокото море на начин на живеене, който не е общоприет, подчинявайки се на призива на Христос. Така,
ние се чувстваме длъжни да нарушим Първата заповед само малко, като изтегляме определено количество
от нашето време и енергия от служенето на Бога, за да служим на Мамона. Крайният резултат от това
изглежда, че е това, което е грешно за нас. Ние се страхуваме да вървим по целия път, приемайки властта на
Бога, поради нашата тайна несигурност относно Неговата способност да се грижи за нас, ако ние направим
това.
Но нека да наречем нещата с истинските им имена. Името на играта, която играем тук, е неверие и
твърдението на Павел “Той ще ни даде всички неща“ (Рим. 8:32 – мой превод) стои като вечен укор към нас.
Павел ни казва, че няма никаква най-крайна загуба или непоправимо обедняване, от които да се страхуваме;
ако Бог отказва да ни даде нещо, то е с цел да се отвори място за едно или друго от нещата, които Той е
планирал да ни даде. Може би ние все още си представяме, че живота на човека се състои, поне отчасти, от
нещата, които той притежава.
Но това означава да планираме недоволство и да блокираме благословията – защото „ всички неща“ за
които говори Павел, не са пренаситеност с материални притежания и страстта към притежанията трябва да
бъде изхвърлена от нас, с цел да се позволи да влязат „всички неща.“ Защото тази фраза е свързана с
познаването и наслаждаването на Бога, а не на нещо друго. Значението на фразата “Той ще ни даде всички
неща“ може да бъде обяснено така: един ден ние ще видим, че нищо – буквално нищо – което би увеличило
нашето вечно щастие не ни е било отказано и че нищо - буквално нищо – което би намалило това щастие не
ни е било оставено. Каква по-голяма гаранция от тази искаме?
Но въпреки това, когато се стигне до бодрото ни отказване от себе си в служба ва Христос, ние се
колебаем и пипкаме. Защо? Чисто и просто - поради неверие. Страхуваме ли се, че на Бог му липсва сила
или мъдрост за постигането на обявеното Му намерение? Но Той е Този, който е направил световете и ги
управлява и заповядва всичко, което се случва, от кариерите на Фараон и на Навуходоносор до смъртта на
едно врабче.
Или ние се страхувам, че Той е колеблив в изпълнението на намерението си, и така, както добри хора
с добри намерения понякога разочароват приятелите си, така и нашия Бог може да не успее да осъществи
добрите си намерения за нас? Но Павел казва, че е доказан факт, че (както е преведено в RSV Рим. 8:28)
„във всичко Бог работи за доброто на тези, които Го обичат“ (мой превод). А кой сте вие, че да
предполагате, че вие ще бъдете първото изключение, първият човек, който установява, че Бог е колеблив и
не успява да изпълни това, което е казал? Не виждате ли как опозорявате Бога с такива страхове?
Или ние се съмняваме в Неговото постоянство, подозирайки, че Той е „се е появил“ или „формирал“
или „умрял“ в промеждутъка между Библейските времена и нашата епоха (тези идеи вече бяха разгледани)
и че сега Той вече не е Богът, с когото са общували светиите от Стария Завет? Но „Аз, Господ, не се
изменям“ (Мал. 3:6) и „Христос е същият вчера, днес и до века“ (Евр. 13:8).
Въздържали ли сте се да вървите по рисков и скъпо струващ път, по който знаете в сърцето си, че Бог
ви е призовал да вървите? Престанете да се въздържате . Вашият Бог е верен към вас и е достатъчно
способен да се грижи за вас. Вие никога няма да имате нужда от повече от това, което Той може да ви даде и
това, което Той ви дава, както материално, така и духовно, винаги ще бъде достатъчно за настоящето. „ Нито
едно добро нещо Господ не отказва да даде на тези, които живеят почтено“ (Пс. 84:11 RSV – мой превод).
„Бог е верен и няма да позволи вие да бъдете изпитани отвъд нивото на силата ви, но заедно с изкушението,
Той ще предостави и изходен път, за да сте способни да го издържите“ (1Кор. 10:13 RSV – мой превод).
