
1 

                                                                               

1 

  

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ   

И   

ОТГОВОРИ 

 
от  Едуард Фюдж 

 

 

Том    4 

 

 

 
 

 
превод от английски:  Димитър Пращинков 

 

2010 



2 

 

2 

Информация за Едуард Фюдж 

 
 

Едуард Фюдж (13.06.1944 - 25.11.2017), американски 

теолог, проповедник, юрист и писател, прочут с книгата си 

„Огънят, който поглъща“ и с филма, създаден  по нея - „Адът и 
г-н Фюдж,“ в който той играе главната роля. Считан е за един 

от най-изтъкнатите изследователи на темата за ада. През 1996 

създава служение по ел. поща, gracEmail, чрез което отговаря 
на хиляди въпроси от хора от цял свят, свързани с 

християнската вяра, основавайки се изцяло  и единствено на 

Библията. 
Едуард Фюдж има бакалавърска и магистърска степен по 

библейски езици от Християнския Университет в Абелийн, 

завършил е Covenant Theological Seminary и Eden Theological 

Seminary и е защитил докторат по право в Юридическия 
Университет в Хюстън. Работил е като адвокат в Хюстън, 

Тексас и от 1982 г проповядва в църквата Bering Drive Church 

of Christ в същия град.  
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Петдесятница 
 

Утре, 4.06.2006, е Петдесятна неделя. Този ден е почитан от християните заради събитията, описани 

в Деян.2. Думата “Петдесятница” означава “50 дни след церемонията на принасянето на ечемичен сноп по 

време на Пасхата” (Лев.23:16-17). Първоначално е празнуван като “Празник на седмиците,” а древните 
израилтяни са го наричали и “Празник на жътвата на първите плодове,” защото на този ден те принасяли 

пред Бога първите плодове от ожънатото жито (Из.23:16). Тази предварителна информация е важна, когато 

четем Деян.2, където са описани “първите плодове” на евангелската жътва при обръщането към Бога на 
хилядите хора, които са представлявали народите от 3 континента (Деян.2:9-11; Йоан 4:35-36 и Амос 9:13-

14). 
По времето, когато са писани книгите от Новия Завет, евреите са спазвали Петдесятница като 

възпоменание за даването на Закона на планината Синай. Когато слязъл от планината с Десетте Заповеди, 
Моисей се разгневил когато установил, че израилтяните извършват езическо богослужение пред едно 

златно теле. Тогава той хвърлил на земята плочите и те се раздробили на парчета. След това стрил на прах 

статуята на златното теле, смесил я с вода и заповядал на идолопоклонниците да я изпият. След това издал 
един ултиматум: “Който е за Йехова, да дойде при мен!” Левитите отишли при него, очевидно сами. Тогава 

Моисей заповядал на левитите да извадят мечовете си от ножниците и да започнат да убиват хората. През 

този ден левитите убили 3000 израилтяни (Из.32:1-29). За разлика от тази случка на отстъпничество и 

смърт, Петдесятница от Деян.2 довела до разкаяние, кръщаване и спасение на 3000 човека, които се 
обърнали към Бога, като приели Исус като обещаният Месия (Деян.2:37-41).  

Първата християнска Петдесятница се празнува преди всичко като денят, в който Бог без никакво 

ограничение дал Светия Дух на учениците на Исус – на млади и стари, на мъже и жени. Така се изпълнило 
предсказанието на Йоил, проповядваното от Йоан Кръстител и обещанието на Исус (Йоил 2:28-32; Лука 

3:15-18; Деян.1:4-5). Вероятно това е белегът и за началото на новото създание – така както Бог вдъхнал 

живот в тялото на Адам и Адам станал жива душа, така и на Петдесятница Бог вдъхнал Светия Дух (на 
иврит и на гръцки думите “дух” и “дихание” са едни и същи) в спящото духовно тяло на Христос и 

християнската църка започнала да живее и да функционира в свръхестествената сила на Светия Дух. В 

нашите Библии втората книга на Лука е наречена “Деяния на апостолите,” но всъщност тя е “Деяния на 

Светия Дух.” Всеки опит да се възстанови и да се завладее отново апостолската църква, в който не участва 
Светия Дух като неин духовен водач и източник на сила в най-добрия случай е хилав и немощен, а в най-

лошия случай е някаква измама (2Тим.3:5).   
Тази година се навършват 100 години от раждането на Петдесятната църква в САЩ. Онова, което 

преди един век започна като една малка група окъсани и необразовани търсачи на Бога, сега се разрасна и 

се превърна в най-голямата и най-бързо растящата християнска деноминация в света, в която членуват 

повече от 100 мил. вярващи. В най-добрия случай Петдесятно-харизматичното обновление демонстрира 
пълна зависимост от Бога, искрена молитва, решимост да се споделя евангелието сред неповярвалите и 

църкви, в които няма расова дискриминация и неравенство между хората. В най-лошия случай това 

християнско наследство е опетнено от доктринален догматизъм, прояви на духовен елитаризъм и погрешно 

изместване на фокуса върху самите свещеници и върху посланието “здраве и богатство,” а не върху онова, 
което Лутер нарича “теология на кръста.” Не е справедливо да се оценява което и да е движение или 

деноминация според техните най-лоши представители, но цялата християнска църква е длъжница на тези 

смирени слуги на Христос, които демонстрират Божията способност да  използва слабите и 
пренебрегнатите, за да обърка и да осъди самодоволните и хората, които се считат за важни.   

 

 

Планът за хомосексуалистите 
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След като на 20.01.2009 президента Обама встъпи в длъжност, аз написах едно писмо по електронната 

поща, с което призовах американците от всички политически партии да се обединят зад него до степента, до 

която убежденията им позволяват и особено да се молят за него и за хората, които сега управляват страната 

ни. Почти 60 читатели ми отговориха, като повечето подкрепиха основните идеи на моето послание. Между 
другото ще кажа, че в него аз не подкрепих плана на Обама за хомосексуалистите. Пет от читателите не се 

съгласиха с мен. Един от тях осъди моето “послание на омразата,” нарече ме “идиот” и ме предупреди, че в 

ада има специално място за мошеници-християни като мен.  
Другите четирима несъгласни с мен не бяха толкова крайни в съжденията си, включително един млад 

и ревностен християнин, който е посветил живота си на служение в полза на проблемните юноши на 

улицата. Той ми написа: “Мисля, че се нуждаем от голяма предпазливост и смирение, преди да създадем и 
да започнем да изпълняваме някакъв план за група хора, особено ако тази група е била ужасно 

маргинализирана от църквата.” Той ме призовава да не считам, че “хората, които изпитват любов към други 

хора от същия пол имат някакъв коварен план да разрушат нашите семейства и църкви.” Според него е 

много лесно да бъдем въвлечени в политически борби и да забравим, че огромното болшинство от 
хомосексуалистите са хора, които искат единствено да живеят тихо и мирно.  

Този приятел беше прав и аз му отговорих, за да му го кажа. След като се размислих, аз си спомних,  

за тези приятели и познати хомосексуалисти, които бях срещал през годините и че те почти винаги бяха 
любезни и чувствителни личности, и със сигурност не бяха хора, които изпълняваха някакъв коварен план и 

не участваха в никакъв кръстоносен поход. Моето неопределено позоваване на “плана за 

хомосексуалистите” беше твърде разширено и несправедливо, заради което аз най-искрено съжалявам. 
Казвайки това най-откровено, искам да обясня какъв смисъл влагам в израза “план за 

хомосексуалистите.” Когато чете сутрешният вестник или гледа вечерните новини по телевизията в 

продължение на много дни, човек неизбежно разбира, че голям брой влиятелни хомосексуалисти и 

лесбийки, подпомагани в многобройната група на симпатизиращите им, енергично преследват това, което 
според тях са важни политически и обществени цели. Някои от тези хора говорят за постигането на тези 

цели чрез “плана за хомосексуалистите.”  
Този неофициален план включва в себе си поне 3 важни цели:  
(1) приемането и нормализирането на интимните отношения между хомосексуалистите в рамките на 

американската култура; 
(2) законна защита на хомосексуалистите; и 
(3) узаконяване на еднополовите бракове. (Тази информация може да бъде намерена в интерет-

сайтовете на защитниците на хомосексуалистите, които лесно могат да бъдат открити с търсачката Google, 

като й се възложи да търси “gay ageda.”) 
Когато в първото си писмо споменах за “плана за хомосексуалистите” аз влагах същия смисъл, който 

тази фраза притежава, когато е използвана от някои от защитниците на хомосексуалистите. Не съм влагал 

никакъв намек за някакъв конспиративен заговор или за някаква престъпна схема. Аз даже не твърдя, че 

всеки хомосексуалист задължително е съгласен с горепосочените 3 цели, които неофициалният план се 
стреми да постигне.  

Искреното ми желание е този план да е справедлив за всички хора, но си оставам верен на учението 

на Библията (тема, която в наши дни е повод за разгорещени спорове). Всеки път, когато изучавам 

Библейското учения за хомосексуалното поведение, аз стигам до заключението, че Бог е разпоредил да има 
брак между мъж и жена и този брак трябва да е храм за наслада на сексуалните отношения и че 

извършването на тези интимни отношения извън границите на брака за забранени, ако човек иска да не 

бъде осъден в Съдния Ден. Спомням си, че всички ние сме грешни хора и се нуждаем от Божията милост. 
Нито един грешен човек  никога няма добро основание да се счита за праведен поради собствените си дела, 

като се започне с грешника, който е написал тези думи.    
 
 

По благодат чрез вяра 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита какъв е смисълът на използваният в Библията израз, че ние сме 

спасени “по благодат чрез вяра” (Еф.2:8-9). 
*    *    * 

Тук Павел буквално казва, че “по благодат” в миналото ние сме били “спасени чрез вяра” (Еф.2:8). 

Това е още по-забележително, защото, тогава (в миналото) ние бяхме “мъртви поради престъпленията  и 

греховете си” (ст.1). Нашето положение се променило, защото Бог “е богат с милост” (ст.4). Да казваме, че 
ние сме оправдани “по благодат” означава да казваме, че Бог ни е  обявил за оправдани и приети като 
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негови хора на завета чрез присъда, която е изцяло незаслужена от нас. Това оправдаване на греховете ни 

не е поради нещо, което Бога вижда в нас. Нищо от това, което правим или знаем, или извършваме, или 

изживяваме, или постигаме допринася с нещо към работата, която ни прави праведни пред Бога (ст.9). Но 

след като ни обяви за праведни, Бог продължава да работи за нашето увеличаващото се трансформиране, за 
извършване на промяната, която се постига и демонстрира чрез нашите добри дела, според вечният план на 

Бога (ст.10). 
Опрощаването на греховете “чрез вяра” означава, че работата, която ни прави праведни пред Бога е 

била извършена от нашия представител Исус Христос изцяло извън личната ни история и представяне. 

Поради този причина ние не можем да добавим, за подобрим, по някакъв начин да подпомогнем или да 

направим тази работа по-сигурна, отколкото тя вече е. Ние можем само да вярваме в Божието обещание в 
евангелието, че той ни е направил праведни пред себе си чрез Исус Христос и в отговор да се оставим 

изцяло на грижите му. Ние никога не можем да сме сигурни в нашето представяне, в нашето познание, в 

нашето подчинение, в нашите добри дела и даже в нашата вяра. Вярата, която се радва на Божията благодат 

разчита изцяло на Бога, който е демонстрирал милостта си в нашият представител и заместител Исус 
Христос. Онзи, който разчита изцяло на Исус Христос, живее в мир с Бога. 

Тази вяра придружава добрата новина за работата на Исус в полза на грешниците. Ние не отнасяме 

тази вяра при Бога като наш принос в някакъв съвместен бизнес, нито я предлагаме на Бога в замяна на  
неговото благоразположение или прошка. Вярата е дар от Бога, която той дава на всеки човек, който не 

отказва да я приеме. Даже онези, които имат връзка с Бога извън евангелието, като например хората, които 

са живели и са умрели преди раждането на Исус, също се спасяват “по благодат чрез вяра.” Всеки, който 
накрая ще бъде спасен в Съдния Ден, ще бъде спасен поради жертвоприношението на Исус Христос. И 

всеки, който накрая ще бъде унищожен в Съдния Ден, съзнателно и преднамерено е отхвърлил и не е 

повярвал в Бога, независимо от начинът, чрез който Бог му се е открил – чрез природата, чрез съвестта му, 

чрез Закона на Моисей, чрез нечие пророческо слово или чрез самото евангелие.   
 

 

По милост, чрез подчинение 

 
Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Разбира се, спасението е по милост, а не поради делата ни. Но в 

същото време Новия Завет ни учи, че подчинението е условие за спасението.” 
*    *    * 

Вие сте прав, когато казвате, че Бог изисква от хората да му се подчиняват и че спасението на 
грешниците налага те да извършат много важна работа. Лошата новина е, че когато отношенията ни с Бога 

се основават на нашето представяне, те изискват от нас безгрешни мисли и поведение, тъй като ако 

извършим даже един грях, който е неизкупен, той ни отделя от светия Бог (Гал.3:10; Як.2:10).  
Но евангелието (“добрата новина”) е, че самият Бог е извършил това, което се изисква от нас в 

личността на верният земен живот на Исус от Назарет преди 2000 години. Когато знаем това, ние можем да 

сме уверени, че сме спасени и сме направени праведни пред Бога чрез човешко подчинение, защото “чрез 

послушанието на Единия мнозина ще станат праведни” (Рим.5:19). В тази светлина ние не се намираме 
под напрежението от необходимостта от достатъчно подчинение, защото често пъти ние говорим така, все 

едно че нашето подчинение, което винаги е непълно и недостатъчно, по някакъв начин е в състояние да ни 

направи праведни пред Бога или поне да допринесе нещо към този процес.  
Истината е, че Божият стандарт за подчинение е толкова строг и взискателен, че нито един от нас, 

грешните хора не би могъл да живее според неговите изисквания. Но нашият Спасител Исус Христос е 

пожертвал пред Бога живота си, изживян в перфектно подчинение – на цялото си сърце, душа и същество – 
и е направил това преди още да бяхме чули за нея! (Евр.10:4-10). Понеже безгрешната работа на Исус, която 

не прави праведни пред Бога е била изцяло извършена още преди да бяхме чули за нея, ние не можем да 

добавим нищо към нея, не можем да я заменим и не можем да я подобрим. Ние можем единствено да я 

отхвърлим – въпреки че сме греховни човешки същества, ние притежаваме тази способност. Или можем, 
поради милостта, да повярваме в Божието обещание, че той с радост приема всеки грешник, който наистина 

изцяло предостави себе си на Божията милост в Исус Христос.  
Някои евангелисти твърдят, че Христос е направил възможно спасението, но ние сме длъжни да 

направим едно нещо, за да стане то реалност – да приемем Исус като наш личен Спасител. Други 

евангелисти казват, че Христос е направил възможно спасението, но ние трябва да направим няколко неща, 

за да стане то реалност – да повярваме, да са покаем, да обявим публично вярата си в Христос и да се 
кръстим във вода.  
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Според мен и двете групи са прави по отношение на подчинението, към което се стремят, но и двете 

пропускат казаното в Римляни за начина, по който трябва да се демонстрира подчинението. Вярвам, че 

Павел би казал и на двете групи: “Вашата фундаментална грешка е мисленето ви, че вие, грешниците, 

можете да направите нещо, чрез което да бъдете счетени праведни от Бога. Бог вече е направил всичко, 
което трябва да бъде направено и е всичко, на което човек може да разчита в Съдния Ден, в перфектното и 

завършено постижение чрез живота и смъртта на Исус вместо вас.” Всичко, което можем да направим е да 

ПРИЕМЕМ това спасение и ние правим това, като вярваме в добрата новина, че Бог ни приема в Христос и 
заради извършеното от него. Тогава Исус призовава вярващият за изрази вярата си чрез кръщаване в името 

на Исус и чрез цялостното си представяне на Бога като жива жертва като благодарност за неговите 

благословии.  
Според много евангелисти кръщаването в Новия Завет играе ролята на “молитвата на грешника.” Това 

е начинът, препоръчан от Исус, чрез който вярващият изразява вярата си, която получава завършеното 

Божие спасение. За слабият и греховен човек е успокояващо да знае, че ние сме спасени по милост чрез 

вяра, а не по милост чрез подчинение, като част от което е да вярваме. В един стар църковен химн се 
казва: “Повярвай, подчинявай се, РАБОТАТА Е СВЪРШЕНА!”  

 

 

Побеждаване на безпокойството 
 

Един абонат на моята ел. поща ми пише, че напоследък бизнесът му западал, че той се тревожел за бъдещето 

и че преминавал през период на обезкуражение. Пита ме дали бих могъл да го окуража.  
*    *    * 

Със сигурност не само вие имате такива усещания. Обезкуражението смачква всички ни от време на 

време. Когато безпокойството започне да разбърква сърцето ми, единственото решение, което съм открил е, 

да предам на Бога това, което ме тревожи или безпокои и да го помоля да обнови вярата ми единствено в 
Него. Тук нямам предвид някаква повърхностна или псевдо духовна молитва, а молитва, с която разказвам 

на Бога цялата неукрасена история, включително това, което искрено усещам относно конкретния проблем. 
Емоциите винаги реагират на прекомерното ни фокусиране в реалността и обикновено ние си 

създаваме схващания, основаващи се на средата, в която живеем. Това не е изненадващо, тъй като това е 
единственият свят, който природните ни възприятия могат да доловят. Поради това е толкова важно ние да 

живеем чрез вяра, а не чрез виждане (2Кор.5:7). Вечните реалности са невидими – Бог на своя трон, Исус от 

дясната му страна, Божията вечна цел, неговата непоклатима любов към хората му и нашата окончателна 
победа чрез Исус Христос. Когато се фокусираме в тези реалности, нашите емоции се пренастройват.  

В моят случай, отрицателните емоции обикновено произтичат от разочаровани очаквания. Длъжен 

съм да призная, че тези очаквания често са плод на собствените ми желания за лично удобство, за 
задоволство от постигнатото, за моментни удоволствия или за удовлетворение на егото ми. Бог не ми е 

обещал нито едно от тези неща – още повече всичките по едно и също време! Бог се грижи за нас и знае от 

какво имаме нужда и единствената ни висша цел трябва да е да го опознаваме. Когато си спомня тези 

истини и ги потвърдя с цялото си сърце, временните проблеми с участието на хора и обстоятелства 
отстъпват назад и заемат полагащото им се място.    

 

 

Повече по отношение на Троицата 

 
Наскоро получено съобщение по електронната поща относно Отца, Сина и Светия Дух стана причина за 

оживена кореспонденция. Една читателка цитира откъси от Стария Завет, които според нея говорят за 

“Троицата.” Друг читател каза, че никога не е срещал вярващ в съществуването на “Троицата”, който да е бил 

в състояние да обясни природата на Бога. Трети читател сподели вярата си в онова, което според него е “ясно, 

практично и библейско.” Четвърти сподели, че се чувства неудобно с учението за “Троицата” и може би това 

ще му попречи да се присъедини към една църква, която посещава, ако ръководителите на църквата научели за 

съмненията му. 
*** 

Аз не само, че никога не съм срещал вярващ в Троицата, който би могъл да обясни природата на Бога, 

но никога не съм срещал и невярващ в това учение, който би могъл да даде описание на божествеността. 
Ние говорим за Бога, който обитава в непристъпна светлина (1Тим.6:16), чиито пътища и мисли са 

безкрайно по-високи от нашите (Ис. 55:9), Който никой обикновен човек не е виждал (Йоан 1:18). За 

разлика както от древните, така и от съвременните философи, ние не трябва да се опитваме да разберем 
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Бога чрез нашите човешки наблюдения и логика, защото Исус, единственият любим Син на Бога, вече ни го 

е разкрил (Йоан 1:18). Всеки честен търсач може да намери Бога и да разчита на него - не чрез 

интелектуалните си способности, а чрез смирено и разкаяно сърце (Ис. 55:6-7; 59:1-2). 
Смирението трябва да бъде една от първите отличителни черти в поведението на онези, които 

твърдят, че познават и вървят след Бога.  Аз съм изплашен от арогантността на някои църковни “експерти”, 

които обикновено са самозванци, свързани с някакви “култове” и защитаващи правата вяра. Вместо да 

представят библейските истини, използувайки ежедневния език на обикновените хора, тези “експерти” се 
скриват зад бронята на догматични твърдения от признанието на вярата, извършвано от някой човек. 

Църковните събори и небоговдъхновените признания на вярата могат да бъдат конструктивни, когато се 

използуват правилно. Обаче, нито едно от тях не дава божествена власт и нищо, което казват не е 
автоматично задължително за другите християни или пък да е необходимо за християнство. 

Според мене, важното е, че ние с готовност признаваме всичко, което Библията казва за Бога, за Исус 

от Назарет, който е твърдял, че е уникалният Син на Бога и за когото апостолите свидетелствуват, че е 

възкръснал след смъртта си (Рим. 1:4). Това  включва, без да се ограничава само до библейското 
свидетелство, че Исус е бил въплъщение на божественото Слово (Йоан 1:1-3, 14); че той е бил активен при 

създаването на света (Йоан 1:3; Кол. 1:16; Евр. 1:2); че Бог е бил неговия Отец по един уникален начин и че 

той го е изпратил в света (Йоан 3:16-17); че Исус е имал властта да прощава греховете (Марко 2:5-10); че 
пълнотата на божеството е пребивавала в неговото тяло (Кол. 2:9); и че той се  е върнал на при небесната 

слава, която в известен смисъл “вече” е споделял с Отца, преди сътворението на света (Йоан 17:5). 
Павел писал следното на една църква, която се гордеела с познанието си: “за нас има само един Бог, 

Отец…и един Господ Исус Христос…Но това знание го няма у всички” (1Кор. 8:6-7). Според един древен 

църковен отец, “теологията представлява търсене на разбиране.” Човек не трябва да притежава 

усъвършенствувано теологично разбиране, за да повярва и да бъде спасен. В 1Кор. 8:1-3 се казва, че Бог 

обича този човек, който обича Бога, а не онзи, който разбира Бога.  
 

 

Погрешно богослужение 
 

Един абонат на моята ел. поща от Германия ме пита: “Възможно ли е християните от някоя християнска 

деноминация да се покланят погрешно, ако в центъра на богослужението им е Господ Исус Христос, Бог Отец и 

Светия Дух?” 
*    *    * 

Изразът “погрешно поклонение“ не се среща никъде в Библията или поне аз не мога да го намеря. 

Исус предупредил някои от съвременниците си, че тяхното поклонение  е “празно” или “безполезно,” но 

това се е дължало на причината, че думите са излизали от устата им, но не и от сърцето им (Мат.15:8-9). Бог 
приема само това поклонение, което е истинско и искрено (Йоан 4:23-24). Вътрешната истинност се зачита 

много повече, отколкото външното спазване на ритуалите (Йоан 4:20-22). Непростените обиди към други 

хора могат да попречат на поклонението (Мат.5:23-24), както и неправилното отношение на мъжът към 
жена му може да възпрепятства молитвите му (1Пет.3:7).  

Църковните събирания причиняват повече вреда отколкото полза, когато демонстрират разделение в 

Христовото тяло (1Кор.11:17-22). Поклонението не успява да изпълни целта си, когато вместо да отвежда 

хората при Бога и да ги укрепва, то ги обърква и отклонява от Него (1Кор.14:21-26). Бог не проявява 
никакъв интерес към богослужение, което прикрива ежедневни несправедливости (Ам.5:21-24) или 

поведение, което е неморално или противоречащо на Бога (Ис.1:10-15), или предлага като дарения на Бога 

остатъците, а не най-доброто от живота (Мал.1:6-14), или когато има за цел да прикрие делата на човека, 
такива каквито са, вместо да служи на Бога в неразделено сърце (Йер.7:1-15). Във всички тези случаи ние 

можем да говорим да погрешно поклонение, което не успява да постигне целта си.  
Новият Завет не ни дава еталон за християнското богослужение, но ни дава общи насоки и няколко 

специфични заповеди. От 1-я век на н.е. до сега вярващите се придържат към извънредно разнообразен 
стил, форма и детайли на поклонението пред Бога. Но въпреки това, за 2000 години в различните култури 

по целия свят, вярващите празнуват спасяващото дело на Бога чрез Исус Христос чрез четене на Библията, 

молитва, пеене и приемане на хляба и виното на Господната Трапеза, а понякога и с танци и драматизации, с 
измиване на краката, с горене на тамян и с радостни звуци.  

Нито една християнска група не притежава “правилната” или “библейската” формула на 

благодаренето и на хваленето на Отца, нито пък има право да изключва някой друг от списъка на Божиите 
деца. Не е важно, дали хората отиват при олтара, за да вземат Причастието или то самото мината края всеки 

от седящите, достатъчно е само вярващите да се хранят в сърцата си от вярата и благодаренето. 
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Лютераните могат да свирят на орган, някои от баптистките църкви – да пеят “а капела”, а в други църкви – 

да свири оркестър. Епископалните християни могат да коленичат, а петдесятниците – да подскачат, но нека 

всеки да се покланя на Бог по начинът, по който истински вярва, че трябва да прави това. Богът на небето и 

на земята изследва сърцата на хората си и поради това ние едновременно можем да тръпнем и да се 
чувстваме извънредно щастливи.  

 

 

Подкрепа на християнското единство 

 
Един абонат на моята ел. поща ме моли: “Искам да науча някои  практични и приложими в ежедневието 

начини за подкрепа на единството между християните независимо от тяхната деноминация.” 
*    *    * 

Вашата прекрасна цел има подкрепата на молитвата на Исус (Йоан 17) и на указанията на Павел 

(Еф.4:1-3). Първата ни задача е да признаем единството между вярващите, което вече съществува в Исус 

Христос и да престанем да обръщаме внимание на етикетите и стените, които отхвърлят или спъват това 

единство. Ако сте християнин, вие сте в единство с всички останали хора, които вярват в Исус. Ние не 
създаваме християнското единство, но на нас ни е заповядано да го опазваме в “свръзките на мира” 

(Еф.4:3). 
Спомняте ли си песента от мюзикъла “Южен пасифик”, в която се говори за предубеждението? Тя ни 

припомня, че това предубеждение не е естествено и че “вие трябва да бъдете грижливо научени” да 

мразите. Така е и с липсата на единство сред християните. Ако позволим на Духа да ни води по пътя си, по 

свръхестествен начин единството на християните ще стане очевидно. А за да не се случи това нещо ние 
“трябва да бъдем грижливо научени” да мразим християните от другите деноминации. Лошата новина е, че 

често пъти ние сме добре обучени. А добрата новина е, че в много случаи ние се научаваме на по-добро 

нещо. 
Ежедневните и практични демонстрации на единство започват на индивидуално ниво. Открийте друг 

християнин на работното си място, чиято деноминация е различна от вашата и заедно с него 

демонстрирайте взаимната си вяра в Христос. Търсете подходящо време и място, за да четете Библията или 

да се молите заедно. Посещавайте църковни събрания на вярващи, които се покланят на Бога по начин, 
който е различен от вашия и възхвалявайте Отца по начина, по който те го възхваляват. Подкрепяйте 

междуденоминационните богослужения и други общи дейности. Когато някой демонстрира дух на 

разделение, внимателно и кротко потвърдете единството на всички християни в Христос. Невярващите не 
могат да чуят евангелието, когато християните воюват помежду си. Нека да показваме единството, което 

създава Светия Дух – единство, което прониква през човешките прегради на различен цвят на кожата, на 

различен език, на различна култура, на различно обществено положение, на различни раси и на различни 

символи на вярата. 
 

 

Подобна или различна 

 
Всяка християнска деноминация, независимо от това дали е надденоминационна или е част от 

съществуваща деноминация, е подложена на постоянното напрежение, пораждано от желанието й да се 
фокусира върху Исус Христос, върху сърцевината на евангелието, върху истините, които всички християни 

споделят и от желанието да подчертава собствената си история, собствената си цел и тези неща, които я 

отличават от другите християни.  
Индивидуалистите в групата също имат склонността да подчертават една или друга от 

гореизброените гледни точки. Някои хора са повярвали в Исус Христос и се е случило така, че са станали 

част от някаква християнска подгрупа. Други обаче считат, че са станали християни и вярват в “истинската 
църква” или в “правилното учение” и имат склонността да се чувстват застрашени, когато се подчертава 

важността на Исус и на сърцевината на евангелието – т.е. те се чувстват застрашени, когато се подчертава 

важността на тези истини, които са общоприети от всички християни.  
Можем да се окуражим, че днес много такива църкви се научават да са зависими от Божията милост в 

Исус Христос и започват по-добре да оценяват библейското евангелие за оправдаването по милост чрез 

вяра. Много църкви изоставят старите си законнически и сектантски традиции и възприемат по-широкото 

общуване, което е неизбежна последица от по-голямата им зависимост единствено от Исус Христос.  
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Но това основаващо се на евангелието развитие има две групи противници. Едната е групата на 

твърдолинейните сили във всяка църква, които се противопоставят на промяната, тъй като считат, че 

промяната е отклонение от “вярата” или от “традицията.” Това е напълно естествено, тъй като те объркват 

собствените си традиции с пътя на Христос.  
Другата група противници на промяната се състои от хора, които са били освободени от 

законничеството и сектантството, но им липсва здрава библейска гледна точка и евангелска балансираност, 

поради което лесно попадат в клопката на безразличието, своеволието и разглезването, която не е по-добра 
от веригата, от която са се освободили. Всички ние имаме нужда от ясно библейско виждане, 

основаващо се на здрав фундамент, какъвто е Исус Христос, чрез когото да получат виждане за пътя на 

нашата конкретна църква, с нейната собствена история, дейност и бъдеще.  

 

Подобрения, от които се нуждаят баптистите 

 
Един баптистки пастор и абонат на моята ел. поща ме пита: “Какви практики и учения виждате в живота 

на баптистите, които не съответстват на Божието Слово?” 
*    *    * 

Ще кажа мнението си само защото съм поканен, тъй като не принадлежа към семейството на 

Баптистките църкви. Освен това ще говоря по-конкретно за Южните Баптисти, тъй като те съставляват по-
голямата част от различните баптистки църкви в САЩ. Съобразявайки се с подчертаваната от Баптистите 

власт на Библията, със свободната съвест на всеки отделен човек и със степента на автономност на 

баптистките църкви, аз виждам следните области на подобрения, които са съобразени с Библията. 
Баптистите трябва да направят ясна истината, че “оправдаването по милост чрез вяра” не означава, 

че има някакъв човешки принос към спасението и по-конкретно – вярата, а че Божията милост е 

демонстрирана в Исус Христос в една обективна историческа реалност и ние можем единствено да вярваме 
(а всъщност, да сме зависими от нея) и в този смисъл, да получим спасението (2Кор.5:19-6:2). Според 

текстовете от Новия Завет тези, които наистина вярват в казаното в евангелието за опрощението незабавно 

(не дни или седмици по-късно) дават израз на вярата си чрез водно кръщение, а не чрез скрита от очите на 

другите хора “молитва на грешника” (Деян. 2:41; 8:35-38; 16:30-34; 22:16). Новият Завет свързва това 
кръщение с изкупителната работа на Христос, а не преди всичко с присъединяването на новоповярвалият 

към някаква църква или деноминация (Рим.6:4-5; Гал.3:26-27; Тит 3:4-7; Евр.10:21-22). Кръщаването 

декларира спасяващата вяра. Кръщаването не прави компромис с вярата, нито се конкурира с нея. 
Баптистите имат склонността да забравят, че безопасността на вярващият израства от Божията суверенна 

любов и сила, че безопасността на вярващият е вкоренена в изборът на Бога и че тази безопасност е 

постигната чрез видимо освещаване (Йоан 6:37-40; Рим.8:28-30; 38-39; 1Сол.5:23-24; Юда 21-25). “Лесното 
вярване,” което понякога се нарича “веднъж спасен – винаги спасен” погрешно търси гаранция във взетото 

веднъж човешко “решение,” а не  в това, че Бог “пази” хората си чрез вяра (1Пет.3-5). “Лесното вярване” е 

изопачаване на Библейското учение за безопасността. На Баптистите, (подобно на много други 

християнски групи днес) им липсва разбирането за постоянно присъстващата сила и воля на Бога да 
извършва чудеса и да дарява хората с така наречените “чудни” духовни дарби, както и за реалността на 

бушуващата духовна война, в която са въвлечени християните (1Кор.1:4-7; 12:4-11; Еф.6:12). Системата с 

един пастор, която е обичайна за Баптистите, е слаб заместител на колективното лидерство, извършвано от 
няколко пастори (пастири-учители), което срещаме в Новия Завет (Деян.20:17, 28; Фил.1:1; 1Пет.5:1-4). 

Системата с един пастор в църквата изтощава пастора, оставя хората ненахранени, като оставя и пастора в 

неведение за собствените му пропуски, които ако имаше екип от лидери, щяха лесно да бъдат коригирани. 

За външният наблюдател деноминационната борба в Баптистката църква, която се води от няколко 
десетилетия е несъвместима с духът и учението на Човешкия Син (Мат.20:20-28), противоречи на учението 

на апостолите (Фил.2:3-11; 1Пет.5:3; 3Йоан9-11) и духовно изсушава баптистите, които просто искат да са 

християни.  
Въпреки, че в Новия Завет не се изисква ежеседмично да се участва в Господна Трапеза, той 

разрешава и даже настоява това да се прави (Деян.2:46; 20:7). Баптистите биха спечелили, ако по-често 

участват в Господната Трапеза. Накрая, тъй като Южните Баптисти са многобройни и тъй като в техните 
църкви хората често членуват от раждането до смъртта си, за баптистите е лесно да забравят, че те са само 

част от световното и многообразно тяло на Христос и поради това да изживяват живота си в изолация от 

другите християни, чието общуване би могло да обогати живота и разбирането им. Баптистите не твърдят, 

че те са единствените, които ще отидат на небето, но понякога забравят, че сега те не са единствените 
християни, които живеят на земята.  
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Подходящ пастир 

 
Един абонат на моята ел. поща, който служи като пастор в своята църква, ме пита дали откъсът 1Тим.3:4-5 

изисква той да напусне ролята си на пастор, тъй като в продължение на 3 години неговият син, който е 

юноша има лошо поведение и е действал разрушително и неправилно. Родителите на момчето се опитвали с 

обич да се справят с това положение, правейки най-доброто, което знаят и продължават да правят това с 

надеждата, че Бог ще работи, за да промени синът им в посоката на по-добро поведение. 
*    *    * 

От всички овчари, които се грижат за овцете, най-добри и най-зрели не са овчарите, чиито овце 

винаги са били послушни, винаги са се наслаждавали на богато и леснодостъпно пасище и никога не са 
били заплашвани от болести или от кръвожадни зверове. Не, овчарят, от когото другите овчари и 

наблюдатели се възхищават и когото овцете най-много ценят (ако имат способността да правят това) е 

овчарят, който е срещнал и преодолял недостиг на храна и вода, проблеми с непокорни и капризни овце, 

кризи с хищници и всякакви други тревожни обстоятелства и ситуации, които могат да накарат овчаря да 
напусне професията си и да си намери някоя друга, по-приятна и лека работа.  

Същото е валидно и за духовния пастир, на когото е възложено да храни, да води и да защитава 

Божието стадо. Описанието на подходящия пастир като човек, който управлява добре собственото си 
семейство се основава на предположението, че той ще предаде същото сърдечно внимание на своето 

духовно “семейство” и в резултат от това “ще се грижи за Божията църква.” (Интересно е да се знае, че 

гръцкият глагол, който в 1Тим.3:5 е преведен като “грижи се за” е използван само тук в Новия Завет и на 
още едно друго място. Това друго място е притчата за Добрият Самарянин, където самарянинът занесъл 

раненият човек в една гостилница “и се погрижи за него,” а на следващият ден казал на гостилничаря 

“погрижи се за него и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя” (Лука 10:34:35). До 

степента до която Бог ми дава да разбирам, точно това правите вие за вашия син. И вашата църква би 
трябвало да благодари на Бога, че им е осигурил пастир за душите им. Бог да ви благославя, докато 

продължавате да му служите във всичко, което правите.  
 
 

 

Подходяща възраст за кръщаване на децата (1) 

 
Един читател пита: “През това лято направим проучване заедно с пет други многодетни семейства, чиито 

деца са кръстени или искат да се кръстят,. Децата са на възраст от 7 до 13 години. Според вас, коя възраст 

е подходяща, за да бъде кръстено едно дете?” 
*** 

Въпреки, че в случая не става въпрос за кръщаване на бебета, отговорът ми ще засегне и този 

проблем, по който моите читатели, подобно на християните от последните 16 века, нямат еднакво 
разбиране. В началото бих желал да привлека вниманието ви към няколко исторически подробности, които 

лично за мене бяха много интересни. 
Въпреки, че някои хора вярват, че го виждат приложено в Новия Завет, кръщаването на бебета води 

началото си от ранните римокатолици, които са живели в една епоха на много висока смъртност при 
бебетата и са вярвали, че никой не може да се спаси, без да бъде кръстен с водно кръщение. Днес много 

римокатолици се връщат към кръщаването чрез потапяне във водата, считайки го за първоначалната форма 

на кръщението.  
Лютеранската и Англиканската църкви подчертават, че кръщението не спасява, ако не е придружено 

от вяра, но продължават да се придържат към практиката да кръщават бебета. Методистката църква се 

придържа към практиката и учението на Англиканската църква, въпреки че много от членовете й 

практически гледат на кръщаването на бебетата повече като на посвещение и на обещание от страна на 
родителите, че те ще отгледат и възпитат детето си да вярва в Бога. 

Реформистките Христови църкви кръщават бебетата, за да ги маркират, че те са част от тяхната 

общност, подобно на обрязването, което е било белег на момченцата на юдеите (Бит.17:9-14). Въпреки това, 
някои теолози считат, че Новият Завет изразява личен отговор на вярата, който е предпоставка за допускане 

в обществото на вярващите. 
По време на Реформацията анабаптистите се твърдели, че кръщението е само за онези, които обявят, 

че са вярващи и че човек не става автоматично християнин, ако е роден в “християнски народ.” Това учение 

е отправяло директно предизвикателство към държавните църкви на католиците, лютераните, калвинистите 

и англиканите, които често са използвали светската власт за да преследват до смърт онези, които са го 
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проповядвали. Връщайки се в миналото, можем да кажем, че най-голямата ерес на анабаптистите, чието 

име означава “повторно кръстените,” е била колкото политическа, толкова и религиозна. 
Прилаганото от съвременните църкви кръщение се прилага от: квакерите и менонитите - чрез 

обливане; баптистите (от всички разновидности), Христовите църкви, християнските църкви и 
последователите на Христос, адвентистите християни и църквите от седмия ден, много от Петдесятните 

църкви и повечето от харизматичните и Библейските църкви. С течение на времето обаче, възрастта, която 

тези църкви считат за достатъчна за да възприемат децата за вярващи, а следователно и като кандидати за 
кръщаване, пада все по-надолу и по-надолу. 

Преди няколко години обсъждах проблема за кръщаването на християните с възрастния проф. Брюс, 

когото уважавам извънредно много и който беше любезен да напише предговори към две от моите книги. 
Според него, най-добре е да не се фокусираме върху начина на извършване на кръщението, а да посветим 

вниманието си върху неговия смисъл. Струва ми се, че смисълът влаган в кръщението осигурява най-добър 

критерий по отношение определяне на подходящата възраст за кръщаването на децата. 
Новия Завет описва кръщението само на разкаяли се вярващи. Тези, които кръщават бебета казват, че 

не са изненадани, защото в Новия  Завет са описани само случаи на превръщане на възрастни невярващи 

във вярващи. Обаче за мене е знаменателно, че Исус свързва кръщението с Евангелието (Мат. 28:18-20; 

Марко 16:15-16) и че апостолите и първите евангелисти редовно са свързвали кръщението с разкаянието и 
вярата, които евангелието се стреми да предизвика (Лука 24:47 и Деян. 2:38; Марко 16:16; Деян. 8:12-13; 

10:43, 48; 11:17-18; 16:14-15; 16:31-34; 18:8; 22:16; Гал. 3:26-27; Еф. 4:5; Кол. 2:12; Евр. 10:22). 
Ако човек гледа на кръщението като на израз на личното си разкаяние и вяра, че чрез този акт 

признава и приема с благодарност добрата новина, че Христос е умрял заради грешните, такъв човек има 

склонност да стигне до заключението, че кръщението е за онези хора, които са достатъчно възрастни, за да 

почувстват и изразят самостоятелно този сърдечен отговор. Всичко, което Библията казва по този въпрос 

изглежда в хармония с това разбиране и не знам нищо, което да е в противоречие с този извод. 
Добавете към това и факта, че разкаянието и вярата са дарове на Бога, плодове на възстановителната 

работа на Светия Дух в сърцето на човека и както се казва в един химн, загадката се разсейва. Децата не 

стават автоматично вярващи, когато достигнат определена възраст, която някои наричат “възрастта на 
отговорността”, но за която в Библията не се споменава нищо. Следователно, трябва да се съобразяваме не 

с навършените години, а с доказателствата за Божията дейност в сърцето на детето. 
Когато едно дете се чувства убедено за наличието на греха и изразява нужда да отиде при Исус, 

когато декларира вярата си в жертвата на Исус за личното си изкупление и опрощение, ние можем да 
стигнем да заключението, че детето е готово за кръщението. Някакво религиозно обучение може да 

предизвика подобни изяви, да създаде предпоставка за тях или да окуражи тяхното появяване, но освен 

това то може да упражни външен натиск за необходимостта от кръщение, който може да замести работата 
на Бога в сърцето на детето. Това не означава, че религиозното обучение на детето е неподходящо, това 

просто означава, че то не е най-доброто решение. 
Накрая, нищо не може да замени християнските родители, които се явяват образец за вяра за децата 

си и я посаждат в сърцата им. Такива родители, които редовно играят с децата си докато са малки, които 

обсъждат с тях духовните проблеми на ежедневния живот, няма да имат трудности да открият спасителното 

разкаяние и вярата, когато те се проявят в децата им.  А когато това се случи, те могат да направляват децата 

си, за да изразят отговора на сърцето си чрез водно кръщение, подчинявайки се на Господа и Спасителя 
Исус Христос, на чиято жертва ние напълно се осланяме от началото до края. 