„Моята благодат е достатъчна за теб, защото Моята сила е съвършена в (твоята) немощ“ (2 Кор 12:9 – мой
превод). Размишлявайте над тези неща! - и нека мислите ви да прогонят от вас вашите задръжки относно
служението ви на вашия Собственик.
Кой ще ни обвини?
Трето, „Кой ще обвини Божийте избрани? Бог е този, който оправдава. Кой е този, който
осъжда?“ (Рим. 8:33-34 – мой превод).
Мисълта, изразена чрез третият въпрос на Павел е, че нито едно обвинение няма да ни лиши от
наследството ни. Той съобщава тази мисъл, като посочва към достатъчната способност на Бога като наш
суверенен победител и към категоричността на Неговата оправдателна присъда за нас.
Павел написал предишните два стиха, за да се противопостави на страха на християнина от
враждебността и лишенията сред хората; той пише тези стихове, за да се противопостави на страха, да не
бъдем отхвърлени от Бога. Има два вида хора с болна съвест – едните не са наясно относно греха, а другите
- не са наясно относно прошката и сега Павел говори на втория вид съвест. Той знае колко лесно съвестта
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на християнина, който е подложен на изпитание, може да се ужаси, особено, когато на християнина бъде
втълпена, както е в Рим. 7:24-25, реалността от последиците от продължавания грях и поражение. Освен
това Павел знае колко невъзможно е за християнската надежда, да направи сърцето на човека да се радва,
докато се съмнява, че неговата сигурност като оправдан вярващ все още остава валидна. Поради това, като
следващ етап в неговото описание на това, което християните трябва да казват за „тези неща,“ Павел говори
директно за страха (всеки християнин малко или повече, познава страха), че сегашното оправдание може да
е нищо повече от условно – че някой ден то може да изгубено, поради несъвършенствата в живота на
християнина.
Нито за миг Павел не отрича, че християните се провалят и падат – понякога ужасно, нито пък се
съмнява, че (както всички истински християни знаят от собствен опит, както и от думите на Павел в Рим.7)
споменът за греховете, извършени след като са станали християни, за много по-мъчителни, от спомените за
моралните му провали, колкото и отвратителни да са били преди това време. Но Павел подчертано отрича,
че сегашните ни грешки могат да застрашат нашият оправдан статут . Той всъщност казва, че причината за
това е проста: Никой не притежава властта да получи Божия преразгледана присъдата! Преводът NEB
отразява вярно мисълта на Павел: „Кой ще е обвинителят на Божийте избрани хора?“ (Рим. 8:32 – мой
превод). Думите на Павел подсилват смисъла на написаното по няколко начини.
Първо, Павел напомня за Божията благодат в избора. „Кой ще обвини Божийте избрани?“ Запомнете,
казва Павел, че тези, които Бог сега оправдава, са били избрани още от вечността за финално спасение и
ако тяхното оправдание можеше на някой етап да бъде отменено, Божият план за тях щеше да бъде вечно
анулиран. Поради това, загубването на оправданието е немислимо и невъзможно.
Второ, Павел напомня за Божият суверенитет при отсъждането. Бог е този, който оправдава. Кой е
този, който осъжда?“ (Рим. 8:33-34 – мой превод). Ако Бог, Създателят и съдията на всичко, е издал
оправдателната присъда, т.е. Който обявява, че вие сте направени преведен, според Неговия закон и според
самия Него и сега вие не подлежите на смърт заради вашите грехове, а сте приет в Христос – и ако Бог е
издал тази присъда, знаейки всичките ви недостатъци, оправдавайки ви изрично въз основата и
разбирането, че вие не сте бил праведен, а грешник (Рим. 4:5), тогава никой никога не може да оспори
присъдата, нито даже самият „обвинител на братята“ (Откр. 12:10 – мой превод). Никой не може да
промени Божието решение, понеже е по-висш от Него – има само един единствен Съдия! - и никой не може
да създаде ново доказателство за вашата греховност, което да накара Бога да промени мнението си. Защото
Бог ви е оправдал (образно казано), знаейки всичко за вас. Той е знаел и най-лошото за вас по времето,
когато ви е приел, заради Исус; и присъдата, която Той тогава е произнесъл, е окончателна.