 

 

Подходяща възраст за кръщаване на децата (2) 

 
Читател, който е римокатолически свещеник от Пенсилвания ми пише, че e объркан по отношение на 

кръщението. Той твърди, че независимо от това, че в Новия Завет не е изрично записано, това е “скъпоценна 

апостолска традиция”, част от устното учение, към което Апостол Павел е добавил авторитетните си 

писмени указания (2 Сол. 2:15). Според него Августин (5-ти век), Ориген (3-ти век) и Ириней (2-ри век) 

свидетелстват за тази практика, а Поликарп (роден през 1-вия век) може би е бил кръстен като бебе. 

“Надявам се, че при това положение вие ще покажете уважение към гледната точка на католическата 

църква,” призовава ме читателят. “Тя води началото си от апостолите” 
*** 

Наистина отците на църквата ясно доказват, че кръщаването на бебета е започнало най-рано някъде 

около втория век след Христа. Това е около 200 години по-късно от времето, за което аз говорих до по-рано 

и съм щастлив на направя необходимите корекции. Обаче, като протестант и евангелист, аз все пак считам, 



14 

 

14 

че тази практика е въведена 200 години след Христа. Читателят твърди, че кръщаването на бебета се 

основава на опита на апостолите, но първият човек, за който знам че е бил кръстен като бебе е бил Ориген 

от Александрия и това е станало чак през 3-тия век. 
Апостолската традиция, за която говори Апостол Павел, се явява сърцевината на християнската 

истина, която от своя страна ни е предадена от самите апостоли (1 Кор. 15:1-4; 1 Йоан 1:1-4; Юда 3). Обаче 

не всичко, което получаваме от древността е авторитетно, което сам Исус е трябвало да напомня на юдеите 

(Мат.5). Не знам някаква духовна или библейска причина, поради която да вярвам, че апостолите са предали 
уникалната си власт на една верига от наследници, въпреки че аз лично изпитвам благоговеен страх за 

запазване на историческата последователност, която притежават църквите, начело на които стоят 

апостолски отци. Но трябва да кажа нещо за дълбоките корени. 
Една от основните причини, за да се съберат и запазят различни писания в една книга, наречена 

Библия, е да се обезпечи постоянен стандарт, признат като апостолски и авторитетен, чрез което да се 

измерва учението. По тази причина ние говорим за “канон” или “правило” на Библията - това е 

измерителният еталон за изпитание истинността на устната традиция, както и на нашите мечти, видения, 
откровения и пророчески твърдения, за които считаме, че имат божествен произход. 

Нямам никакви затруднения да отдам дължимото признание на католическата църква, която 

представлява един от устоите на властта, дотолкова, доколкото остава в съответствие с Библията и може да 
бъде доказана от нея. Това е позицията на англиканските църкви, които твърдят, че са толкова 

“католически”, колкото са и всички останали, но освен това са били измити със силния сапун на 

Протестанството. Не трябва да се безпокоите, че ми липсва уважение към гледната точка на католическата 
църква. Високо ценя наследството и даровете на световната неразделена Църква от първите няколко века, 

включително апостолското учение, литургиите при причастието и самата Библия. 

 

 

Подчертаване важността на църквата 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише, че неговата църква “подчертава важността на Исус, а не на 

църквата.” А друг читател коментирайки изказването на този абонат казва: “Надявам се, че вие не 

омаловажавате обществото на вярващите в Бога и отговорностите на това общество. Църквата на Бога е 

естественият филиз от проповядването на Исус.” 
*    *    * 

Съгласен и с двама ви. Както в Стария, така и в Новият Завет Бог е поел инициативата за 
освобождението на хората, които не могат сами да се освободят и не са се обръщали към Бога за помощ и 

съдействие (Из.6:3-9; Втор.9:4-6; Рим.5:6-10; Еф.2:1-7). След това и в Стария, и в Новият Завет се казва, че 

Бог е обявил великите дела, които е извършил на онези, за които те са предназначени (Из.20:1; Ис.43:12; 

2Тим.1:9; Еф.1:13).  
С това обявление Бог призовава хората да отговорят на неговите милостиви дела чрез лични 

отношения, които са “вертикални” (с Бога) и “хоризонтални” (с другите хора). Първото отношение е със 

самият Бог и то правилно е маркирано чрез любовта, хвалението, вярата и подчинението (Втор.6:4-5; 
Из.20:3-11; Рим.12:1-2). Втория вид отношения са с другите хора, които Бог е освободил, в общността на 

заветната вярност и на нежната взаимна грижа (Из.20:12-17; 1Пет.1:22; 3:8-12).  
Новозаветното общество е “църквата” (Евр.12:22-23; 1Кор.1:2). В този смисъл “църквата” е много 

важна и ние не можем разсъждаваме за практикуването на християнството, без да имаме предвид църквата. 
(Това не означава, че всеки вярващ е поставен физически в такова положение, че да може да участва в 

обществото на други християни, тъй като някои вярващи са възпрепятствани поради такива физически 

обстоятелства като болест или поради това, че живеят в изолирано място.)  
Проблемът се появява, когато се придвижим отвъд “църквата” като “общество на Бога” и започнем да 

свързваме представата си за “църквата на Новият Завет” единствено с някоя конкретна религиозна група, 

вместо да разглеждаме “църквата на Новият Завет” или “тялото на Христос,” или “църквата, заради която е 
умрял Христос” като съставена от всички хора на Христос от Петдесятница до наши дни, които са живели 

или живеят по целия свят, независимо от името на църквата и на нейната деноминация, така както са 

познавани единствено от Бога. 
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Подчинение, което спасява 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише, че е съгласен, че спасението е поради Божията милост, а не поради 

нашите дела. Но в същото време той твърди, че подчинението е задължително изискване за спасението. 
*    *    * 

Истина е, че общуването със светият Бог изисква подчинение от страна на хората и то не каквото и да 

е, а постоянно и пълно подчинение. Всеки друг вид подчинение ни отделя от Бога, превръща човека в 

нарушител на закона и води до неговото осъждане (Гал. 3:10; Як. 2:10). Ние трябва да бъдем спасявани, 

защото не можем да изпълним изискването на този ужасно труден стандарт. Добрата новина (евангелието) 
е, че преди 2000 години самият Бог в личността на верният и покорен живот на Исус от Назарет е осигурил 

това, което се изисква от пълното ни подчинение. На нас ни е простено и ние сме направени праведни в 

очите на Бога чрез безпогрешното човешко подчинение, защото “чрез послушанието на единият (Исус 
Христос) мнозина ще станат праведни” (Рим.5:19).  

Понякога ние не подчертаваме достатъчно необходимостта от подчинение, понякога говорим така, все 

едно че собственото ни подчинение, което винаги е непълно и е придружено от дефекти и грешки, може по 

някакъв начин да ни направи праведни пред Бога или поне да допринесе с нещо за спасението ни. Трябва да 
изоставим всяка погрешна представа, че собствените ни дела могат да премахнат греховете ни или да 

заслужат Божието одобрение. И ние можем да изоставим с радост тази представа, когато разберем, че 

нашият представител Исус Христос е дал безгрешния си живот на Бога в замяна на нашия живот (Евр. 10:4-
10). 

Поради това, че безгрешната работа на Исус, която ни прави праведни пред Бога, е била напълно 

завършена много преди ние да сме чули за нея, ние не можем да добавим към нея нищо от себе си и не 
можем да я подобрим. Можем само да я пренебрегнем или да я отхвърлим, но ако направим това, ние ще 

разполагаме само със собствените си дела, които никога няма да бъдат одобрени от стриктният съд на Бога. 

Или можем да вярваме в Божието обещание, че той с радост ще приеме всеки грешник, който се остави 

изцяло на Божията милост, така както е демонстрирана в Исус Христос. “Аз стоя на твърдата скала 
Христос; всичко друго е потъващ пясък!” 

 

 

Подчинение 

 
В отговор на едно мое предупреждение към читателите ми, че не трябва да разчитаме, че нашите дела и 
поведението ни ще ни направят праведни пред Бога, един читател ме пита каква е връзката между нашето 

подчинение на Бога и спасението ни. Той бил чул някой да казва, че подчинението няма никаква връзка със 

спасението. Читателят ме пита какво учи Библията по този въпрос? 
*    *    * 

Нашето подчинение има много пряка връзка със спасението ни и всъщност от началото до края 

подчинението върви редом със спасението (Евр.6:9-12). Исус е казал, че неговото семейство са онези хора, 

които изпълняват волята на Бога (Марк 3:35). Исус ни предупреждава, че не всеки, който казва “Господи, 

Господи” ще влезе в Божието царство, а само онези, които изпълняват Божията воля (Мат.7:21) 
Изпълняващият волята на Бога, а не бездейният слушател, изгражда живот, който устоява на бурята 

(Мат.7:24; Йез.13:13-14).  
Във Великото поръчение се съдържа и задължението да учим ново повярвалите да изпълняват всичко, 

което Исус е заповядал (Мат.28:18-20). Според разбирането на Исус, да си ученик и последовател не 

означава само да говориш за вярата, а и ежедневно да живееш, подчинявайки се на Господа. След Исус и 

авторите на Новия Завет повтарят казаното от него по тази тема. В Посланието до Римляните великият 
апостол на милостта Павел ни казва, че накрая вечен живот ще получат тези, които сега постоянстват в 

правенето на добро (Рим.2:6-10). Авторът на Евреи твърди, че Исус е източник на вечното спасение за 

онези, които му се подчиняват (Евр.5:9) Петър пише, че хората на Бога са били избрани, за да се подчиняват 

на Исус Христос (1Пет.1:1-2). Яков ни предупреждава, че вярата без дела е мъртва (Як.2:14, 20, 26). Йоан 
обещава, че онзи, който изпълнява Божията воля ще надживее този отминаващ свят (1Йоан 2:17). 

Как Бог може да спаси вярващите? Единствено чрез своята милост, която се изявява чрез 

изкупителната работа на Исус Христос като наш представител (Рим.3:23-26). Тъй като както Божията 
милост, така и работата на Христос не са ни подвластни, ние не можем нищо да добавим нищо наше както 

към едното, така и към другото, но сме призовани да вярваме безрезервно и в двете неща. Тъй като сме 

грешни, ние получаваме Божията милост единствено като вярваме в Бога и няма друг начин. Това не 
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противоречи с нищо на твърдението, че истинската вяра ражда подчинение. Ако твърдим, че тук има 

противоречие, ние се противопоставяме на Исус и на неговите апостоли, а това означава да се измъкваме от 

една яма, само за да паднем в следващата. 
 

 

Позволено ли е яденето на кръв? 

 
Един мисионер, който служи в страна от Далечния Изток ме пита, дали Библията забранява на християните 

да ядат кръв. Той отбелязва, че според Деян.15, конференцията проведена в Йерусалим забранила яденето на 

кръв, но в други текстове в Новия Завет се казва, че няма такава  храна, която да е забранена от Бога. 

Според читателя това представлява особен проблем за страните, където кръвта се яде, а американските 

мисионери проповядват, че това е забранено от Бога.” 
*    *    * 

В Деян.15 се разказва за конференция, на която се е обсъждал въпросът дали езичниците, които са 
повярвали в Исус трябва да станат прозелити и да спазват Закона на Моисей, за да получат спасението. 

Отговорът е категорично “Не.” Под ръководството на Светия Дух, конференцията стигнала до 

заключението, че езичниците са спасявани по благоволение, така както и евреите, които са приели, че Исус 
е Месията (Мат.15:10-11). Но останало да се даде отговор на един много практичен въпрос. Проблемът бил 

в това, че евреите са били призовани да влязат в приятелски отношения с неевреи, които вярват в Исус, но 

не отговарят напълно на еврейските стандарти за ритуална святост. 
Конференцията дала отговор и на този въпрос, като постановила неевреите да спазват няколко 

основни правила за чистота, за които се считало, че са произлезли още от времето на Ной, много преди 

появата на Закона на Моисей. По традиция евреите считали, че е правилно да се общуват с неевреи, които 

спазват “заповедите на Ной.” Конференцията в Йерусалим не казала, че тези правила са правила за 
спасението. Обратното, тези забрани (включително забраната да се яде кръв или месото на животни, чиято 

кръв не е изтекла при убиването им) са били практични приспособявания в интерес на приятелството, по 

време когато традиционните евреи и ново повярвалите неевреи продължавали да се събират и заедно да се 
покланят пред Бога. 

Ясно е, че християните не са били обвързани от законите на Стария Завет за “чистите” и “нечистите” 

храни (Марк 7:19; 1Тим.4:1-5). Но тъй като Бог е забранил яденето на кръв през всички епохи на света – 

преди Моисей (Бит.9:4), по време на Моисей (Лев.17:10) и след Моисей (Деян.15:28-29) – лично аз се 
въздържам от яденето на месо на животни, чиято кръв не е изтекла при убиването им или на колбаси които 

съдържат кръв, като например “кървавица”. За мен яденето този вид храни е противно, вероятно 

нездравословно и според убеждението ми – против непреходната воля на Бога. 
 

 

Познавайки Исус 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Какво имате предвид, когато говорите за човек, който “познава 

Исус като Спасител и Господ?” 
*    *    * 

Аз имам предвид човекът, който е предоставил себе си изцяло на милостта на Бога, който уповава на 

Божията любов, показана в себепожертвувателната смърт на Исус и на Божията вярност и сила, показани 

във възкресението на Исус от смъртта. Изпълнен с увереност в Бога, този човек решава да върви след Исус 
като лидер и водач. Самият Исус говори, че такива хора чуват думите му и ги изпълняват в живота си. Те се 

отричат от себе си, нарамват кръста си и вървят след него; те вярват в него и имат вечен живот; те живеят в 

Христос и познават единственият истински Бог и неговия Син Исус Христос. 
Според Новия Завет, тези хора се наслаждават на обновителните времена, идващи от присъствието на 

Бога; те чакат Господ Исус Христос и обичат гледката на неговото появяване. Те са познавани от Бога, 

призвани са според неговата цел и седят с Христос в небесата. Те са избрани от Бога, завършени са в 

Христос и живеят в неговия Дух. Те живеят, подражавайки на примера на Исус, с любов и вяра, а не чрез 
виждане. 

Въпреки, че такива хора се стремят да се подчиняват на заповедите на Христос, тяхното подчинение 

винаги е непълно. Те се стремят да опознават Божията воля, но познанието им също е непълно. Те не 

вярват в собственото си познание или подчинение, а в Исус Христос, който ги познава и се подчинява 

напълно на Бога като техен Спасител. Тъй като това са евангелски истини, аз посрещам радушно като дете 
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на Бога, като мой приятел и като вярващ всеки човек, който ми каже, че вярва в Исус за спасението и иска 

да го следва като свой Господ и чрез начина си на живот демонстрира хармония с това, в което твърди, че 

вярва.  
(Коментар: Сега (8.03.2022) превеждам прекрасната книга „Познаване на Бога“ от Паркър, която ясно и разбираемо 

обяснява какво означава да познаваме Бога. Можете да я намерите на сайта, 

https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8//  след като бъде готов превода. Д.Пр.) 
 

 

Покажете на двойката истина и милост 

 
Един абонат на моята ел. поща ме моли за мъдрост, за да се справи с мъж и жена, които посещават 

неговата църква. Те не са женени, но живеят заедно и изглежда, че търсят Господа, но имат много малко 

познание за Библейското учение. 
*    *    * 

Аз не съм във вашата църква и във вашата ситуация, поради което ми е трудно да ви дам по-конкретни 

съвети, но мога да ви дам някой най-общи принципи. Божият план е тази сексуалната интимност да е 

затворена в рамките на брака. Неженените двойки, които живеят заедно наистина е нужно да се оженят или 

ако не се оженят – да се въздържат от сексуални отношения. Това са правилата на Библията. Те са доста 
чужди на нашата съвременна култура и ние срещаме много хора, които не живеят в съответствие с тези 

правила.  
Въпреки, че винаги се е съгласявал с Божията воля, Исус се е отнасял към искрените хора милостиво, 

а не жестоко, съобразявайки се с човешките слабости и обстоятелства. Исус е припомнил, че когато Давид и 

хората му били гладни, те яли от осветеният хляб на свещениците, което в нормални условия е грях. 

Самарянката, която срещнала Исус край кладенеца, живеела с мъж, за когото не била омъжена, но Исус и 
разказал за водата, която дава вечен живот.  

Двойката, която описвате също нарушава Божият план. Но поради това, че търсят Бога, те се нуждаят 

от окуражение, насочване и обучение, а не от осъждане. Ние сме призовани да показваме истината и да се 

отнасяме към хората милостиво, и двете неща в името на Исус. Не винаги е лесно се научим как да 
комбинираме и да балансираме тези две задачи в конкретната ситуация. Ние искаме да излекуваме 

пациента, а не да го убием. Дано Бог да ви даде мъдрост и милост, за да помогнете на тази двойка да 

започне да живее в хармония с волята на Бога и да се наслаждава на благословиите, които неговите 
заповеди ни носят. 

 

 

Поклонение в истина 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише, че всички вярващи, които са извън неговата група са изгубени и 

тяхното поклонение не означава нищо за Бога. В подкрепа на твърдението си той цитира казаното от Исус в 

Йоан 4:24, че Бог търси поклонници, които му се покланят “в истина.” Според читателя това означава при 

поклонението пред Бога да се спазва точният модел на външните детайли, описан в Новия Завет, който 

единствено неговата група е открила и прилага в поклонението си.  
*    *    * 

Изразът “в истина” обикновено означава “истински,” “искрено” или “наистина” (Фил.1:18; 1Йоан 

3:18). Бог иска поклонници, които наистина се стремят към това, което казват (т.е. да има съвпадение между 

думите и делата им) и му благодарят, без да изричат просто някакви празни думи. Исус е изрекъл тези думи 
за поклонението “в истина” по време на разговор с една самарянка, която го попитала дали хората трябва да  

ходят да му се покланят на хълма Сион в Йерусалим (така както са правили юдеите) или да ходят на хълма 

Герасим (както са правели самаряните).  
Мястото, което е важно за Бога не се определя от географското му разположение, тъй като то се 

намира в сърцето на искреният и вярващ поклонник. Даже ако изразът “в истина” означава точно 

съответствие с някакъв подробно описан образец на поклонение (какъвто липсва в Новия Завет, тъй като 
Новият Завет не е дубликат на книгата Левит), такъв образец би включвал само това, което Бог е казал. За 

нещастие, този читател е бил обучен да омаловажава другите вярващи, основавайки се на система от 

човешки заключения.  
Има огромна разлика между чистото слово на Бога и нашите собствени умозаключения и ние трябва 

да се научим да правим разлика между едното и другото. Представата, че преклонението “в истина” 

означава да се придържаме към подробни религиозни правила е част от една традиция на обсъждания, която 

https://methodist.bg/книги/
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напълно основателно принадлежи на купчината отпадъци, съставена от човешки грешки, извършвани с 

добри намерения. Повече от всичко друго, нека да чуем какво говори Исус в този откъс и да запомним това, 

което казва. Бог търси поклонници, чиито думи на възхвала са искрени, чието благодарение е истинско и 

чието възхищение извира от сърцето им. Това, а не географското местоположение, ритуала или името над 
вратата на църковната сграда, съставлява богослужение, което е “истина” и е характерно за поклонници, на 

които Бог истински се наслаждава.  
 

 

Покорно ученичество 

 
Днес покорството не е популярна тема. Колкото и странно да звучи, огромното множество от хората, 

които се наричат последователи и ученици на Исус, се отвращават от твърдението, че те или ежедневно и 

постоянно трябва да се подчиняват на Бога, или трябва да се замислят за поведението си. Но според самият 
Исус, в сърцевината си ученичеството означава да го слушаме и да вършим това, което Той ни казва. 

Това се вижда ясно в евангелието на Матей, което според изследователите първоначално е било написано 

като ръководство или наръчник за ранните общности на  ученици на Исус. (Днес идеята за общност на 
учениците също е мъглява поради всеобщата употреба на термина “църква” – дума, която в своята 

съвременна употреба скрива индивидуалностите в групата и заменя личната връзка на всеки християнин с 

Христос със статично членство в църквата като институция и така се изгубва голяма част от смисъла на 

личната посветеност, привързаност и отговорност към Исус като господар и учител.)  
Ученичеството започва с простата заповед на Исус “Върви след мен.” Първите ученици са направили 

точно това – тръгнали са веднага и за това са понесли значителна финансова щета (Мат.4:18-20). Подобно 

на много други след това, те биха могли да отговорят: “Да, господине!” и след това да не направят нищо. Но 
ако бяха постъпили по този начин, те въобще нямаше да станат ученици (Мат.21:28-32). В своето последно 

поръчение, преди да се раздели с учениците си, Исус им възложил да обикалят целия свят, да правят 

ученици и да ги кръщават, а след това да ги учат да правят всичко, което Исус е заповядал (Мат.28:18-20). 
Самите думи са евтини и празни. Самото казване “Господи, Господи!” не гарантира влизането в Божието 

царство през идващата епоха.  
Тези, които влязат ще трябва да са изпълнявали волята на Отца на небето (Мат.7:21). В това влизат 

такива неща като храненето на гладните и жадните, полагане на грижи за странници и чужденци, обличане 
на голите и обслужване на болните и затворниците (Мат.25:31-46). Това не са заслужаващи похвала деяния, 

чрез които се спечелва спасението; те са доказателство за духовния живот, който милостиво ни е дал Бог. 

Покорното ученичество ни прави способни да изпълняваме Божията цел тук и сега. Този порочен свят се 
нуждае от сол и светлина. Поради това Исус призовава учениците да участват в добри дела. Въпреки, че 

такива дела не се извършват показно или с цел да се спечели човешкото одобрение (Мат.6:1-18), светът ги 

забелязва и хвали Бога заради тях (Мат.5:13-16).  
Подчинението изгражда стил на живот, който е със здрава основа и ще издържи на житейските бури. 

Живот без такова подчинение е глупав и непременно ще рухне (Мат.7:24-27). Да вършим волята на Бога, 

означава да се наслаждаваме на родство с Исус, което е по-близко, отколкото ако му бяхме кръвни роднини 

(Мат.12:50). Човекът, който приема учението на Исус и му позволява до да роди плодове в живота му, ще 
има Божията похвала и никога няма да съжалява за това (Мат.13:23). Сега, когато някой хора объркват 

подчинението със законичеството и считат, че милостта премахва всякаква нужда те да вършат добри дела, 

ние никога не чуваме думите на Исус. Исус е казал, че не е дошъл, за да отхвърли Божийте закони, а да им 
придаде пълното им значение.  

Да бъде човек велик в очите на Бога, означава да спазва Божийте заповеди така, както Бог е искал те 

да се спазват (Мат.5:17-19). Това означава да се съобразяваме и с духа, и с буквата на закона – искрено, от 

сърцето си (Мат.5:20-6:18). Дали е добър или е лош, характерът на човека се разкрива чрез делата му 
(Мат.7:15-20). Това не е праведност, която се постига чрез дела. Това не е спасение, което се дава по 

заслуги. Това е трансформиран живот. Това е променен характер. Това е истинска вяра в Христос. Това е 

покорно ученичество. Това е свобода, радост и мир. 
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Политика 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: ”Обезкуражен съм от щуротиите на нашите политици и от двете 

партии (в САЩ). В същото време ми се струва, че даже най-силните “християнски” гласове често пъти 

разглеждат неща твърде опростено и понякога са крайни в мненията си. Какво би трябвало да правим?” 
*    *    * 

Най-доброто, което можем, приятелю. Най-доброто, което можем. Измерени чрез стандарта на Бога, 

нито един човешки акт, план или програма никога не са изцяло чисти. Винаги ще се намерят грешни хора – 

каквито се намират във всяка прослойка и класа в човешкото общество – които ще нарушат всяка система, 
която имаме, в зависимост от властта и възможностите с които разполагат. Ако се вгледаме отблизо във 

всяка политическа партия, всяка илюзия за моралната им невинност ще потъне бързо в море от 

поддръжници, които защитават собствените си интереси, на официално лобисти и на позорно 
съучастничество. Само най-наивните хора няма да успеят да видят тази грозна истина.  

Повечето политически теми са много по-сложни, отколкото симпатизантите на всяка от партиите 

обикновено може да си представи. Замислете се например за противопоставянето, свързано с абортите. 

Къде е позицията на противниците на абортите има практически предложения за качеството на живота на 
“нежеланото” дете след раждането му? От друга страна, защо привържениците на абортите въобще не 

говорят за морала и отговорностите или на тяхната липса, последица от които е зачеването на “нежеланото” 

бебе? Едната група говори много за личния морал (светостта), а другата защитава привързаността си към 
морала на обществото (справедливостта), изразяващо се във формата на загриженост за слабите и 

нуждаещите си.  
Защо трябва да избираме една от двете гледни точки? В Библията пророците постоянно ни призовават 

да се стремим и към двете неща. Но Библията не описва как правителството трябва да ги подпомага или 

постига. Сред тази неяснота и двусмисленост е успокояващо да си спомняме за нещата, които са сигурни. 

Библията ни гарантира, че Бог царува над всички народи. Земните управници ръководят с неговото 

одобрение и накрая ще дават отчет на него. За разлика от болшинството от хората в човешката история, Бог 
ни е дал свободата на участваме в избора на нашите управници.  

Като християни, нека да се молим неуморно за всички, които ни управляват. Нека да помним, че Бог 

не принадлежи на нито една политическа партия. Програмата и крайният успех на Божието царство не 
зависят от болшинството в някакво законодателно събрание. 

 

Политиците и християнинът 
 

“Толкова съм обезкуражен от личната и професионална нечестност на нашите политици от двете партии. 

На фона на това ми се струва, че често християните изразяват твърде големи симпатии към тях. Какво 

мислите по този въпрос?” 
*** 

Въпреки, че отхвърлям циничната идея, че всички политици са мошеници, Библията ясно казва, че 

всички те и ние сме грешници. Измерено със Божия стандарт нито един човек, програма, платформа или 

план са напълно чисти  и честни. Някои грешни хора, от всяка група на обществото, ще нарушат всяка 
система на управление, пропорционално на тяхната власт и на възможностите, които им се предоставят. 

Разбира се, “мръсните трикове” по принцип са нехристиянски. Нашите пътеводни светлини трябва да 

бъдат “истината” и “светлината.” Що се отнася за лъжата, разпространяването на слухове или клевети, ние 

нито трябва да извършваме такива неща, нито да слушаме, когато другите го правят. Не е вярно старото 
клише: “Целта не оправдава средствата.” 

Накрая, повечето въпроси са много по-сложни, отколкото политическите партизани обикновено си 

представят. Замислете се за противопоставянето в обществото, свързано с абортите. Защо защитниците на 
“живота” не включват в програмата си качеството на живот след раждането на детето? А защо защитниците 

на правото “за избор” не говорят за избора, който е направен преди зачеването на детето? 
Или да поговорим за широко обсъждания въпрос за “ценностите.” Една партия говори много за 

личния морал (светостта), докато друга обръща вниманието на обществото върху привързаността й към 

социалната справедливост под формата на грижа за нуждаещите се и на лишените от власт. Защо трябва да 

избираме между двете неща? Библейските пророци постоянно изискват да се стремим и към двете. Обаче 

разумните християни знаят, не е достатъчно на думи да се придържаме към принципа. Те познават 
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агонията, когато човек се опитва да реши каква е правилната цел на правителството, да се стреми към 

святост или към справедливост. 
Посред двусмислието е добре да си спомним за онова, което е сигурно. Библията ни уверява, че Бог 

господства над всички народи. Земните управници ръководят по негово благоволение и ще му дават отчет за 
действията си. За разлика от събитията от човешката история, сега Бог ни дава свобода да избираме 

управниците си. Като християни, нека де си молим усърдно за хората, които ни управляват. Нека да помним, 

че Бог не принадлежи към никоя политическа партия и Царството му не зависи от броя на поданиците, от 
парите, мъдростта или величието. 

 

 

Политически правилно? 
 

Един абонат на моята ел. поща от Калифорния ми пише: “Ще ви бъда благодарен, ако коментирате защо 

сред избраните от Исус ученици няма нито една жена. Забелязах, че вие не превеждате Библията буквално в 

случаите, когато има нужда тя да съответства на съвременната традиция. Предполагам, че от политическа 

гладна точка постъпвате правилно.” 
*    *    * 

Аз не знам защо Исус е избрал само мъже да бъдат апостоли, нито защо сред учениците му има 
толкова много рибари, нито защо всички те са от Галилея (с изключение на Юда) и от моя страна би било 

самонадеяно за се занимаван с неща, за които в Библията не се споменава нищо. Но можем да сме сигурни, 

че причината не е, че Бог автоматично е забранил жените да участват в богослуженията, защото на много 

места в Библията се казва, че той е одобрявал жените да водят богослуженията (Из.15:20-21; 1Кор.11:5), да 
работят като управители и съдии (Съд. 4-5), да служат като пророчици (Юда 4:4; Лука 2:36-38; Деян. 21:9), 

да домакинстват в църквата (Деян. 12:12; 16:40), да преподават теология (Деян.18:26), да служат като 

дякониси (Рим.16:1-2) и най-общо казано, да работят упорито за Господа (Рим.16:6, 12). 
Бъдете сигурен, че аз въобще не се съобразявам с политическата целесъобразност. Греховната ми 

природа по-скоро би изявила себе си чрез своенравен индивидуализъм, отколкото да се стреми да получи 

одобрението от тълпата. Но както и да е, аз винаги се опитвам да основавам теологичните си заключения на 

внимателно, извършено с молитва проучване на библейския текст заедно с неговия контекст. А дали 
изводите, които правя подкрепят или се противопоставят на някаква популярна идея, мен въобще не ме 

интересува. Универсално приложимите принципи на Библията винаги трябва да имат предимство пред 

“културата” и пред “политическата правилност” от всякакъв вид – независимо дали се отнася за днешният 
краен феминизъм или за доминираната от мъжете йерархия в обществото в миналото. 

Библията, а не културата е нашата най-висша власт. А ние най-добре разбираме библейското учение, 

когато имаме някакво познание за църквите, в които са писани различните й части. И най-добре прилагаме 
библейското учение, когато сме чувствителни към културата, в която живеем и служим на Бога. Съмнявам 

се, че вие правите това, когато настоявате, че сега жените трябва да носят забрадки (1Кор.11:5-7), че трябва 

буквално един на друг да си мием краката (Йоан 13:14-15) и че трябва да поздравяваме хората с целувка 

(Рим.16:16). 
 

Полуистина или святата истина? 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Това което казвате, са Библейски истини, но те не са цялата 

истина. Освен да вярва, за да бъде наистина спасен, човек трябва да е кръстен чрез потапяне във водата. Да 

се проповядва полуистина означава да се проповядва лъжа. Съжалявам старейшините, които ви канят да 

проповядвате в църквите им. Моля се за онези, които ще бъдат повлияни от вашето лъжливо учение. Идва 

момент, когато човек трябва да бъде порицан и укорен. Опитвам се да направя това с дух на любов и 

загриженост, защото душата ви е изложена на риск.” 
*    *    * 

Оценявам загрижеността ви за мен и желанието ви да говорите с дух на любов. Но се страхувам, че 

вие не сте схванали същността на евангелието. Наистина Исус е заповядал да се извършва кръщаване и аз 
редовно инструктирам хората, които евангелизирам, да се подчиняват на тази заповед, когато стигнат до 

вярата. Кръщаването е нужно за подчинението и аз бих се усъмнил във вярата на човек, който е научил 

какво е заповядал Исус, но въпреки това отказва да бъде кръстен. Обаче кръщаването не е нещо, което ние 
правим в допълнение към вярата си в Христос – кръщаването е начинът, чрез който Исус ни е заповядал 

да изразим тази спасяваща вяра.  
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Проблемът с представата, че кръщаването е нужно за спасението е, че тази представа поставя 

основата за праведността ни пред Бога върху нашата работа или нашето подчинение, а не върху 

верността на Исус Христос като Бого-човек и наш заместник. Ако кажем, че Бог се примирява с нас 

поради нашето подчинение, а не поради това, което е направил заради нас Исус Христос, ние влизаме в 
противоречие с учението на Новия Завет, че Бог ни е спасил поради своята милост и ние сме допускани до 

тази милост чрез вярата си в обещанието на Бога. Представата, че кръщаването е нужно за спасението, 

ограничава способностите на Бога чрез твърдението, че Той е неспособен да спаси всеки човек, който 

пожелае, основавайки се на онова, което вижда в сърцето на този човек. 
Исус е извършил напълно работата, която ни прави праведни пред Бога. (Коментар. Препоръчвам ви да 

прочетете преведената от мен книга „Свършената работа на Христос“ от Франсис Шейфър. Можете да я намерите на 

https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8//  Д.Пр.) На кръста Той е извикал: “Извърши се!” (Йоан 
19:30). Възкресявайки Исус от смъртта, Бог подпечатал жертвоприношението на Исус чрез своето 

одобрение и казал “Това е достатъчно!” Да вярваме в нещо друго освен в свършеното от Исус и в смъртта 

на Исус Христос нашия Спасител, означава да проповядваме противоречиво евангелие и рискуваме да 

бъдем осъдени заради това, за което Павел ни предупреждава в писмото си до Галатяните. 
 

Получаването на духовни дарове в наши дни 
 

Един проповедник от Юга задава два въпроса за това, което той нарича “чудните” духовни дарби. 
1. Ако чудните духовни дарби от 1 Кор.12-14 все още могат да бъдат получени, какво трябва да направим, за 

да ги получим? 
2. Има ли човек от вашата църква, който да е получил тези дарби? Ако има, какво доказателство може да се 

представи като потвърждение на това?” 
*** 

Как получаваме такива дарове в наши дни? По същия начин, по който Божиите хора винаги са ги 

получавали. Библията ни предоставя поне следните 4 принципа (но не и някаква “формула”): 
а) Чрез поддържане на близка връзка с Отца (1 Пет. 4:10) чрез Исус, неговия Син (Еф. 4:7) в Светия Дух 

(1 Кор. 12:11), тъй като верния Бог дарява даровете на милостта “харизмата” в цялото им 

разнообразие, независимо дали ние ги наричаме “чудни” или “обикновени”. Връзката ни с Даващия 

Бог е много по-важна от който и да е дар, с който Той може да ни дари. 
б) Когато искрено желаем да получим духовните дарби (1 Кор. 14:1, 39), а не когато потушаваме Духа (1 

Сол. 5:19), не когато презираме (1 Сол. 5:20) или даже забраняваме (1 Кор. 14:39) дарбите на 

милостта. Защо Бог би трябвало да ни дарява с нещо, което ние нито ще приеме с желание, нито ще 
го оценим, нито ще му позволим да пребъдва в нас? 

в) Когато служим на Бога с даровете, които вече ни е дал, както като се протягаме към изгубения свят 

около нас, така и като подкрепяме, окуражаваме и се грижим за другите вярващи в тялото на Исус. 
Исус ни обещава Присъствието си, ако Му се подчиняваме (Мат. 28:20; Мат. 10:19-20). Даровете на 

милостта ни призовават към служение и ние сме отговорни пред Бога за начина, по който вършим 

това (1 Пет. 4:10-11). Христос казва, че Бог няма да даде повече дарове на човек, който не използва 

онези дарби, които вече са му дадени (Мат. 25:29). 
г) Когато очистваме сърцата и мотивите си. Дарбите на милостта се дават, за да бъде оказвана помощ на 

другите, на не са лично издигане и прославяне; за служба и прослава на Бога, а не за задоволяване на 

собственото си любопитство или на собственото си его, или за задоволяване на жаждата ни за 
свръхестествени преживявания (Рим. 12:3; 1 Кор. 14:12; Деян. 8:13, 18-23). 
Независимо че можем да правим тези неща, Бог ще постъпва съобразно желанието Си (Пс. 115:3). 

Той е суверен на небето и на земята и дава даровете на милостта и извършва чудеса според Собствената си 

воля (Гал. 3:5). Ние не можем да го манипулираме или да го контролираме (Рим. 11:35-36), нито пък бихме 
могли да устоим на волята му. Божието царство е дошло и наближава и ще победи. Дано всеки ден да 

получаваме милост под неговата власт, както и неговото спасение. Какво доказателство може да представи 

човек, за да докаже наличието на тези дарове? Тези, които служат, са обслужвани и това е очевидно за 
внимателния наблюдател. Въпреки че трябва да доказваме всички неща и да изпитваме духовете, 

доказателството е така да се каже в онова, което човек получава в живота си, а не в някакви абстрактни 

аргументи. Духът на Бога се изявява чрез плодовете и служението на онези, в които Той работи. Христос е 
проповядван, Бог е прославян, грешните хора се спасяват, тъгуващите биват успокоявани, болните биват 

излекувани, оковите на Сатаната биват разкъсвани, живота на хората започва да прилича на живота на 

Исус, радостта е в изобилие и резултата от това е благодарност и възхвала на Бога. Хвала на Бога! 

https://methodist.bg/книги/
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Поправяйки ме 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише, че е задължен от Бога да ме поправи и казва: “Вие сте добър в 

отговарянето на въпроси, в които няма библейски език като например “задължително ли е кръщаването.” Но 

как ще отговорите на въпроса: “Дали кръщаването се извършва за опрощаването на греховете?” Защо не 

използвате думите на Апостолите, за да отговаряте на въпросите за кръщаването, вместо да отговаряте 

със свои думи? Вие  никога не отговорихте на въпросите ми относно това, защо на Нееман му е било 

заповядано да се потопи 7 пъти във водите на река Йордан, за да се очисти от проказата. Ще престанете ли 

да мислите за тази заповед, само защото не е била произнесена от Авраам или Моисей?” 
*    *    * 

Аз отговорих на въпроса “Нужно ли е кръщаването?”, защото той беше зададен по този начин. Аз 

също искам хората да не използват този език, тъй като той не е библейски. Според мен в продължение на 
повече от 1600 години християните са потвърждавали текста на “Кредото от Никеа”: “Ние признаваме само 

едно кръщение за прощение на греховете.” Тази фраза е заимствана от Деян.2:38, където се казва, че Петър 

заповядал на слушателите си: “Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за 
прощение на греховете ви.”  

Разбира се, кръщаването е “за прощение на греховете,” но какво точно означава това? В Деян.10:43 

същият апостол Петър обещал на други слушатели че “всеки, който повярва в Исус, ще получи чрез 
неговото име прощение на греховете си.” Чрез своят безгрешен живот и чрез своята безгрешна смърт, Исус 

Христос е направил праведни пред Бога всички грешни хора, които накрая ще бъдат спасени. Единственото, 

което ние можем да направим относно тази спасителна работа е да вярваме в нея и да отговорим на нея или 

да я отхвърлим и пренебрегнем. Ние се наслаждаваме на изгодите от спасението на Христос чрез вяра.  
В Новия Завет кръщаването е външен израз на тази вяра. Авторите на Новия Завет не предвиждат  

вярващ, който да не е кръстен или кръщаването на човек, който не вярва. Тъй като свързват вярата и 

кръщаването толкова здраво помежду им, авторите на Новия Завет често свързват кръщаването със същите 
благословии, на които се наслаждаваме чрез вярата. А що се отнася до Нееман, аз не знам, какво щеше да 

се случи, ако той не беше се потопил във водите на реката Йордан? На него му казали да се потопи 7 пъти и 

аз се радвам, че той е направил това. Както аз винаги съм твърдял – включително в писмото ми, на което вие 

отговаряте – кръщаването е необходимо за човека, който иска да се подчинява на Исус. Аз не знам как да 
кажа по-силно това, без да загубя мира си с Бога или да направя отсъждания, които не правилно да правя. 

Исус никога не е казал: “Този, който не е кръстен, няма да бъде спасен.” Исус е казал: “Който не повярва, 

ще бъде осъден” (Марк 16:16) 
 

 

Посещаване на църквата 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита дали семейството му греши, когато не посещава църквата всеки 

вечерна служба в сряда и неделя, въпреки че те редовно посещават сутрешните богослужения на църквата в 

неделя. Двамата родители работят на пълен работен ден, понякога се налага да пътуват, а освен това 

считат, че времето, което прекарват заедно у дома е също толкова важно, колкото и посещението на 

вечерните църковни сбирки в сряда и неделя. 
*    *    * 

В Библията няма заповед, в която на християните да се определя колко пъти седмично трябва да се 
събират, нито в кой ден да се събират. Но започвайки от 1-я век, повечето неевреи-християни се събират 

всяка неделя за да отдадат почит на възкресението на Христос, което се станало през този ден и аз вярвам, 

че това е одобрено от Бога. Мотивирани от вътрешно желание или от външни обстоятелства, ранните 

християни понякога са се събирали ежедневно (Деян.2:46).  
Когато хората споделят вярата в Христос и се обичат взаимно, те искат да са заедно! Авторът на 

Евреи призовава евреите, които вярвали в Исус да не прекъсват своята традиция на събиране с приятелите 

си евреи, които са вярвали в Месията (Евр.10:25). Упрекът тук е да не се изоставят и престават да 
посещават “допълнителните” събирания в синагогата. Вероятно тези евреи-християни са се събирали в 

събота в синагогата заедно с евреите, които не са били християни, но са считали, че Исус е Месията. От 

този откъс научаваме колко е важно да се срещаме помежду си за да подкрепяме взаимно вярата си и да 
общуваме помежду си, с оглед на изкуплението, което е постигнал Исус и достъпа до Отца, който ни е 

осигурил (Евр.10:1-24).  
Ако вечерните ни събирания в църквата в сряда и неделя имат същия резултат, ние се самоизмамваме, 

когато не присъстваме на тях и ограбваме другите християни от църквата си, лишавайки ги от 
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окуражението, което можем да им дадем. Ако тези сбирки не постигат тези цели и не дават тези резултати, 

вероятно можем да направим някакви промени, за да подобрим ефективността им. Окуражавам ви искрено 

да молите Бога да ви даде мъдрост и насоки, а след това да изследвате собственото си сърце и духовните си 

приоритети. Ако установите, че сърцето ви е в хармония с целите на Бога, но в определени случаи усещате, 
че времето, прекарано със семейството е по-важно, отколкото времето, което прекарвате с “църковното” си 

семейство, аз не мога да ви упрекна за избора, който сте направили и не вярвам, че който и да е друг би 

трябвало да ви упреква. 
 

 

Посланието на Библията 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Можете ли да обобщите цялото послание на Библията до обема на 

половин страница?” 
*    *    * 

Има само един истински Бог, който е създал всичко, което съществува. Той е създал хората по свой 

образ за да общува със себе си. Ние, хората, се отклонихме от пътя си и избрахме да живеем без да се 

съобразяваме с Божията воля и с целите на Бога. Нашият грях ни отдели от Бога, раздвои сърцата ни, 
отчужди ни един от друг и хвърли създанието в хаос.  