В светът на Библията, съденето е право и привилегия на Царя. Очаквало се, че царският съдия, в
когото се събират в едно законодателната, съдебната и изпълнителната власти, след като вземе предвид
какви са правата и задълженията на обвиняемия, проверява как той ги е изпълнил. По този начин Царят
става борец и защитник на онези, които Той е оправдал с присъдата си. Това е основанието на мисълта на
Павел тук: Суверенният Господ, който ви оправдава, ще направи действени стъпки, за да вижда, че статутът,
който Той ви е дал, се поддържа и вие изцяло му се наслаждавате. Поради това, загубването на
оправданието е немислимо и невъзможно.
Трето, Павел напомня за ефикасността на посредничеството на Христос. Тази ефикасност е найдобре направена видима чрез въпрос в RSV, Рим. 8:34: „Кой ще ни съди? Това е Христос Исус, Който умря,
да, който Който беше възкресен от смъртта, Който е от дясната страна на Бога, Който ходатайства
за нас.“ (мой превод). Всичко, което Павел казва, служи да покаже, че идеята, че Христос ще ни осъди, е
абсурд. Той умрял, за да ни спаси от осъждане, понасяйки наказанието заради нашите грехове, като наш
заместник. Той възкръснал и бил възвишен – „като Княз и Спасител, да дава покаяние и прошка на
греховете на Израел“ (Деян 5:31 – мой превод). Сега, чрез достойнството на Своето поставено на трона
присъствие от дясната страна на Отец, Той ходатайства с власт за нас – т.е. Той участва в наша полза, за да
гарантира, че ние получаваме всичко, заради което Той е умрял, за да произведе за нас. Дали сега Той ще ни
осъди? - Той, Посредникът, който ни възлюбил и е дал Себе Си за нас и чиято постоянна грижа на небето е,
ние да се наслаждаваме на всички плодове на Неговото изкупление? Идеята е уродлива и невъзможна.
Следователно се оказва, че загубата на спасението е немислима. Още веднъж Топлади поставя
правилни думи в умовете ни в един химн, озаглавен „Ободряваща вяра“:
Откъде е този страх и неверие?
Отче, Ти не наскърби ли
непорочния Си Син заради мен?
И праведният Съдия на хората
ще ме осъди ли за този дълг на греха,
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който, Господи, беше поставен върху Теб?
Ти направи пълно изкупление
и до последната стотинка плати това,
което дължеше народа Ти;
Как може да дойде Твоя гняв върху мен,
ако аз съм приютен в праведността Ти
и съм поръсен с Твоята кръв?
Ако Ти си осигурил освобождаването ми
и доброволно вместо мен понесе
целият божествен гняв,
Бог не може да изисква два пъти да се плати,
първо от ръката на кървящия ми Поръчител
и после, отново - от моята ръка.
Тогава, върни се, Душо моя в твоята почивка;
Заслугите на твоя Велик Първосвещеник
изкупиха твоята свобода;
Довери се на ефикасността на кръвта Му,
не се страхувай от изгонване от Бога,
понеже Исус умря за теб.
Кой може да ни отдели?
Четвърто, „Кой може да ни отдели от любовта на Христос?“ Върховната мисъл, до която се издига
Павел в четвъртия си въпрос е, че „никакво отделяне от любовта на Христос не може изобщо да ни
сполети.“ Той съобщава това, поставяйки пред нас Бог, Отецът и Синът, като наш суверенен пазител и
обяснява ясно категоричността на Божията любов в определянето на нашата съдба.
В предишна глава изследвахме любовта на Бога и поради това не е нужно тук да се занимаваме с това.