Но въпреки нашия грях Бог ни обича и реши да ни върне обратно при себе си. За да направи това, той 

избра Авраам и неговите еврейски потомци за да станат модел на общество на справедливостта, милостта и 
любовта, чрез което да доведе Спасител в света. Въпреки че избраните хора не са живели според 

изискванията на сключения с Бога завет (договор), Бог вярно изпълнил своето задължение. Преди около 

2000 години Бог изпратил своя Син – който е превъплъщение на самия Бог – чрез раждането от девица на 

човека, когото познаваме като Исус от Назарет. Исус изцелявал болните, прогонвал демони, прощавал на 
грешниците, усмирявал бурите, възвръщал зрението, слуха и живота на хората и съобщавал за идването на 

Божието царство. Управляващият еврейски елит отхвърлил Исус и убедил римляните да го убият на кръста. 

Три дни след това Бог го възкресил от смъртта. Четиридесет дни след това Исус се възнесъл на небето с 
обещанието, че един ден ще се върне с властта да възкресява мъртвите и да съди всички хора. Десет дни 

след като Исус се възнесъл на небето, неговият Дух слязъл от небето за да живее в и сред своите вярващи 

хора.  
Който признае, че Исус е Божият Син и повярва в обичта на Бога, демонстрирана чрез Исус, има 

опрощение на греховете и получава вечен живот. Тези хора престават сами да управляват живота си и 

признават, че Исус е техният личен Спасител и Господ, като изразяват своето разкаяние и вяра чрез 

кръщение във вода в името на Исус. Те се свързват помежду си чрез църкви за общо поклонение пред Бога 
чрез Исус Христос и за да се окуражават взаимно и да израстват във вярата, любовта, светия живот и 

добрите дела. Бог по свръхестествен начин променя характера им чрез Светия Дух и им дава сили да служат 

на хората и един на друг, докато Исус дойде отново на земята. Тогава ще бъде унищожено всяко зло и ще 
има нови небеса и нова земя – една вселена без греха и неговите последиците. Заедно с Исус хората, които 

са възкресени и прославени от Бога, ще видят Бога лице в лице и вечно ще се наслаждават на неговата 

компания. 
 

 

Посланието на Исус 

 
Една читателка на моята ел. поща ми пише, че слуша проповеди, но те не могат да развълнува душата. Тя ме 

пита: “Каква е сърцевината на евангелието? Коя е сърцевината на християнското послание, която в 

миналото е преобърнала света?” 
*    *    * 

Те са имали малко пари и са били слабо образовани. Не са имали бизнес план, не са имали спонсори, 

нито институция, която да ги подпомага. Тогава не е имало средства за масова комуникация и съвременни 

средства за пътуване. Но въпреки това, само в периода на едно поколение 13 обикновени мъже (Коментар: 12-

те ученици + Павел. Д.Пр.) и незабележимите им помощници разпространили посланието на Исус на 2000 км 

западно от Йерусалим до столицата на империята Рим, на почти 5000 км в южното направление до Индия и 

по цялата Римска империя във всички направления, където може да мине човек. В книгата “Деяния на 
апостолите” Лука разказва някои подробности, свързани с живота на обикновените мъже, чрез които Духът 

на възкресения и възнесен Исус от Назарет е постигнал тези удивителни резултати. Повечето от тези 
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глашатаи изгубили живота си докато изпълнявали тази задача, но направили това с радост, заради високата 

им оценка за посланието, което разнасяли.  
Лука обобщава някои от най-забележителните послания на мъжете, които са предпочели да бъдат 

убити, но не и да се отрекат от посланието, което оповестявали. Началото на този процес поставил Петър, 
който говорил пред хилядна тълпа от поклонници, много от които участвали в разпъването на Исус на 

кръста. Петър им казал: “Вие убихте Исус, Синът на Бога, но Бог го възкреси от смъртта и му даде 

титлата “Господ” и “Христос.” Сега Исус е изпратил своя Дух, за да изпълни древните предсказания, 
поради това обърнете сърцата си, покайте се и се кръстете в неговото име” (Деян.2:22-38). Скоро след това 

имало публично изцеление, последвано от публична проповед, масови арести и разпити във Върховния 

юдейски съд (Синедриона) (Деян.3-4). Отново посланието е било просто: “В своето незнание вие убихте 
Исус, Принцът на живота. Но Бог го възкреси от смъртта – самите ние го видяхме съживен и сега ви 

заповядваме да се покаете. Името на Исус има силата да изцелява осакатените тела и болните души.” 

Апостолите говорили навсякъде. Последвали арести, след това - намесата на ангели, които ги извеждали от 

затвора, противопоставяне от страна на управляващите и повторно предаване на посланието (Деян.6). 
Петър обвинявал: “Вие убихте Исус на кръста, но Богът на нашите предци го възкреси от гроба и го 

възвиси, за да седне до него на небето. Сега Бог дава покаяние и опрощение на греховете на всички, които 

не откажат да приемат това послание.”  
Историята ни разказва как един евангелист, наречен Стефан, бил убит с камъни от тълпата (Деян.7). 

Докато това се случвало, той разказал историята през вековете за Бога и неговите хора от Израел. Повечето 

хора отхвърлили посланиците на Бога, така направили и със Стефан. Филип се срещнал с един етиопец, 
разказал му историята на Исус и го кръстил в една локва (Деян.8).  По заповед на Духа, Петър разказал 

същата история пред едно италианско семейство – как Исус направил хората добри и в отговор бил убит; 

как Бог го възкресил от смъртта; как Исус възложил на своите свидетели да разказват историята му на всеки 

човек; че всеки, който се покае, ще бъде опростен (Деян.10).  
Фарисеят Савел, преследвачът на християните, станал Павел, посланикът на Исус сред нееврейските 

народи, който обикалял Средиземноморския свят и разказвал историята на Исус на всички, които искали да 

го чуят – в синагогите в Антиохия и Икония (Деян.13-14), по площадите в Листра (Деян.14) и Атина 
(Деян.17). За евреите тази история е била кулминацията на тяхната древна история; за неевреите това е 

новина за Създателя, който се протяга до цялото човечество и заповядва всички хора да се покаят в отговор 

на направеното от него. Интересното е, че в Деяния на апостолите не се говори за морал, за религиозни 

задължения, за присъединяване към конкретна църква, за самоуважение, за светски успех. Там се разказва 
за Исус, който е убит от хората, но е възкресен от Бога, който дава власт на Исус и покаяние на 

човечеството и ново начало в един нов свят.  
С тази история Исус е преобърнал света (всъщност го е изправил, за да застане на краката си) и след 

това историята и цивилизацията коренно се променили. Същият Бог продължава да царува и същият Дух 

продължава да работи, същата история продължава да е вярна, когато бъде разказвана без украшения и дава 

същите резултати. Светът чака. Кой ще разкаже историята сега? 
 

 

Праведният владетел 

 
От около 2000 години съществуват различия сред християните относно правилната роля на земните 

правителства и има ли нещо, което християните трябва да се стремят да постигнат чрез тях. В продължение 
на повече от 4 века те живяха под властта на Римската империя, която понякога приличаше на агент на Бога 

(Рим.13:1-7), а друг  път беше оприличавана на враждебен звяр (Откр.13). Исус е признавал ограничената 

царствена власт на Цезаря (Лука 20:19-25), но е напомнил на Пилат, че цялата власт идва от Бога (Йоан 
19:10-11). Някои вярващи са използвали държавата като ръка на църквата. В период от 100 години след 

узаконяването на християнството в Римската империя, император Теодосий я превърнал в официална 

религия на империята. През 16 век Калвин подчинил правителството в Женева на лидерите на църквата.  
Днес някои християни предлагат земните закони да бъдат заимствани изцяло от Библията. Други 

вярващи са разбирали глупостта на подобни опити. Августин написал книгата “Градът на Бога” за да 

напомни, че тези две неща не са едно и също нещо. Лутер е считал, че църквата трябва да е отделена от 

държавата, но те трябва да действат координирано помежду си. Анабаптистите обикновено изцяло избягват 
земните правителства. Лидерите на САЩ дълго време за считали, че имат морална мисия, но индивидуално, 

като личности, а не като държава. През 1630 Джон Уинтроп призовавал своите пуритани от Залива 

Масачузетс да станат “град на хълма,” а през 1991 Президентът Джордж Буш-старши призова американците 
чрез добрите си дела да се превърнат в “илюминация, съставена от хиляди източници на светлина.” Още по-
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наскоро няколко основатели и лидери на обществото “Морално Общество” публично признаха, че техните 

усилия за повишаване на морала чрез създаването на подходящи закони са били насочени още от самото 

начало в погрешна посока.  
Интересно е, че както в Стария, така и в Новия Завет има текст за правилното използване на 

правителството и за моралните цели. Пс.72 описва праведният владетел с термини, които ние наричаме 

граждански закон. Според този псалм царят, който доставя удоволствие на Бога е цар, чието управление се 

проявява в дела, които справедливи и правилни (ст.1-3) – “справедливост” и “равенство” са съставна част от 
англо-американското правосъдие. (Коментар: На английски език думата justice има две синонимни значения: 

справедливост и правосъдие. Във Франция имат Министерство на справедливостта, а не на правосъдието. А у нас имаме 
министерство на правосъдието, но всички се оплакваме, че няма справедливост. Това е така, защото у нас несправедливите 

начини за вписани в законите или не са забранени от законите, така че ние законно сме ограбвани от управляващите. Както в 
нашата Конституция, така и в законите ни не се среща думата „справедливост.“ Как тогава у нас ще има справедливост? 

Д.Пр.) 
Праведният владетел е особено чувствителен към съдбата на бедните и нуждаещите се хора, които, 

поради това, че им липсва сила (икономическа, политическа или някаква друга) за да се защитят, често 

стават безпомощни жертви на измамници, които притежават всички форми на властта и силата (ст.4, 12-14). 
Пророците от Стария Завет постоянно изобличават несправедливостта срещу бедните и слабите като грях, 

който по своята отвратителност е равен  на вероотстъпничеството. Новият Завет продължава темата  с 

предупреждението на Яков, отправено към несправедливите богаташи, че самите те ще бъдат осъдени 
(Як.5:1-6). От друга страна, в Залата на верните хора (Евр.11) са включени съдии, царе и пророци, които “с 

вяра...раздаваха правда” (ст.33). В Рим.13 Павел казва, че земните правителства са създадени от Бога с 

конкретна цел и царуващите ще отговарят пред Бога за това как те са изпълнили тази цел, която  в Рим.13:1 

е обрисувани с думи, които ние използваме в гражданските закони. Правителството е длъжно да подкрепя 
гражданите, които постъпват правилно и да наказва онези, които нарушават законите (ст.3-4). Бог е 

възложил тази функция на правителството и нейното изпълнение заслужава да бъде подкрепяно чрез 

плащането на данъците от хората, които трябва да плащат (ст.6-7).  
Интересно е, че нито в Пс.72, нито в Рим.13, нито на някое друго място в Библията се предписва, или 

даже намеква, по какъв начин трябва да се постигнат целите, които Библията одобрява и хвали. Вместо да 

ни даде точно указание за постигането на тези цели, Библията ни дава компас. В демокрацията, на която се 
наслаждаваме в САЩ (която е недостъпна за много мои читатели по света), това оставя място за 

политически партии, теории и програми, относно които от християните не се изисква да са в съгласие 

помежду си, нещо, което е добре ние също да помним. 
 

 

Правила и норми 

 
Професор от един колеж ме пита каква е разликата между това да казваме, че Новият Завет представлява 

сборник от правила и норми или че той ни предоставя “образец” или “модел.” 
*    *    * 

Според мен да казваме, че Новият Завет е сборник от правила и норми означава, че тези 27 книги по 

уникален начин ни разкриват стандарта, чрез който ние, християните сме призовани да мислим и да 

живеем. В този смисъл тази втора част от Библията и особено самият Исус, предоставя образец или модел 
за всеки от нас, чрез който да го следваме (1Кор.10:11; 11:1; Фил.3:17; 1Пет.2:21).  

Но често пъти тези, които се фокусират в Новия Завет като образец, виждат в него нещо много повече 

от това. Те твърдят, че Новия Завет ни предоставя картина, съдържаща всички външни подробности, 
свързани с това, което трябва да е църквата, независимо от времето и мястото. За нещастие, Библията не е 

събрала тези подробности за нас, не ги е организирала, не ги е поставила всичките на едно място, нито ясно 

ги е маркирала и обозначила. Ако трябва да имаме такъв образец, ние трябва да събираме отделните 

късчета и парченца от “пъзела,” като ги извличаме от различните заповеди (някои от които са приложими за 
нас, а други – не), от исторически описания (някои от които са написани, за да играят ролята на нормативи, 

а други – не) и понякога имат смисъл за нашите логични умове (за хората те имат голям, по-малък или 

въобще са лишени от смисъл – зависи от разума на отделния човек).  
Това не е основа за християнското единство и със сигурност не е условие за спасението. Не е нужно 

човек да е академичен изследовател на Библията, нито да е опитен мислител, юрист или да е ловък в 

дебатите, за да дешифрира това, което ни казва Бога. Всъщност, тези светски умения понякога ни пречат 

(1Кор.1:26-31; Йоан 5:39-40). Библията  ни уверява, че Бог се стреми да бъде с нас и иска ние да го 

опознаваме като личност (Деян.17:24-28; Евр.11:6). Всеки човек, който отиде при Бога смирено, търсейки 
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за научи и да изпълни волята му, може да намери както волята му, така и Него (Йоан 17:3; 1Кор.8:2-3). Това 

се отнася даже за професорите по изучаване на Библията и за юристите! 
 

 

Правилен ли е контролът над раждаемостта? 

 
Един абонат на моята ел. поща, чиято жена поради финансови съображения не иска да имат повече деца, 

въпреки това се притеснява да използва методи за контрол над раждаемостта. Този загрижен мъж ми пише: 

“Чувствам се виновен, че нарушавам Божията заповед да увеличаваме и да умножаваме човешкия род. 

Според мен ние изопачаваме Божието предназначение на секса. Можете ли да ми дадете някакъв съвет?” 
*    *    * 

Заповедта да увеличаваме и умножаваме човечеството се среща само два пъти в Библията. Веднъж 

Бог дал тази заповед на Адам и Ева, след като ги създал (Бит.1:28 и втори път повторил тази заповед на Ной 
и на тримата му синове след края на Потопа (Бит.9:1). И в двата случая тази заповед се е отнасяла за хората, 

които в онзи момент са представлявали цялата човешка раса на земята. Никой друг човек не е попадал в 

такава ситуация. Поради това стигам до заключението, че заповедта да умножаваме и да изпълваме земята 
с хора не е предназначена за никой друг човек. 

Библията ни учи, че Бог е дал секса на женените хора не само за да създават бебета, а и поради 

самата наслада от това (Песен на Соломон), за да се задоволяват естествените ни подбуди (1Кор.7:2) и за да 
се избягва прелюбодеянието (1Кор.7:5). Представата, че единствената цел на секса е създаването на деца се 

е появила след написването на Библията и то поради философски причини. 
Никъде в Библията не пише, че контролът над раждаемостта е зло, независимо дали това става чрез 

съобразяването на месечният цикъл на жената за избягване на зачеването или чрез използването на 
презервативи, или на други медицински способи и средства, или на хирургическа операция както на мъжа, 

така и на жената. Самото избягване на секса е форма на контрол над раждаемостта, въпреки че за женените 

хора този метод е най-нежеланият (1Кор.7:5). За нещастие, сега и аборта се превърна в метод за контрол 
над раждаемостта, въпреки че от библейска гледна точка на него е по-правилно да се гледа като на 

детеубийство. 
Според мен няма нищо лошо в това да решаваме дали да имаме деца или не. Много важно е да се 

грижим за децата, които вече имаме и да ги отглеждаме в християнски дом, който да ги научи да познават и 
да почитат Бога и постоянно да се опитва да им дава примери за християнско поведение и за християнски 

начин на живот (Втор.6:6-9; Еф.6:4). 
 

 

Правилно ли е да възразяваме срещу политическите лидери? 

 
Тъй като Библията учи християните да отдават почит на управляващите, един абонат на моята ел. поща ме 

пита дали винаги е грешно да критикуваме решенията на лидерите на нацията и да възразяваме срещу 

политическите им позиции?” 
*    *    * 

През 1 век дворецът на императора в Рим бил прочут със своите убийства, лъжи и всевъзможни 

извращения. Но въпреки това Павел и Петър, който по-късно умрели като мъченици поради същите тези 
римски управници, призовавали християните да се молят за управниците си, да плащат данъците си и да се 

отнасят почтително към институцията, която Бог бил поверил на тези порочни хора (Рим.13:1-7; 1Тим.2:1-2; 

1Пет.2:17). Юда, братът на Господа, предупреждава вярващите да не отправят остри критики срещу 
управляващите, а смирено да се подчиняват на Бога, който ще съди всички хора (Юда 8-9).  

Земните управници ръководят поради Божието благоволение и под неговата върховна власт (Йоан 

19:10-11). “Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото си поиска” (Дан.4:17). 
Управляващите са отговорни пред Бога за начина, по който ръководят, за личния си пример и за действията 

на държавата (Йез.34:1-4; Мал.3:1-12; Ис.1:10-20). Самуил смъмрил цар Саул, когато царят не се подчинил 

на Бога (1Ц.15:10-23). Натан поискал Давид да му даде отчет за постъпката си (2Ц.12:1-15). Йеремия 

изобличил злото сред управляващите и поради това бил обвинен в държавна измяна (Йер.26). В Новия 
Завет Йоан Кръстител обвинил цар Ирод за сексуална неморалност и заплатил за това с главата си (Марк 

6:17-29).  
Стандартите на Бога обхващат всички области на живота, както частните, така и обществените. Исус 

е поучавал много за справедливост, състрадание и милост. Безопасността на никоя държава не се опира на 

нейната военна мощ, на материалното й богатство или на международните й договори (Ис.22:7-11; 18:1-7; 
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31:1-3; 39:1-7). Най-силно обичат страната си тези граждани, които работят за приспособяването й към 

Библейските принципи за морал и справедливост. Както политическата Десница, така и политическата 

Левица имат да ни кажат някои истини, но нито едната, нито другата не може да претендира, че е 

изключителен представител на Бога. Която и да е родната ни страна (читателите на моята ел. поща са 
разпръснати буквално по всички страни по света), “нашето гражданство е на небесата”; Спасителят, 

който ще се върне от там е нашата върховна и вечна надежда (Фил.3:20-21). 
 

 

Правилно ли е да употребяваме музикални инструменти при хвалението в 

църквата? 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Имало ли е през 1 век гръцка дума, която да означава пеене без 

музикален съпровод? С други думи, имал ли е възможност Павел да ни каже пейте само “а’капела,” ако е искал 

да ни каже това? Тогава дали му е била позната дума с такова ограничаващо значение? В много от псалмите 

се говори за пеене и после откривате друг откъс от псалма, в който се говори за пеене с музикален съпровод.” 
*    *    * 

За значителна част от читателите на моята електронна поща (както и за значителна част от световната 

църква) спорът относно правилно ли е да се употребяват музикални инструменти в християнските 

богослужения изглежда безнадеждно остарял и неадекватен, какъвто е например спорът от средновековието 
относно броя на ангелите, които могат да танцуват на острието на една топлийка. Но въпреки това през 

вековете милиони християни са считали, че употребата на музикален съпровод при пеенето в църквата е 

печална грешка и даже сериозен грях. Към тази група принадлежат древните отци на църквата, 
забележителни реформатори и вярващи, свързани с източноправославната църква, заветните 

презвитерианци, консервативните менонити, примитивните баптисти и църквите на Христос.  
Най-често критиците на употребата на инструменти основават противопоставянето си върху факта, че 

някой друг ги използва и те искат да се разграничат от него, независимо дали този друг са юдеи, езичници, 
католици или други “деноминации.” А някои от противопоставящите се даже твърдят, че самият Бог е 

порицал употребата на инструменти при хвалението. Те посочват, че в Новия Завет никъде не пише, че 

трябва да се използват инструменти и от там стигат до заключението, че мълчанието относно 
инструментите означава, че тяхната употреба е забранена. В класическият гръцки език понякога е било 

използвано прилагателното име psilos (означаващо “гол” или “непокрит”) за да се каже “пеене без 

музикален съпровод.” Тази дума е използвана само един път в Стария Завет и не е използвана нито веднъж 
в Новия Завет. Но даже и без употребата на тази дума всеки автор на Новия Завет би могъл точно да каже, 

че трябва да се пее без музикален съпровод, като просто присъедини един глагол към някое определение, 

точно така, както направих аз в средата на това изречение.  
Истината е, че Новият Завет нито заповядва, нито забранява употребата на музикални инструменти по 

време на богослужението. Това е изцяло въпрос на избор. Това се подчертава и от факта, че гръцката дума 

psalm, източник за богослужението, който е одобрен от Новия Завет (Еф.5:19; Кол.3:16), първоначално се е 

отнасял за песен, която е пята с музикален съпровод. По-късно обхвата на тази дума бил разширен и в него 
се включила  всяка песен, независимо дали е пята със или без музикален съпровод, но от този обхват никога 

не са били изключвани песните, които се пеят с музикален съпровод. Поради всички тези основания аз 

стигам до заключението, че Бог е много загрижен за сърцата на хората, които му се покланят, но въобще не 

обръща внимание дали те пеят с музикален или без музикален съпровод. 
 