Важното нещо, върху което се основава разсъждението на Павел, е вече добре познато – докато човешката
любов, поради всичката ѝ сила в други отношения, не може да гарантира, че това, което е желано за
обичаният, наистина ще случи (което множество злочести любовници и съкрушени родители знаят),
Божията любов зависи от всемогъщество и има в сърцевината си намерението да благославя, което не
може да бъде осуетено. Това суверенно решение, което тук е наричано „Христовата любов“ или „Божията
любов, която е в Христос Исус, нашия Господ“ (Рим. 8: 35, 39). Двойното описание ни напомня, както че
Отец и Синът (заедно със Светия Дух, както показа предишната част на Рим. 8) са едно в обичането на
грешниците, а също и любовта, която избира, оправдава и прославя, е любов „ в Христос Исус,“ познавана
само от онези, за които Христос Исус е „нашия Господ.“
Любовта, за която говори Павел, е любов, която спасява и Новия Завет няма да позволи на никой да
предполага, че тази божествена любов го прегръща, освен ако той не е дошъл като грешник при Исус и не
се е научил да казва като Тома „Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:28). Но когато веднъж човек е предоставил
себе си на Господ Исус Христос (така ни казва Павел), той никога не трябва да усеща несигурността на
жената от карикатурата, която си мърмори „Обича ме, не ме обича,“ докато къса листенцата на магарешкия
бодил. Защото за християнина е привилегия да знае със сигурност, че Бог ни обича неизменно и нищо не
може никога да ни отдели от тази любов или да застане между нас и окончателната ни радост от нейните
плодове.
Ето, това е, което Павел обявява в победната декларация на Рим. 8:38-39, в която е чувана всяка
сърдечна пулсация на християнската увереност: „Аз съм уверен“ - (преведено: „убеден“ в KJV; „сигурен“ в
RSV; „абсолютно уверен“ във Philips) – че няма нищо в смъртта или в живота, в сферата на духовете или
на свръхестествените сили, в света, такъв какъвто е или в света, който ще бъде, в силите на вселената,
във височините или дълбочините – нищо в цялото творение, не може да ни отдели от Божията любов в
Христос Исус, нашия Господ“ (NEB – мой превод). Тук Павел показва достатъчната способност на Бога –
на Неговата „пълна достатъчност“ – според една стара фраза – по поне два начина.
Първо, Бог е достатъчно способен като наш пазител. „Нищо...не може да ни отдели от Божията
любов,“ защото Божията любов ни държи здраво. Християните са „пазени с Божията сила чрез вяра в
спасение“ (1Пет. 1:5 KJV – мой превод) и Божията сила ги пази да вярват, така както ги пази спасени чрез
вярването. Вярата ви няма да пропадне, докато Бог я поддържа; вие не сте достатъчно силен да
пропаднете, докато Бог е решен да ви държи.
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Второ, Божията достатъчна способност, като наш край. Човешките любовни взаимоотношения –
между дете и родител или между съпруга и съпруг, или между двама приятели – са край сами по себе си,
понеже тяхната стойност и радост се намира в самите тях, а същото е вярно и за нашето познаване на Бога,
Който ни обича, Богът, чиято любов е видна в Исус. Павел е написал: „Аз смятам всичко за чиста загуба,
защото всичко е надвишено от придобивката на познаването на Христос Исус, моя Господ, заради
Когото аз всъщност загубих всичко. Аз смятам това за огромен боклук, заради придобиването на
Христос...Всичко, което ме интересува, е да познавам Христос, да изживея силата на Неговото
възкресение и да участвам в Неговите страдания, в нарастващо съответствие с Неговата смърт, стига
само накрая да стигна при възкресението от смъртта...Стремейки се напред, надявайки се да уловя това,
заради което Христос веднъж му улови...забравяйки онова, което е зад мен и протягайки се към това,
което е пред мен, аз бързам напред към целта – да спечеля наградата, която е Божия призив към живот
на небето, в Христос Исус“ (Фил 3:8-14 NEB – мой превод).
Както е казано в един химн: „Христос е пътят и Христос е наградата.“ Целта на нашето
взаимоотношение с Бога в Христос е усъвършенстването на самото взаимоотношение. Как би могло да бъде
иначе, когато това е любовно взаимоотношение? Поради това, Бог е достатъчно способен в този понататъшен смисъл, че в цялостното познаване на Него ние ще установим, че самите ние сме напълно
задоволени и няма нужда и желание за нищо повече.