 

Правилно ли е жени да участват в ръководството на църквата? 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита дали в ръководството на църквата трябва да участват само 

старейшини и дякони, или могат да участват и обикновени членове на църквата и водачи на някакви 

служения. Ако в ръководството участват само старейшини и дякони, това за неговата църква би означавало 

цялото ръководство да е съставено само от мъже. Според читателят така е по-добре, тъй като той вярва, 

че Божията воля е мъже да управляват църквата, а и защото счита, че мъжете са по-способни да вземат 

решения, без да се съобразяват прекомерно с нашите чувства. 
*    *    * 

Предполагам, че Исус и неговите апостоли са много по-загрижени за представата ни за правилното 

ръководенето на нещата, отколкото за пола на онези, които ръководят (Марк 10:42-45; 1Пет.5:1-4). 
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Препоръките на християнските ръководители са тяхната привързаност към Христос, надареността им от 

Бога и упълномощаването им от Духът на възкресеният Исус (Деян.6:2-3; Рим.12:6-8; 1Кор.12:4-12; 

1Пет.4:10-11). Сред лидерите, описани в Библията има и жени – дякониси (Рим.16:1-2; 1Тип.3711), 

работници на евангелието (Рим.16:6, 8, 12), пророчици (Деян.2:16-18; 21:8-9; 1Кор.11:5), учителки 
(Деян.18:24-26; Рим.16:3) и вероятно даже по-нископоставени апостоли (Юлия в Рим.16:7 и в други 

апокрифи). 
В Библията не се говори конкретно за ръководството на църквата. Поради липсата на конкретни 

божествени указания по тази тема, църквата в Йерусалим автоматично продължила да прилага еврейската 

практика лидерите да са само мъже. Тази първа християнска църква е въвела провеждането на събрания за 

вземане на решения и за ръководене на дейността на църквата, в които очевидно са участвали както мъже, 
така и жени (Деян.6:2-6; 12:12; 15:4; 22). Много нееврейски църкви по примера на еврейските църкви са 

избирали само мъже за старейшини, но са се придържали и към примери за организиране на работата от 

собствената им култура и традиции.  Например, по време на гръцко-римската епоха самата дума, която 

превеждаме като “църква” означава “градски събрания” (Деян.19:30, 32, 39, 41). Въпреки че обикновено 
при преводите Фива е определяна като “помощничка” (Рим.16:2), Павел всъщност използва една гръцка 

дума, която в мъжки род означава: началник, управител, пазител, покровител. 
От последната част от коментара ви се разбира, че вие считате, че дяконите е най-добре да 

притежават само интелект, защото чувствата имат склонността да пречат на процеса; че от мъжете може да 

се очаква, че ще проявяват интелект, а жените ще се ръководят само от чувствата си. Данните от научните 

изследвания, които съм чел, твърдят, че често пъти женската интуиция е много по-силна от мъжката. За 
разлика от мъжете, жените могат да откриват, да комбинират и да анализират точно, незабавно и 

едновременно множеството стимули на разума и чувствата. И вместо да са причина за някаква слабост, 

тези качества на жените допълват нашите собствени и ограничени мъжки способности и дарби (Бит.2:18). 

Тъй като сме призовани да обичаме Бога с цялото си сърце, душа и ум (Мат.22:37), вероятно при вземането 
на най-важните решения трябва да вземем предвид всички тези съображения. 

 

 

Правилното кръщение и ученичеството 

 
Един абонат на моята ел. поща от Далечния Изток ми пише: “Моето проучване на Библията се убеждава, че 

учението за кръщението за опрощаване на грехове е библейско (Деян.2:38). Но въпреки това, когато някой чуе 

евангелието на Христос по време на много евангелски кампании и отговори чрез молитва, за да приеме Исус в 

сърцето си, за него се казва, че е спасен. Трябва ли да поздравявам такъв човек като мой брат или трябва да 

му кажа: “Чакай малко, не бързай да се радваш. Ти все още не си спасен?” 
*    *    * 

Ако Деян.2:38 беше единственият стих в Деяния на апостолите, в който се изброява 

последователността на събитията при спасяването на новоповярвалият или ако всички други места в Новия 
Завет описваха същата последователност, ние щяхме да стигнем до заключението, че Бог следва един и същ 

строго определен ред. Но в друг стих, писан от същият автор (Лука в Деяния на апостолите) се казва, че 

същият апостол Петър казал на членовете на семейството на Корнилий, че “всички пророци 

свидетелстват, че който повярва в него (в Исус) получава опрощение на греховете си” (Деян.10:43). 
Тогава тези неевреи, които повярвали, получили Светия Дух, а след това Петър им заповядал да се кръстят 

във вода в името на Господ Исус (Деян.10:36-48). Трябва да призная, че Бог се отнася с хората по различен 

начин в различните случаи. 
Как е възможно на едно място да се казва че “който повярва, има опрощение на греховете си” 

(Деян.10:43), а на друго място да се казва, че хората трябва да бъдат “кръстени за опрощение на греховете 

си" (Деян.2:38)? Отговорът се съдържа във виждането, че кръщението е само външен израз на вярата. 

Който вярва в Исус – в спасяващият смисъл, че да се остави изцяло на Бога в Христос и да се осланя 
единствено на това, което Исус е направил за нас, за да ни направи праведни пред Бога – има опрощение на 

греховете (Деян.10:43). А когато някой бъде кръстен като израз на тази вяра, за това кръщение може да се 

каже, че е “за опрощение на греховете” (Деян.2:38). 
Евангелистите, за които споменавате, проповядват Исус и призовават хората да се оставят в ръцете 

му и да вярват само в него за спасението си. Това е чистото евангелие. Иска ми се те да казват на 

повярвалите хора да дадат външен израз на вярата си, като бъдат кръстени в името на Исус, а не само да им 
се казва да се молят с молитвата на грешника (Деян.22:16; 1Пет.3:21-22).  Но според Деян.10:43 всички, 

които са истински вярващи, имат опрощение на греховете си. Подобно на членовете на семейството на 

Корнилий, те могат да получат Светия Дух, когато чуят и повярват (виж Гал.3:2). Като такива, те са мои 
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братя и сестри и аз не се притеснявам да ги наричам с тези имена. Нито един човек, който вярва в Христос 

за спасението си, няма никога да бъде да бъде разочарован (Рим.10:8-11). 
 

Правилното кръщение и християнското обучение 
 

Един китаец от Далечния Изток, свързан с Христовите църкви ми пише: “Съвместното ми обучение с 

представители на други деноминации за известно време ме безпокоеше. Не се изненадвам, че онези, които не са 

кръстени “правилно” могат да бъдат спасени. Но обучението ми ме убеди, че учението за кръщение “за 

опрощение на греховете” е библейско (Деян. 2:38). Например, когато някой чуе евангелието по време на 

проповедите на Били Греъм и му отговори с молитва да получи Исус в сърцето си, той се обявява за спасен. 

Трябва ли да го поздравявам като брат в Христа или трябва да му кажа: “Чакай малко, не се радвай толкова 

бързо. Ти още не си спасен?” 
*** 

От много години аз също се борех с проблема за кръщението и за спасението, както и за връзките ми с 
вярващи от другите деноминации, които може би не са били кръстени по начинът, който считах, че е 

“правилен” и “по-подходящ” момент. С течение на времето съзнанието ми се успокои и сега мога да кажа 

следното по този въпрос. 
Йоан 3:16 и Еф. 2:8-10 са само два добре известни откъса от многото стихове от Новия Завет, които 

ясно показват, че ние сме спасени само по благодат, т.е. спасението е изцяло дар на Бога, който не 

заслужаваме, че се спасяваме само чрез вяра, като вярваме в онова, което Исус вече е направил за нас, тъй 

като самите ние не можем да направим нищо, за да допринесем за спасението си или да подобрим по 
някакъв начин направеното от Христос. 

Повдигнатият от вас въпрос се появява, когато четем Деян. 2:38 и стигаме до (невярното) заключение, 

че кръщението задължително води до опрощаване на греховете - все едно че Бог седи на небето с 

хронометър и бинокъл в ръце и гледа постоянно към нас, за да отбелязва в списъка си кой какво прави. Ако 
Деян. 2:38 е единствения текст в Библията, където се дава една последователност на събитията, или ако 

всички останали текстове за кръщението са в пълно съответствие с него, тогава може би това обяснява 

всичко и няма какво повече да се каже. 
Обаче, когато прочетем Деян. 10:43, в който същият Апостол Петър казва на присъствуващите на 

проповедта му в дома на Корнилий, че “За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който 

повярва в Него, ще получи чрез Неговото име опрощение на греховете си.” Присъствуващите не-евреи са 
повярвали, получили Светия Дух, а след това Петър им заповядал да се кръстят във водата в името на 

Господ Исус (Деян. 10:36-48). 
След това си задавам въпроса, точно какви са били хората, които са присъствували на тази среща и  с 

кой от тях е най-естествено да се оприлича? Ситуацията, описана в  Деян. 2 е уникална, това е първото 
проповядване на евангелието на юдеи - мнозина от които лично са взели участие в разпъването на кръста на 

Исус. Ситуацията от Деян. 10 също е уникална, защото това е първото проповядване на евангелието пред 

не-евреи. Добре, но аз съм не-евреин.  Може би лично за мене модел трябва да бъде ситуацията от Деян. 
10:43, а не от Деян. 2:38. Най-накрая, длъжен съм да призная, че с различните хора Бог постъпва по 

различен начин и в различно време - Деян. 2 и Деян.10 съвсем не дават един и същ порядък на събитията. 
Поради това се запитах, как би могло да се каже на едно място, че “който повярва, ще получи … 

опрощение на греховете си” (Деян. 10:43), а на друго място да се казва, че хората трябва да се “кръстят… 

за опрощение на греховете” (Деян. 2:38). Отговорът е много прост. 
Тъй като опрощението е изцяло дар от Бога, ние не можем да го спечелим, ние можем само да го 

получим. Ние го получаваме, като вярваме в обещанието от Божието евангелие, че Бог ни е примирил със 
себе си в Христос, че Исус е бил пожертван поради нашите престъпления и е бил възкресен за да бъдем 

оправдани (2Кор. 5:18-21; Кол. 2:19-20; Рим. 4:23-25). Следователно, не е изненадващо, че в Библията се 

казва, че който повярва в Исус - доверявайки се изцяло на Бога в Христос, разчитайки само на онова, което 
Исус е направил заради нас, за да ни оправдае пред Бога - такъв човек има опрощение на греховете си 

(Деян. 10:43). 
Смисълът на кръщаването е то да бъде външен израз на вярата в сърцето на човека. Лишено 

от такава вяра, кръщението губи всякакъв смисъл. Когато човек бъде кръстен като израз на вярата 

му, за такова кръщение може да се каже, че освен всичко останало, то е и “за опрощение на 

греховете” (Деян. 2:38). 
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Били Греъм проповядва Исус и призовава хората да се оставят в ръцете на Христос и да 

вярват единствено на него за спасението си. Това е евангелската истина. Иска ми се Били Греам да 

можеше да каже на повярвалите да дадат външен израз на вярата си, като се кръстят в името на 

Исус, вместо да им казва само да се молят с молитвата на грешника. Аз бих им казал за 

демонстрират вярата си, като се кръстят в името на Господ Исус Христос. Правейки това, аз бих се 

позовал н а авторитета на Исус и на неговите апостоли (Мат.28:19; Деян. 10:48). 

Съгласно Деян. 10:43 всички, които са истински вярващи имат опрощение на греховете си. 

Подобно на не-евреите, намиращи се в дома на Корнилий, вярващите могат да получат Светия Дух 

в сърцата си, когато чуят евангелието и повярват ( Гал. 3:2). Като такива, те са мои братя и сестри и 

аз нямам задръжки да ги наричам така. 

Ние никога не бихме могли да бъдем в по-добро положение от това, да вярваме в обещанията 

на Бога и да се оставим изцяло на разположение на Бога в Христос, гледайки само към неговата 

завършена работа в наша полза като на основа за нашето отношение към Бога Никой, който 

постъпва по този начин няма някога да бъде разочарован или посрамен (Рим. 10:8-11). 

 

 

Правосъдието като призив 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пише, че синът му иска да стане адвокат. Бащата казва: “Много хора 

имат отрицателно мнение за юристите, тъй като считат, че те се интересуват малко от намирането на 

истината и справедливостта, ако тези две неща не съвпадат със собственият им план или с личната им 

печалба. Можете ли да ми дадете някакъв съвет като християнин и адвокат?” 
*    *    * 

Аз познавам много юристи, които се опитват да вървят след Исус Христос и да правят това, което е 

правилно. Познавам и други юристи, които не правят това. Същото може да се каже  и за търговците, за 

бизнесмените, за индустриалците, за финансистите и са хората от всички останали професии. Прилагането 
на закона предлага уникални възможности да работим за справедливостта, както по отношение на 

престъпленията, така и в гражданските отношения и да се подпомага мирното и порядъчно общество. 

Освен това, практикуването на закона е свързано и с някои специфични изкушения, като високомерие, 
стремеж към забогатяване и липса на човешка милост. Но не само адвокатите са подлагани на тези 

изкушения. Самото прилагане на закона е част от Сегашната Ера, която отминава (1Йоан 2:17; 1Кор.7:31). 

Същото се отнася и за образованието, медицината, държавното управление и бизнеса. Вечното измерение 

на всяка професия се намира в личните взаимоотношения и в сблъсъците между хората.  
Дали считаме, че всички хора са важни за Бога и поради това – важни и за нас самите? Отнасяме ли се 

учтиво и уважително към другите хора, особено към тези, които обслужват ежедневните ни нужди? Дали в 

ежедневието си съзнателно се съобразяваме с волята на Бога? Дали ценностите на Божието царство 
оформят нашето поведение, дали определят приоритетите ни, дали влияят на решенията ни? Ако не можем 

да отговорим с “Да” на тези въпроси (въпреки че никога не можем да достигнем до идеала), животът ни е 

духовно празен – независимо от това колко успешни може да сме в придобиването на власт, в изграждането 
на репутация или в натрупването на богатство.  

Най-важното е, че всеки от нас трябва да се стреми към кариерата, за която Бог ни е надарил и за 

достигането на която той е отворил вратата на шанса пред нас. Онзи, който може да разпознае Божият 

призив и да му се подчини, ще живее с мир в себе си и ще е доволен от всяка работа, независимо от това, 
дали  ще копае канали, ще работи в банка, ще програмира компютри или ще обучава третокласници да 

четат или да пеят. Дано Бог да въведе вашият син в професия, която ще му осигури такова задоволство и ще 

донесе прослава на Бога.  
Молитва: “О, Боже, ти си силата на всички хора, които вярват в теб: защото в нашата слабост 

ние не можем да направим нищо добро без теб, дай ни помощта на Твоята милост, за да можем, 

изпълнявайки заповедите Ти, да Ти доставим удоволствие както чрез желанията, така и с действията си; 

чрез Исус Христос нашия Господ се молим. Амин.”  

 

Преброяване на благословиите 

 
Сега е 10:00 сутринта и ние сме се събрали в църквата за богослужение. Оглеждайки братята и 

сестрите, които са дошли и спомняйки си за други, които ги няма, аз размишлявам за многото благословии, 
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които никога не трябва да приемам за даденост. Гейл ми се усмихва сладко от инвалидната си количка. 

Церебралната парализа я е направила неспособна да се ръкува, но не може да й попречи да докосва сърцата. 

“Благодаря ти, Боже, за тялото, което функционира.” Скъпият ми приятел Еди днес не е тук. Той все още не 

е достигнал до средната възраст, но мозъкът му е увреден вследствие на автомобилна катастрофа, поради 
което на което този баща на три деца не може да упражнява професията си и сега получава инвалидна 

пенсия. “Благодаря ти, Боже, заради нормално действащият ми мозък и за здравата ми нервна система.”  
Жена му Лиа пое върху себе си допълнителното натоварване. Хвала на Бога заради тази вярна и 

самопожертвователна съпруга! Ричард също не е тук. Бъбреците му престанаха да функционират и само 

ежедневната диализа го поддържа жив. Преди време лекарите ампутираха и двата му крака. Колко 

вълнуващо щеше да е, ако той можеше да стане от леглото и да се облече! Ванда е в болница, защото 
боледува от рак и вече е изпаднала в безсъзнание. Съпругът й Гери ми каза, че положението й е 

безнадеждно. Той покани няколко старейшини да я помажат с масло и да се помолят за нея днес след обед. 

Тя няма да разбере, но Бог ще разбере и това е достатъчно. “Благодаря ти, Боже за тази болница и за това, че 

никой от моето семейство не е нужно да е там.”  
Няма земно обяснение защо Гейл има церебрална парализа, а и аз нямам. Или защо мозъкът на Еди е 

увреден, а мозъка на жена ми – не. Или защо краката на Ричард са отрязани, а не моите. Или защо майката 

на децата на Гери е в болницата, а майката на моите деца – не. “Господи, нека да запомня и да благодаря за 
всички неща, които не са се случили! Помогни ми да разбера със сигурност, че един ден и аз ще умра, освен 

ако Исус не пристигне преди това и да приема този факт с милост, както и самата смърт, ако имам някакво 

предупреждение, че тя е предстояща. Нека да знам, че каквото и да се случи за добро или за лошо, че Ти си 
с мен, че Ти ме обичаш, че Ти притежаваш цялата власт и че Ти никога не се променяш. И нека да 

окуражавам и да служа на другите, които страдат сега, стига да има някакъв начин да направя това.” 

 

Превъзвишеният Бог 

 
В Ис.66:1-2 пророкът разкрива две реалности за Бога. Теолозите ги наричат божествено 

“превъзходство” и “характерно качество.” В известен смисъл Бог е много далече, но въпреки това той е 

много близо до нас. Едновременно той е “Превъзвишеният Бог” и “Най-близкият Бог.” Бог казва чрез своят 
пророк: “Небето е моят престол и земята е мое подножие...моята ръка е направила всичко това.” Как е 

възможно нашето ограничено въображение да схване представата за такъв Бог, който няма начало и край, 

който никога не спи и не се уморява, който при създаването на света е призовал всяко нещо, което 
съществува навсякъде? (Живата ни увереност в тази картина трябва да е началното място за всяко 

“обновително” богослужение.”) 
Несъмнено ние можем единствено на коленичим пред Бога, без да смеем да отворим устата си. Даже 

можем да легнем по очи на земята пред него. Понякога, насаме, аз се моля по този начин, като прекарвам 

известно време в мълчание, представяйки си как седя в края на милионното множество, което изпълва 

Тронната зала на небето и възхвалява Бога. Понякога просто “да си там” е достатъчно богослужение. 
Бог казва чрез Исая: “Към този ще погледна, към този, който е сиромах и съкрушен духом и който 

трепери от словото ми.” (Ис.66:2). Превъзвишеният Бог е превъзвишен Бог! В плътта на Исус от Назарет 

той се е присъединил към нашата човешка природа. Чрез Духът на възкресеният Исус Христос той отново е 

дошъл при нас. Бог ни призовава да празнуваме, да се радваме на неговото присъствие, да викаме с 
благодарност и от наслада! 

Християнското богослужение отразява целият спектър от уважение и почит към реалността на Бога. 

Понякога ние се покланяме или коленичим в пълна тишина, възхитени от превъзвишеният Бог. Друг път 
издаваме силен шум към Господа, празнувайки и радвайки се на милостите на превъзвишеният Бог. И двете 

изразни средства са правилни в определени моменти, но нито едно от тях не трябва да е абсолютно 

задължително. Хората могат да се съобразяват и с това, което се очаква, да повтарят поредици от думи или 

действия. Нито едно от тези неща не притежават някакви вродени достойнства. 
Искреното богослужение винаги извира от скромното  и съкрушено сърце, независимо от конкретните 

особености на програмата. Конкретните стилове и форми варират в зависимост от културата, мястото и 

поколението. Но приемливото сърце винаги е едно и също. Богът, който е далеч над нас същевременно е 
дълбоко вътре в нас. Превъзвишеният Бог е най-близкият Бог. 

Навсякъде и по всякакъв начин, нека всички хора, които дишат, да възхваляват Божието свято 

име! 

 

 



32 

 

32 

Превъплътеният Бог 

 
Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Едуард, можеш ли да ни посочиш поне един стих от Библията, 

който потвърждава факта за девственото раждане на Исус от Мария, т.е. на факта, че Исус е божество и 

е съществувал преди раждането си в човешка плът, когато Единственият истински Бог (Йоан 17:3; 1Кор.8:6) 

е станал негов буквален Отец?” 
*    *    * 

Веднага се сещам за три стиха от Библията, които потвърждават този факт: Евангелието на Йоан 

започва така: “В началото беше Словото (Logos) и Словото беше с Бога; и Словото беше Бог” (Йоан 1:1) 

Тук под “началото” се разбира периода, който е поне толкова ранен, колкото ранно е и Сътворението, тъй 
като Словото е било Божият извършител на този процес (ст.3). Словото е било божество (theos). В това 

евангелие се казва, че Онзи, когото ние познаваме като Исус от Назарет е съществувал и е бил Бог много 

преди да стане човек и в някакъв смисъл нещо по-различно от човека. В първите няколко стиха на 
Евангелието на Йоан съвсем сбито ни се казват всички тези неща.  