Отново, Павел се противопоставя на страха – този път – на страхът от непознатото, независимо дали е
невиждано страдание (Рим. 8:35-36) или е ужасно бъдеще („светът, какъвто той ще бъде“), или космически
сили, които човек не може да измери или да владее (височина и дълбочина - ст. 39 са астрологични думи за
тайнствени космически сили). Фокусирането в страха е резултатът, който тези неща могат да имат във
взаимоотношението на вярващият с Бога, чрез господстването на страха над разума и вярата и по този
начин разрушават, едновременно здравия разум и спасението. В епоха като нашата (която в това отношение
не е много по-различна от епохата, в която е живял Павел!) всички християни, особено , които имат богато
въображение, знаят нещо за този страх. Той е християнската версия на тревогата на екзистенциалистите за
личното унищожение.
Но Павел казва, че ние трябва да воюваме против този страх, защото призракът е нереален. Нищо,
буквално нищо, не може да ни отдели от Божията любов: „във всички тези неща ние ставаме повече от
победители чрез Този, който ни е възлюбил“ (Рим. 8:37). Когато Павел и Сила били поставени в „клади“
(Коментар: „Кладите били две дървени дъски, долна неподвижна и горна – подвижна, в които имало изрязани кръгли полу-отвори.
Краката на затворника се поставяли в полу-отворите на долната дъска, а после се поставяла горната дъска, която се
заключвала и така затворника не можел да ходи. Д.Пр. ) в затвора във Филипи, те се почувствали толкова ликуващи в

полунощ, че започнали да пеят; така винаги ще се чувстват и онези, които познават Божията суверенна
любов, когато се намират в мъчително положение.
Отново Топлади е този, който е намерил подходящи думи в химн, наречен „Пълна увереност,“ за да
опише това усещане.
Делото, което Неговата доброта започна,
ръката на силата Му ще завърши;
обещанието му е „Да“ и „Амин“
и то никога не е било загубено.
Нито бъдещите неща, нито сегашните нещата,
нито всички неща, долу или горе,
могат да Го накарат да се откаже от целта Си
или да отдели душата ми от Неговата любов.
Вечността няма да изтрие
името ми от дланите на ръцете Му,
то остава щамповано в сърцето Му,
в белези на незаличима благодат.
Да, докрай аз ще изтърпя,
толкова сигурен, колкото сигурен е даденият залог;
по-щастлив, но не и по-сигурен,
от прославените духове в небето!
Да се научаваме да познаваме Бога в Христос
Кулминацията на нашата книга сега беше достигната. Ние искахме да видим какво означава да
познаваме Бога. Установихме, че Бог, Който е „там,“ за да го познаем, е Богът на Библията, Богът, описан в
Посланието до Римляните, Богът, разкрит в Исус, Триединният Бог в християнското учение. Разбрахме, че
Неговото опознаване започва със знаенето за Него, поради което изследвахме разкритият Му характер и
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пътищата Му, научихме нещо за Неговата доброта и строгост, за Неговия гняв и за Неговата благодат.
Докато правехме това, ние се научихме да преоценяваме себе си като греховни същества, които не са силни
и самодостатъчни, както преди си представяхме, а сме слаби, глупави и наистина лоши, вървящи не към
Утопия, а към ада, освен ако не се намеси благодатта.
Освен тона видяхме, че познаването на Бога включва лично взаимоотношение, в което вие предавате
себе си на Бога въз основата на Неговото обещание да даде Себе Си за вас. Познаването на Бога означава
молене за Неговата милост и упование върху Неговата работа за прощаване на грешниците, заради Исус.
В допълнение, познаването на Бога означава да станем последовател на Исус, живият Спасител,
Който сега е “там“ и кани нуждаещите се при Себе Си, както е правел в Галилея във времето, когато е бил в
човешка плът. Иначе казано, познаването на Бога включва вяра – одобрение, съгласие, посвещение – и вяра,
изразяваща себе си в молитва и подчинение. Осуалд Чембърс (1876-1917 – шотландски баптистки
евангелизатор и учител) казал: „Най-добрият измерител на духовния живот не е неговия екстазът, а е
неговото подчинение.“ Добрият юдейски цар Йосия „защитаваше делото на бедния и на нуждаещият
се...Не е ли това, което означава да Ме познава? (Йер. 22:16 – мой превод).