Исус твърди същите неща за себе си. Когато наближило времето да бъде предаден и разпънат на 

кръста, Спасителят се помолил: “И сега, прослави ме, Отче в своето присъствие със славата, която имах 
преди създаването на света” (Йоан 17:5) Исус твърди, че много преди да се е превърнал в човешкият син 

на Мария, Той е съществувал (но не в образа на “човека” Исус) и е споделял славата на Бога. Малко преди 

да настъпи момента на безславното му изоставяне на кръста, Исус моли своя Отец да възстанови тази 

негова вечна слава в присъствието на Отца.  
Павел повтаря тези две твърдения за Исус, като казва: “Защото в него (в Исус) обитава телесно 

цялата пълнота на Бога” (Кол.2:9). Всичко, което се включва в понятието “Бог” се е съдържало в човека 

Исус от Назарет. Като истински човек, Исус е бил “дом” на Бога и е съществувал много преди да се 
превърне в човешкият син на Мария. В Новия Завет Исус от Назарет постоянно е наричан “Божият Син” – 

като понякога (както вие отбелязвате) това е свързано с чудодейното му зачатие (Лука 1:34-35), но и с 

неговия верен и изпълнен с Божието благоволение живот (Мат.3:17), с неговото възкресение от мъртвите 
(Рим.1:4) и даже със съществуването му с Отца още преди да се превърне в човек (Йоан 6:40-51). 

 

 

Предварителното знание и свободната воля 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Опитвам се да разбера как Бог може да ни даде свободна воля да 

изберем спасението и в същото време да знае предварително кой ще бъде спасен. Можете ли да обясните 

това? 
*    *    * 

Аз не мога да обясня загадката на Божията суверенна милост и на дългът на човека, така както не 

мога да обясня загадката на Троицата, загадката на Превъплъщението или загадката на Възкресението. 

Божийте мисли и Божийте пътища са просто много по-възвишени от нашите и само глупавият човек може 
да твърди, че разбира повече от това, което Бог е преценил, че е подходящо да ни разкрие (Втор.29:29; 

Пс.131:1; Рим.11:33-36). Но нека да разгледаме някои неща, които можем да разберем. 
Това че знаем за някакво събитие не причинява самото събитие, независимо дали това познание идва 

преди или след събитието. Ако гледате един филм два пъти или ако прочитате втори път някоя книга, вие 

вече ще знаете, какво ще се случи във филма или в книгата, но вашето знание не прави това нещо да се 

случи. Но предварителното знание на Бога включва нещо повече от това, че Бог предварително знае за нас и 

за нашия живот и то е, че Бог ни е обикнал, когато нито ние, нито даже този свят са съществували 
(Рим.8:29; Амос 3:2). 

А що се отнася до прочутата “свободна воля,” може да се окаже, че тя е по-илюзорна, отколкото 

предполагаме. Волята, която е поробена от греха всъщност въобще не е свободна воля (Йоан 8:31-34). Но 
това не ни пречи наистина да правим избор или наистина да вземаме решение, или накрая (в Съдния Ден) 

да даваме отчет за действията и за поведението си. Библията говори често за отговорността на човека, която 

винаги пораства от срещата му със Създателят. В Библията никъде не се споменава за “свободната воля,” 

защото това е термин, който е измислен от философите. 
Бог ни е казал в Библията, че най-накрая ще отведе у дома при себе си за цялата вечност едно огромно 

множество от хора, които ще са представители на цялото човечество (Откр.7:9-10). Вечната благословия на 

спасените няма да се дължи на някаква тяхна заслуга, а ще е безплатен дар на Божията милостива 
благосклонност, основаваща се заместващата работа на Исус Христос в тяхна полза (Еф.2:7-9). Това е 

истина, независимо от това, дали спасените са познавали Исус в този живот или не (Рим.3:24-25; Евр.11:40). 
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Освен това от Библията знаем, че Божията милост към спасените не започва в Съдния Ден, нито даже 

по време на техния земен живот. Бог се е влюбил в тях още преди създаването на света и още тогава ги е дал 

на Исус, за да бъдат негово наследство (Йоан 6:37-40; 17:1-4). Божията милост в миналото не е била в 

зависимост от нито едно от нещата, които той е виждал в хората си гледайки в бъдещето, така както 
милостта му няма да зависи от каквото и да е, което хората му заслужават, когато Бог поглежда назад, за да 

направи равносметка в Съдния Ден (2Тим.1:9; Рим.9:16). 
Библията ни гарантира, че Бог няма да осъди несправедливо нито един човек, който накрая ще бъде 

предаден на унищожение. Всички онези, които накрая няма да бъдат спасени ще са хора, които съзнателно и 

многократно са отхвърлили Божията милост и приятелство през земния си живот (Йоан 3:19; Деян.13:45-46; 

Рим. 2:14-16; 9:14). Накрая цялото човечество от всички поколения ще се състои от тези, които Бог е избрал 
и от онези, които Той не е избрал. Всяка от тези две реалности е реалност сама за себе си и нито една от тях 

не причинява наличието на другата. 
 

 

Предсказване 

 
След като посетил един ясновидец, за да научи бъдещето си, приятелка на един читател на моята електронна 

поща се чуди дали да приспособи живота си към предсказанията на гадателя. Читателят ме пита какво казва 

Библията за медиумите, ясновидците, врачките и астролозите и дали християните трябва да се допитват до 

тях и ако трябва, как да се възползват от техните предсказания?” 
*    *    * 

През цялата записана история в повечето култури по света са съществували предсказатели. Тяхното 
присъствие е доказателство за универсалният човешки стремеж към свръхестествено познание на бъдещето 

с надеждата, че такова предварително познание ще ни дари със способността да контролираме това, което 

ни предстои в бъдещето. В зависимост от конкретните методи и средствата, използвани за разкриване на 

бъдещето, тези хора са били наричани ясновидци, магьосници, чародейци, медиуми, спиритуалисти, 
гадатели, врачове или с други имена. Библията винаги казва, че тези практики са противни на Бога и 

че в най-добрият случай от тях няма никаква полза, а в най-лошият – че са работа на дявола. 
Когато Бог извел потомците на Яков от робството в Египет, той ги инструктирал да  нямат нищо общо 

с тези езически практики, а да разчитат само на Бога, който ще им открие онова, което пожелае чрез своите 

пророци (Втор.18:9-23). Векове по-късно, един от тези пророци упреквал съвременниците си заради това, че 

са се допитвали до ясновидци и магьосници, а не са слушали Божието слово, което било написано в 
Писанията (Ис.8:19-20). В Новия Завет са разказва, че на евангелието са се противопоставяли и то е 

триумфирало над магьосниците, както се е случвало многократно през вековете (Деян.8:9; 13:6; 16:16; 

19:19). Магьосничеството е било описано като дело на греховната човешка природа и е било забранено за 

християните (Гал.5:20). 
Ние, които служим на Исус Христос, сме в ръцете на верния Бог, който ни познала интимно и ни 

обича неизмеримо. Той води християните чрез Библията, чрез Исус Христос, който е превъплътеното 

Слово, чрез Светия Дух и когато му се хареса - чрез ангели, демони, провиденчески срещи и обстоятелства, 
както и чрез правилно употребяваните дарби на обикновени християнски пророци. Поради това ние сме 

освободени от зависимостта от хороскопите, от картите за врачуване и от всякакъв вид предсказатели на 

бъдещето. И тъй като те не са ни нужни и подкопават вярата ни в Бога, те нямат място в живота ни. 
 

 

Предсмъртните думи на Исус 
 

Дали Йоан е можал да чуе последните думи на Исус, след изричането на които главата му е клюмнала 

и той е умрял? Ние не можем да кажем това със сигурност, въпреки че Йоан разказва за тях в своето 
евангелие. Когато размишляваме за всичко, което Исус е трябвало да понесе – бичуването и боят с юмруци, 

самото разпъване на кръста, гърчовете, глада и жаждата, цялостната умора на тялото и разума – ние се 

удивляваме, че той е бил в състояние даже да каже каквото и да е. Но въпреки всичко, Той ги е казал. Той 

отворил устата си и казал една единствена дума на гръцки - tetelestai, която на български се превежда с две 
думи. Той е казал и някой го е чул, независимо дари този някой е бил Йоан или друг от присъстващите. И 

Йоан, разбирайки, че това е важно, пише в своето евангелие, че Исус е казал: “Свърши се.” (Коментар: Или 

„Извърши се,“ и двата превода са верни. Д.Пр.)  
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Това е вик на победа, а не на поражение. С тези думи, изречени с последния му дъх, Исус пресякъл 

финалната линия. С тези произнесени шепнешком думи той обявил своят колосален триумф. Чрез тях той 

отбелязал успешното завършване на своя живот, който бил изцяло посветен на Създателя. Той живял с 

пълна вяра и сега умрял с пълна вяра. Чрез този верен живот и чрез тази вярна смърт, небесното Спасение 
се превърнало в реалност.  

Когато говорят за Спасителната операция, авторите на Новия Завет постоянно използват глаголи в 

минало време. Бог показал Исус публично на кръста като изкупително жертвоприношение. В плътското 
тяло на Исус Бог ни е спасил, за да бъдем негови хора. Създателят ни е спасил и е отменил властта на 

смъртта над нас чрез смъртта и възкресението на своя Син. Исус извършил очистване на хората от 

греховете им и спечелил вечното им откупуване. Лъвът от племето Юда е победил – приемайки формата на 
закланото и пожертвано Агне. Като представител на човечеството, чрез своята жертва Исус е откупил 

хората за Бога. Евангелието е новина и тази новина е добра: това е “добрата новина за вашето спасение.” 

Небесното Спасение е било постигнато и Създателят е примирил света със себе си. Исус е направил това и 

го е обявил с предсмъртните си думи: “Свърши се. Свърши се. СВЪРШИ СЕ!” 
 

Предубеждения и Божието царство 
 

Първоначално човешкото семейство се е състояло от хора от една раса и от една класа. Когато се 
появили различията, греховните мъже и жени започнели да се отнасят зле помежду си, а като причина за 

това лошо отношение посочвали различията. Но всъщност истинските виновници са омразата, завистта и 

гордостта и те не се нуждаят от различен цвят на кожата, за да оправдават действията си. В бившата 

Югославия белите босненци и сърби се избиваха безмилостно така, както се избиват белите екстремисти в 
Северна Ирландия. В Африка чернокожите етнически лидери извършват масови кланета на хората от други 

племена и така увековечават древната омраза, която продължава да съществува без никаква логика и цел. 

Белите хора са били робовладелци в Америка, но чернокожите африканци са продавали робите на 
роботърговците. 

Расовите предпочитания са демонстрация на неграмотност, на неморалност и на нехристиянско 

отношение. Същото се отнася и за класовите предпочитания (Як.2:1-13). В духовното тяло на Исус Христос 
Бог събаря всички разделителни стени, които отделят пропадналите човешки същества (Еф.2:11-22). 

Разделянето на християнските църкви въз основата на расови, национални, класови и полови признаци 

противоречи на посланието на евангелието и на неговия смисъл (Гал.3:26-28). Църквите, в които има хора 

от различни раси и от всички класи на обществото, мощно демонстрират силата на идващото Божие 
Царство пред разкъсаното и греховно общество.  

Два позитивни примери в родният ми град Хюстън, Тексас, са Църквата “Лейкууд,” водена от пастор 

Жоел Остийн, който е 30% англичанин, 30% испанец и 30% афроамериканец, другата църква е Impact 
Church of Christ, в която членуват хора от различни раси. Движението Promise Keepers също се състои от 

хора от различни раси и класи. Целта на това движение е обединението между хората, но целта на това 

обединение няма нищо общо с политиката, а е свързано изцяло с трансформиращата и изцеляваща сила на 

Исус Христос, Възкресеният Спасител. 
Когато преди 30 години проповядвах в една провинциална църква в южната част на САЩ, аз поканих 

един новодошъл чернокож брат да ни води в заключителната молитва, което вбеси един виден член на 

църквата. Когато му се противопоставих, той каза: “Те си имат своите църкви. Нека да ходят там.” Аз го 
попитах какво ще направи, когато отиде на небето, тъй като там ще бъде заедно с чернокожите. Той ми каза: 

“Ако те отидат там, по-добре е Бог да ми осигури отделно място!” Казах му, че с подобно поведение той не 

би трябвало да се безпокои за това. (Коментар: За разлика от „тясната врата“ на Божието царство, вратите на ада са 

широко отворени и там има предостатъчно място. Д.Пр.) Скоро след това аз бях уволнен като проповедник в тази 

църква. Слава на Бога, че Той ни обича, въпреки греховете ни! 
 

 

Преклонение “в истина” 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише, че всички християни, които не принадлежат на неговата 

група са изгубени и че тяхното преклонение пред Бога не се зачита за нищо. В подкрепа на 

твърдението си читателят цитира едно твърдение на Исус от Йоан 4:24, че Бог търси поклонници, 

които Му се покланят “в истина.” Читателят казва, че това означава да се придържаме точно към 
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образецът, описан в Новия Завет относно външните детайли, които единствено неговата група (и 

никоя друга) е открила и спазва точно. 
*    *    * 

Изразът “в истина” обикновено означава “вярно,” “истински” или “искрено” (Фил.1:18; Йоан 3:18). 

Бог иска поклонници, които наистина разбират това, което казват, когато го хвалят и му благодарят, а не 

просто изговарят празни думи. Думите на Исус относно преклонението “в истина” са изречени по време 
на разговора му с една самарянка, която го попитала дали хората трябва да  отиват да се покланят на 

планината Сион в Йерусалим (така както правели евреите) или да отиват на планината Гезарим (така както 

са правели самаряните).  
Но важното за Бога място не се определя от географското му място. Това важно място е сърцето на 

истинският поклонник. Даже  ако изразът “в истина” означава точно съответствие на някой подробно 

описан образец на поклонение пред Бога (който Новият Завет не ни предоставя, тъй като не дубликат на 

книгата “Левит”), такъв образец трябва да включва само това, което Бог наистина е казал.  
За съжаление, този читател  е бил научен да се отнася скептично към другите вярващи, основавайки 

се на система от човешки заключения. Има огромна разлика между чистото Божие слово и собствените ни 

човешки заключения и ние трябва да се научим да правим разлика между едното и другото. 
Представата, че поклонението “в истината” означава да се изпълнява на някакъв подробно описан 

правилник е част от един вид традиция, която с основание е изхвърлена на боклука, където се съхраняват 

човешките грешки, които са направени с добри намерения.  
Най-важното е да чуваме това, което говори Исус в този откъс и да помним какво е казал. Бог търси 

поклонници, чиито думи на хваление са искрени, чието благодарение е истинско и чието обожание 

произтича от сърцето им. Това, а не местоположението, ритуалът или името на църквата показва, дали 

богослужението е “истинско” и обрисува поклонниците, от които Бог наистина се наслаждава. 
 

 

Прелюбодеяние 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Като църковен старейшина, аз ценя високо преценката ви да едно  

нещо, което с течение на времето все повече ме тревожи. Обичайният списък на прегрешения, които 

изискват да се приложи някаква форма на църковно наказание включва и “прелюбодеянието,” което някои 

хора определят като сексуални отношения преди брака. Други хора включват в смисъла на “прелюбодеянието” 

всичко, което човек може да си представи, даже пожелаването, при което не е осъществен физически 

контакт. При това положение трябва ли да съветваме влюбените даже да не се целуват, тъй като това 
може да доведе до появата на похот? Или това въобще не трябва да ни притеснява, стига тези действия да 

се лични и не би трябвало да занимават другите членове на църквата? Тези ситуации са валидни както за 

младежите, така и за зрелите хора и се нуждаят от ясно тълкувание.” 
*    *    * 

Според мен проблемът, който ви вълнува трябва да бъде разрешаван преди всичко чрез обучение и 

съветване, а не с наказание. Според мен църковното наказание е приложимо преди всичко в случаите на 

открито, демонстративно и безсрамно поведение, което може да се изразява в ругатни и богохулство, расови 

и класови предразсъдъци и дискриминация, алчност и лакомия, както и със сексуални действия (виж 
1Кор.5:1-2; 6:9-11). Тъжно е, че църквите обикновено даже не се замислят за тези неща. Толкова е лесно да 

се намери извинение или да се пренебрегнат несексуалните грехове, които са толкова обичайни за нашата 

култура и да се фокусираме само в плътските грехове. Изглежда, че така е било винаги в християнската 
история (виж Йоан 8:3-11). Гръцката дума porneia, която в новия Завет се превежда като “разврат,” е 

редовно използвана дума за проституцията (porne е “проститутка”, а pornography е производна дума), 

въпреки че в по-широк смисъл се отнася до неморални сексуални отношения.  За мен това означава, че 
моралността на физическият контакт има много повече връзка с взаимоотношенията и мотивите, отколкото 

само с нивото на интимността на самия контакт. Даже прегръщането и целуването, просто заради възбудата, 

която предизвикват, когато липсва истинска взаимна обич, са вероятно неприемливи. Но ако мъжът и 

жената взаимно се обичат и изпитват силна привързаност един към друг, тази любов може да намери своят 
физически израз в прегръщане и целуване, когато са сами и това е напълно подходящо и те не трябва да 

изпитват никакво чувство за морална вина.  
В определен момент двойките стигат до точката на “подхлъзването” и е разумно те да държат сметка 

за това. Не знам, дали ние можем да напишем правила за другите хора, които да са по-строги от указанията, 

които Бог ни е дал, в които се включва забраната на сексуални отношения извън брака. Струва ми се, че в 

рамките на тези ограничения двойките трябва да търсят интимност с Бога, уважително поведение помежду 
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си (поведение, основаващо се на истинско уважение и подхождащо на нивото на взаимната им 

обвързаност). Вярващите трябва да помнят, че ние принадлежим на Христос, че той ни е откупил с цената 

на собствената и кръв и че ни е дал своя Дух, за да живее в нашето тяло, което той изцяло е освободил (виж 

1Кор.6:14-20). Сексуалният самоконтрол е наистина важен. Но това не  единствената важна област за 
морала и вероятно не е най-важната, въпреки че често пъти християните надценяват важността й и 

пренебрегват други области, като например как гледаме и се отнасяме към бедните, към слабите и 

наранимите хора и към хората, които са различни от нас самите. 
 

 

Прелюбодеянието не е краят 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише, че е изневерил на жена си. Току-що се изповядал за това пред нея, 

пред духовните си водачи и пред хората, които са засегнати от тази изневяра. Под влияние на болката 

съпругата му напуснала домът им и сега той се страхувал за нейната безопасност. Той казва: “Осъзнавам 

колко важно е преди всичко да си изградя лична връзка с Исус. Бог ми позволи да падна до дъното, за да мога да 

разбера, че трябва да му се подчиня изцяло.” Той ме призова да се моля за него и да му дам съвет. 
*    *    * 

Братко мой, аз се моля Бог, който ти е дал възможност да се убедиш и да се покаеш, сега да те направи 

да разбереш и да усетиш Неговата прошка, която е заплатена с живота и смъртта на единственият любим 

Син на Бога. Грехът ти е голям и милостта не е евтина, въпреки че е безплатна за нас, грешните хора, които 
вярваме в Бога за това. Действията ни пораждат последици, даже когато вината ни е простена. Моля се Бог 

да те държи близо до себе си по време на този процес, каквото и да се включва в него. 
Радвам се, че си изповядал греха си пред хората, на които е трябвало да кажеш. Не трябва да очакваш 

съпругата ти твърде лесно да те разбере и да се справи с това, което си й причинил. Очевидно, това трябва 

да е бил ужасен удар за нея. Съмнявам се дали някой от нас наистина може да разбере болката, която си й 

причинил – болка, за чието излекуване ще е нужно много време, ако въобще е възможно да бъде излекувана. 

Думите не могат да изтрият това, което си направил. Ще са нужни много месеци и даже години на действия 
и нежност от твоя страна и на поставянето й на първо място в живота ти, за да й помогнеш да повярва, че 

съжаляваш за това, което си й причинил, въпреки че аз изобщо не се съмнявам, че ти съжаляваш от дъното 

на сърцето си. 
Моля се сега за съпругата ти, с цел Бог да я запази в безопасност и още сега да започне да подготвя 

сърцето й, за да чуе твоето разкаяние и да повярва в него, и да позволи на Бог да й помогне да изцели 

сърцето си и вашия брак. За Бог няма невъзможни неща. Не губи вярата си сега. Бог винаги ще бъде верен. 

 

 

Преображението на Исус и мъртвите 

 
Един пастор от Флорида цитира откъс от Библията, в който се казва, че мъртвите не знаят нищо (Екл.9:5) 

и ме пита как да съчетаваме това с описанието на Преображението на Исус (Мат.17:1-13), когато за кратко 

се появили Моисей и Илия и разговаряли с Исус, а след това отново изчезнали. 
*    *    * 

Вярно е, че в Библията се казва, че мъртвите отиват в Шеол (иврит) или Хадес (гръцки), в 

“невидимото царство.” В тази “земя на забравените,” в това “царство на тъмнината” (Пс.88:11-12), те са 

отделени от живота и от носещата радост благословия, идваща от Божията ръка (Пс.88:5). Най-често 

Библията описва умрелите като “заспали” – не само защото състоянието им прилича на сън, но и това е по-
важно, защото от това състояние един ден ще има велико събуждане (Дан.12:2; Йоан 5:28-29). 