И най-накрая и въз основата на всичко казано преди, ние научихме, че човек, който познава Бога, ще
бъде повече от победител и ще живее според Рим. 8, ликувайки заедно с Павел в достатъчната способност
на Бога. И тук ние трябва да спрем, защото това е върхът в познаването на Бога, до който можем да стигнем
от тази страна на славата.
До къде ни отведе всичко това? До самото сърце на библейската религия. Ние бяхме доведени до
мястото, където молитвата на Давид и изповедта в Пс. 16 стават наши собствени: „Пази ме, Боже, защото в
Теб се укривам. Казах на Господа: `Ти си Господ мой, вън от Теб няма добро за мен`...Господ е моят избран
дял и чашата ми, Той е храбростта на моята участ...Благославям Господа, Който ми дава съвет...Пазя
Господа винаги пред мен; защото Той е отдясно ми, аз няма да бъде поместен. Затова сърцето ми е
радостно...Ти ми показваш пътя на живота, в Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на
Теб са удоволствия завинаги“ (RSV – мой превод).
Тогава можем да кажем заедно с Авакум, когато сме изправени пред икономическа разруха или някое
друго лишение: „Даже да не цъфти смокинята и да няма грозде по лозите, даже реколтата на
маслината да пропадне и нивите да не произведат храна, даже да няма овце в кошарата и да няма
добитък в оборите, въпреки това, аз ще се радвам в Господа, ще се веселя в Бога, моят Спасител.
Суверенният Господ е моята сила“ (Ав. 3:17-19 – мой превод).
Щастлив е човекът, който може да каже тези неща и наистина живее според техния смисъл !
Отново, ние бяхме отведени до мястото, където можем да проумеем истината в описанието на
християнския живот, където се говори за „победа“ и „Исус задоволява.“ Употребявани наивно, тези думи
могат да подвеждат – защото „победа“ все още не е край на войната, нито пък вярата в Триединният Бог
може да бъде смалена до „идолопоклонство пред Исус като човек.“ Но въпреки това, тези думи са ценни,
защото те сочат към връзката между познаването на Бога и човешкото осъществяване. Когато говорим за
достатъчната способност на Бога, тогава тази връзка става видима и тя е същината на християнството. Тези,
които познават Бога в Христос са намерели тайната на истинската свобода и на истинската човечност. Но е
нужна друга книга, за да навлезем в това!
Накрая, ние бяхме доведени до мястото, където можем и трябва да подредим правилно житейските си
приоритети. От сегашните християнски публикации вие можете да останете с впечатлението, че найважното нещо за всеки християнин е обединението на църквата или свидетелството пред обществото, или
диалога с другите християни и с вярващите в другите религии, или опровергаването на един или друг
„изъм“ (капитализъм, социализъм, комунизъм, национализъм, патриотизъм и т.н. Д.Пр.), или формирането
на християнска философия и култура, или каквото искате. Но нашето изследване прави сегашното
фокусиране в тези неща да изглежда като гигантска конспирация на воденето в погрешна посока. Разбира
се, това не е така; самите теми (гореизброените “изми“ Д.Пр.) са реални и те трябва да бъдат разгледани на
тяхното място. Но е трагедия че, фокусирайки се в тях, вниманието на огромен брой хора сега е отвличано
от онова, което е било, е и винаги ще бъде истинският приоритет на всеки човек – да се научим да
познаваме Бога в Христос.
„Ти си казал: `Търсете лицето Ми.` Моето сърце Ти казва: `Твоето лице, Господи, аз наистина
търся`” (Пс. 27:8 RSV – мой превод). Ако тази книга развълнува някой от читателите си да се оприличи посилно заедно с псалмиста в това твърдение, тогава тя няма да е била написана напразно.
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