Надеждата на християнина за живот след смъртта се основава единствено и сигурно в силата на Бога 

и в обещанието му да възкреси мъртвите, а не чрез някаква апокрифна теория за предполагаемото 
безсмъртие на човешките души (1Сол.4:13-18; 1Кор.15:16-19). Единствено Бог притежава безсмъртие – 

всеки друг става безсмъртен единствено като последица от милостивият дар на Бога (1Тим.6:16). Историята 

за Преображението не е в противоречие с общите принципи на Библията.  Според разказа на Матей, самият 
Исус обяснил появата на Моисей и на Илия като “видение” (Мат.17:9). Ако възприемаме тази дума с 

нейното обичайно значение на “будно сънуване,” тогава тази история не казва нищо за състоянието на 

умрелите. Даже ако това не е било “видение,” не би представлявало по-голям проблем Бог да върне обратно 

Моисей и Илия за кратко време от смъртта, отколкото е било проблем на Исус временно да съживи Лазар, 
дъщерята на Яир или синът на вдовицата от град Наин.  
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Разбира се, основната цел на това чудно събитие е била да бъде окуражен Исус и тримата му ученици 

със зърването – в навечерието на неговото страдание и смърт – на “славата” която очаква Исус от другата 

страна на гроба в неговото възкресение и възнесение на небето, за да седне отдясно на Бога. Справедливо е 

да кажем, че удивителните събития, видени през този ден са направили незабравимо впечатление на онези, 
които са участвали в тях (2Пет.1:16-18; 1Йоан 1:1-3). 

 

 

Преувеличаване на значението на Библията 

 
След като прочела книгата ми “Отвъд Светото Писание,” една скъпа сестра-християнка от Арканзас ми  

пише: ”Моля ви да премахнете името ми от списъка на получателите на вашата електронна поща, тъй като 

според мен вие сте противник на Божието Слово. Няма нищо отвъд Светото Писание – само човешки 
представи и мнения! Аз чета, изучавам и вярвам в Божието Слово и в нищо друго отвъд него.”  

*    *    * 
Едно нещо е да кажем – както правя аз – че Библията е окончателното изпитание за всяко духовно 

учение и че тя е общоприетият еталон за оценяване на всички послания, които претендират че идват от 

Бога. Но съвсем друго нещо е да казваме, че самата Библия е най-висшата цел, че трябва да вярваме 

единствено на нея и само на нея да се подчиняваме.  
За нещастие, това мнение е резултат от безкритичния фундаментализъм, който погрешно счита 

записаното за реалност и отдава по-голяма почит на книгата, а не на нейния автор. Тази добра сестра е 

била объркана от някакво странно учение в нейната местна църква. След като прочела, че “мечът на Духа” е 

Божието слово (Еф.6:17), тя погрешно е решила, че Светия Дух е всъщност самата Библия. Исус е 
потвърдил целостта и авторитета на Стария Завет (Мат.5:17-19). Той не е толерирал хората, които са 

ограбвали тези  предписания за да ги използват за свои цели и са плячкосвали съдържанието на Писанията 

за свое обогатяване и прославяне (Мат.12:1-8).  
Но Исус ясно казал, че всички текстове в Библията сочат към Него, Месията на Бога (Лука 24:27, 45-

47). Най-малкото веднъж Той се доближил глава до глава до някои хора, чиито носове били толкова близо до  

свещената книга, че не успели да го разпознаят (Йоан 5:39-40). Библията сочи към Исус, а Исус сочи към 
Бога (Йоан 17:1-3). Бог ни говори в Библията и част от това, което ни казва е, че Той общува с хората и то по 

много други начини. Той ни говори чрез горящи храсти и говорещи магарета, чрез природата, съзнанието, 

мъдростта и разума, чрез гръмотевични бури и чрез мек бриз, чрез оракули и пророци. Нито едно от 

нещата, които Бог е казал чрез някои от тези начини не противоречи на текстовете от Библията. И нито един 
текст от Библията, при условие че е разбиран правилно, не противоречи на върховното Божие откровение, 

осъществено чрез живота и учението на Словото-което- стана-плът, човекът Исус Христос. 
Нашата връзка не е със страниците на някаква книга, а е с личността на Бога, който дойде сред нас в 

Исус от Назарет и след Петдесятница, в Светия Дух на Възкресения Христос.  
 

 

Приемане в църквата, кръщение и съвест 

 
Две семейни двойки, които са били кръстени като бебета чрез напръскване с вода, сега искат да се 

присъединят към църква, която кръщава само възрастни вярващи и то винаги чрез потапяне във 

водата. Пасторът на църквата, който е абонат на моето електронно служение счита, че тези 

хора са истински християни и се чуди, дали има право да им откаже да станат членове на църквата 
му, след като те не са кръстени чрез потапяне и ме моли за съвет как да постъпи. 

*    *    * 
Ще започна отговора си с някои сведения за разбиранията за кръщението, които съществуват в 

различните църкви по света. Тези различия са свързани с действието или формата на кръщението, с това 

кой е правилно да бъде кръщаван и каква е целта на кръщението.  
По отношение начина на извършване на кръщението и на неговата форма много християни (повечето 

баптисти, библейските църкви, харизматичните църкви, църквите на Христос, Христовите църкви и 

Последователите на Христос) стигат до заключението, че гръцките думи, преведени като “кръщавам” и 

“кръщение” изискват пълното потапяне във водата.  
Много други християни (католици, епископални, източноправославни, лутерани, презвитерианци и 

реформирани, методисти и други) стигат до заключението, че тези гръцки думи са неопределени по 

отношение на начина на извършване и се изпълняват чрез използването на вода в името на Отца, Сина и 
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Светия Дух, в изпълнение на Великата Заповед на Исус (Мат.28:19). Всички споменати по-горе християнски 

деноминации са в съгласие, че възрастните, които стигнат до вярата, трябва да получат водно кръщение. 

Тъй като Новия Завет свързва кръщението с разкаянието (Деян.2:38) и с вярата (Марк 16:16), много 

християнски деноминации стигат до заключението, че кръщението е предназначено за онези хора, които са 
достатъчно пораснали, за да се разкаят и да повярват в Исус.  

Но много други християни считат, че бебетата, които са родени от християнски родители също трябва 

да бъдат кръщавани, основавайки се на поканата на Исус към малките деца, които трябва да дойдат при 
него (Марк 10:14), на разказите в Библията за обръщането към Бога на цели семейства (Деян.16:33-34) или 

на тяхната представа, че кръщаването замества обрязването като заветен знак сред хората на Бога (Кол.2:11-

12). Когато децата, които са кръстени като бебета по-късно самостоятелно стигнат до вярата, от тях се 
очаква да преминат през процеса на “конфирмация” (първо причастие, потвърждаване на вярата), чрез което 

потвърждават решението на родителите си, с което са били кръстени като бебета.  
Относно целите и резултатите от кръщението много християни вярват, че кръщението е посредник на 

Божията милост и спасение и като доказателство за своята позиция посочват Деян-2:38 и 1Пет.3:21. Други 
християни считат, че Библията ни учи, че всеки човек, които искрено вярва в Исус, получава спасение и 

опрощение на греховете си и като доказателство за своята позиция посочват Деян.10:43 и Еф.2:8-9). Но те 

също считат, че повярвалите трябва да бъдат кръстени, тъй като Исус е заповядал това и защото самият той 
е бил кръстен.  

По отношение на формата на кръщението аз считам, че пълното потапяне във вода изпълнява 

първоначалният и буквален смисъл на гръцкия глагол, който обикновено се превежда като “кръщавам” и че 
символът от това събитие по най-добър начин прилича на мълчалив свидетел на спасяващата смърт на Исус 

и на неговото възкресение, които той е постигнал вместо нас.  
По отношение на целта стигам до заключението, че Исус лично е заповядал кръщаването, 

придружено от устно потвърждаване на вярата, като средство, чрез което онези, които чуят и повярват в 
евангелието, декларират вярата си. Евангелието призовава към покаяние “за опрощение на греховете” (Лука 

24:46-47). Пророците и апостолите също свидетелстват, че който повярва в Исус “получава опрощение на 

греховете” (Деян.10:43). На тази основа аз стигам до заключението, че когато кръщението е външен израз 
на вътрешното покаяние и вяра, тогава то е правилно описано, че е “за опрощение на греховете” 

(Деян.2:38). Тъй като стигнах до заключението, че целта на кръщението определя кои са неговите правилни 

получатели, аз кръщавам хора, които декларират своето покаяние и лична вяра, а сред тях е естествено да 

няма бебета.  
А сега нека за се върнем към въпроса, който вие ми задавате. Да предположим, че тези две двойки, 

които не са били кръстени чрез потапяне ви кажат: “Ние вярваме, че кръщението се извършва чрез потапяне 

и то е предназначено само за вярващите. Ние вярваме, че Исус иска ние да бъдем кръщавани чрез потапяне. 
Но нашите родители са ни кръстили когато сме били бебета и те ще се разтревожат, ако сега ние  ще трябва 

отново да бъдем кръстени чрез потапяне. Поради тази причина ние няма да направим това, въпреки че 

вярваме, че Исус е заповядал да се кръстим.” Според мен, подобен начин на разсъждение е доказателство за 
наличието на дух на неподчинение и поставя под съмнение тяхното твърдение, че искат да са последователи 

на Исус Христос. Но дали наистина тези четирима човека казват това? Ами ако те ви кажат: “Подобно на 

вас, аз разбирам, че Исус е заповядал да бъдем кръщавани. Поради това родителите ми са ме кръстили още 

докато съм бил бебе. И тъй като считам, че кръщението е тайнство, към което трябва да се отнасяме много 
сериозно, аз не мога съзнателно да отхвърля неговото значение, като се кръстя повторно, даже чрез 

потапяне.” Как трябва да се отнасяме към хора, които разсъждават по този начин, които имат покорно сърце 

и се стремят към Господа, които искат да живеят с чиста съвест, но в същото време не разбират, че със 
сигурност Божията воля се различава от моята и от вашата воля?  

Несъмнено ние трябва да приемаме радушно такива хора като членове на църквата, не защото 

вярваме, че те са били кръстени “правилно,” а защото това е въпрос на преценка на личната съвест и всеки 
човек има правото да решава. Ние трябва неотклонно да поучаваме какво е разбирането ни за целта и 

ролята на кръщението и за формата на неговото извършване. Но от нас не се изисква, нито сме 

упълномощени да осъждаме покорността на другите хора (включително по отношение на кръщението), 

който вярват, че Исус е техният Спасител и се стремят да вървят след него. Не е необичайно за такива 
вярващи, след като бъдат посрещнати в църквата радушно и бъдат обучавани с любов, след време сами да 

решат да бъдат кръстени чрез потапяне – не за да ви угодят, а защото са стигнали до извода, че Исус иска 

това от тях. Истинското подчинение винаги идва от сърцето и трябва да е резултат от собствената представа 
на човека за Божията воля на самия него. В противен случай човек всъщност не се подчинява на Бога, даже 

и да извършва някакво действие, което Бог ни е заповядал. Ако нашето учение по този въпрос е правилно, 

ние със сигурност можем да вярваме, че Бог ще проясни умовете на хората, които искат да научат волята му. 
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А докато това стане, как можем да откажем да допуснем в църквата всеки човек, за когото вярваме, че Бог 

го е приел в своето семейство? 
 

 

Призивът и изборът 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Дали Бог е избрал някой човек да бъде унищожен? Дали Бог е избрал 

хората, които ще бъдат спасени, защото е знаел предварително, че те ще отговорят положително на 

призива му?” 
*    *    * 

Библията не изисква от нас да вярваме, че Бог е избрал някой човек да бъде унищожен, но въпреки 

това подчертава, че като наш Създател той има правото да направи това (Рим.9:19-22). Библията говори за 

две несвързани помежду си човешки групи:  
(1) хора, които упорито отхвърлят компанията и милостта на Бога, както и да са им предлагани; и 
(2) хора, които вярват в Бога, тъй като са били избрани предварително от него в Христос. 
Тези две реални групи съществуват отделно и нито една от тях не поражда другата. Първата група 

съществува на базата на човешко решение, за което хората ще носят отговорност. Втората група съществува 
поради безусловното решение на Бога. Хората, които отхвърлят Бога не могат да го обвиняват заради своя 

избор (Деян.13:46). А хората, които вярват в Бога и получават неговото благоволение също нямат никаква 

заслуга, защото Бог пръв ги е избрал, преди те да са го избрали (Деян.13:48).  
Ние не можем да разберем дали сме избрани от Бога, докато не видим работата на Бога в живота ни, 

която започва с нашата вяра (1Сол.1:4-5). Ние превръщаме нашето избиране от Бога в “сигурно” заради 

собствените си сърца - а не за Божието сърце, защото той ни е избрал и знае всичко – когато виждаме 

християнските добродетели да изобилстват и да се увеличават в живота ни (2Пет.1:5-11).  
Още преди създаването на света Бог е избрал всеки човек, който накрая ще бъде спасен, основавайки 

се на “своето намерение и благодатта”, а не “според нашите дела” (2Тим.1:9). Това е вярно както за 

всичко, което Бог е видял предварително, така и за всичко, което вижда по времето, когато то се случва или 
след като то се случи. Библейското учение за избора (наричано “суверенна милост”) е предназначено за 

вярващите, за които то е едно окуражение пред лицето на земните изпитания, преследването от врага и на 

личната им слабост. Това учение не е предназначено за невярващите, за които евангелието е правилното 
слово със своят призив към покаяние и вяра. Някой е казал, че от външната страна на вратата към 

спасението е написано: “Който иска, може да влезе.“ А когато човек премине през тази врата, от вътрешната 

й страна вижда надписа: “Избран още от създаването на света.” И двата надписа казват истината – и всеки 

от тях е поставен на подходящото място. 
 

 

Призоваване на името на Господа 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита какъв е библейският смисъл на израза: “призоваване на името на 

Господа.” 
*    *    * 

Призоваването на името на Господа означава да викаме към Господа, за да ни помогне или да ни 

спаси, или от уважение и поклонение (3Ц.18:24; Пс.116:17; Ис.12:4). Древната библейска история разказва, 

че по времето на Енос, внукът на Адам, “хората започнаха да призовават Господното име” (Бит.4:26). 
Името Енос означава “човечество” или “смъртен.” Тези, които осъзнават вродената си слабост са хора, 

които призовават името на Бога.  
От християнска гледна точка призоваването на името на Бога често означава да викаме към Бога въз 

основа на това, което Исус е направил заради грешниците. Бог винаги е обещавал да чува такива викове от 

хората, които имат вярно сърце (Йоил 2:32).  
Авторите на Новият Завет цитират думите на Йоил “Който призове името Господно, ще бъде спасен” 

поне 2 пъти. Първият път в Деян.2:21, където се подчертава, че Бог е Онзи, който трябва да бъде молен – 
Бог, който е възкресил Исус от смъртта. Вторият път е в Рим.10:13, където се подчертава, че “всеки”, 

независимо от своята народност, който призове името на Господа, ще бъде спасен, както и евреите.  
Веднъж Новият Завет свързва призоваването на името на Господа с водното кръщение в процеса на 

обръщането на повярвалия човек към Исус Христос (Деян.22:16). Апостол Павел описва вярващите 

християни като хора, “които призовават името на нашия Господ Исус Христос” (1Кор.1:2). Пет века преди 
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раждането на Павел, юдейският пророк Захарий е описал денят, в който всички народи ще застанат рамо до 

рамо, призовавайки името на Господа – очевидно предвиждайки окончателната победа на Бога (Зах.3:9). 

 

 

Прилагане на Библията в наши дни 

 
Един абонат на моята ел. поща от Южна Корея ми пише: “До каква степен трябва да прилагаме буквално 

Библията в живота си? Човек може да разсъждава по много спорни теми и да защити позицията и на 

едната, и на другата страна, използвайки цитати от Библията. Например проблема с хомосексуализма. Как 
разбираме, че някои от текстовете в Библията са написани от гледна точка на тогавашната култура? Друг 

пример е ролята на жените в църквата. Как да разбера кои от текстовете на Библията са приложими и сега 

в живота ни? 
*    *    * 

Ясно е, че Библията е била написана преди много векове на древни езици и е била написана от хора за 
хора, чиято култура се различава много от демократичните култури на западната цивилизация през 21 век. 

Поради това повечето християни се съобразяват с културата, когато четат Библията. Например, в много 

малко църкви сега като религиозен ритуал се практикува измиването на краката или размяната на свята 
целувка, или изискват от жените да идват забрадени или с шапки на богослуженията. Една част от 

християните, които прилагат някое или всички тези неща оценяват нежеланието на другите християни да 

постъпват като тях като неподчинение, пораждано от погрешно тълкуване на Библията.  
От друга страна, повечето от протестантските църкви вече ръкополагат жени като църковни 

служители и сега обсъждат дали да ръкополагат и хомосексуалисти за църковни служители. Някои твърдят, 

че библейското учение в това отношение просто отразява нормите на древната култура, които не 

съответстват на днешния ни живот. Те твърдят това, въпреки че Библията постоянно включва 
хомосексуалните действия в списъка на  другите сексуални и не сексуални грехове, от които ако не се 

разкае, човек предизвиква Божия гняв и изключването си от вечното Божие царство.  
Истинският въпрос не е дали възприемаме Библията буквално, а дали я възприемаме сериозно. Ако 

гледаме сериозно на нея, ние ще питаме нейните автори какво са искали да ни кажат. Ще изследваме 

техният начин на мислене, тяхното обръщане към теологичните принципи или към Писанията. Ще се 

съобразяваме с различните типове библейска литература, поезия, предсказания, притчи или проза. Ще 
размишляваме над обстоятелствата и ситуациите, описани в различните книги от Библията. Ще обръщаме 

нужното внимание на контекста, на езика и даже на “тона.” И след като сме направили всички тези неща, 

ако се отнасяме сериозно към Библията, смирено ще приемаме като ръководно и задължително всяко нещо, 

което сме преценили, че нейните автори искат да ни научат.  
Как правим разлика между нещата, които са се отнасяли само за тогавашната култура и нещата, които 

са универсални? Например, замислете се за това, което казва Библията за хомосексуалните практики. 

Библията ясно забранява секса извън семейството, независимо дали е хетеро или е хомосексуален. 
Забележителното е, че Библията основава тези забрани на Божият план за създанието, на изкуплението на 

Исус, на нашето духовно очистване, на връзката на християнина със Светия Дух, на наближаващото 

връщане на Христос и на Края на Епохата. Нито едно от тези основания не зависи от временните, местни 

или ограничени културни съображения. И тъй като всяко от основанията има универсално приложение, 
етичното поведение, произтичащо от тези основания е валидно за всички християни от всички епохи по 

целия свят. Други въпроси, като например ръкополагането на жените, са по-сложни. Исус иска ние да сме 

ученици, а не войници. Последният му въпрос не е “Разбираш ли ме?”, а “Обичаш ли ме?”  
Няма прости правила за тълкувание, които да ни гарантират неопровержим резултат. Има теми, по 

които религиозните теолози не винаги стигат до едни и същи заключения. Но обикновено не е трудно да 

кажем, дали един тълкувател действа в хармония с Бога. Критериите са следните: дали демонстрира почит 
към Исус Христос като Господ; дали демонстрира здравословно уважение към Библията като църковен 

канон и закон; дали е лично благодарен за спасението и дали иска да споделя това с другите хора. 

Обикновено не е трудно за преценим, дали някой е мотивиран от Светия Дух или е мотивиран от духа на 

тази епоха; дали разумът му е насочен към небесните или към земните теми и дали се стреми да бъде 
харесан от Бога или от другите хора. Ако поставяме молитвата в началото на нашето обмисляне, ако 

държим Христос винаги да е в центъра на вниманието ни, ако се стремим резултата от всичко, което 

правим, да е харесван от Бога и ако търсим Божието лице, Той ще ни покаже по кой път да вървим и няма да 
ни дължи в тъмнината. Ако се подчиняваме на истината, която ни е известна, когато прецени, че ние 

наистина се нуждаем, Бог ще ни открива и други истини, за да ни станат известни. А междувременно ние 
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трябва да вярваме, че Исус е наш Спасител и да му бъдем верни като наш Господ и така ще сме в 

безопасност в Божийте ръце. 
 

 

Приличаща или различаваща се 

 
Всяка християнска деноминация или надденоминационна група се сблъсква с постоянното 

напрежение между желанието й да се фокусира в Исус Христос, което е сърцевината на евангелието и върху 

живите християнски истините и желанието й да подчертава собствената си история, заслуги и цели, както и 
върху онези неща, които я отличават от другите християнски деноминации. Това е особено вярно в 

случаите, когато бъде създадена група с цел да реформира или да обнови някоя съществуваща църква, или 

да възстанови първоначалният вид на църквата, какъвто е бил преди векове. Отделните християни в 
църквата също имат склонността да се придържат към една от тези гледни точки. Някои  хора са верни на 

Исус Христос и са част от една специфична християнска подгрупа. Но има и други, които са верни на 

“истинската църква” или на “правилното учение” и те имат склонността да се чувстват заплашени от 
подчертаването на важността на Исус и на сърцевината на евангелието, т.е. на тези истини, към които се 

придържат всички християни.  
За нас е окуражаващо, когато научим, че сега много такива църкви се учат да се поставят в 

зависимост единствено от Божията милост в Исус Христос и започват да ценят повече библейското 
евангелие на оправдаването по милост чрез вяра. Много църкви се отказват от придържането към законите, 

каноните и сектантството и започват да приемат по-широкото общуване между християните, което е 

неизбежна последица от по-голямата им зависимост единствено от Исус Христос.  
Но това основаващо се на евангелието подобрение има два противници. Твърдолинейните сили във 

всеки лагер обединяват около себе си противниците на промяната, която според тях е отклоняване от 

“истината” или от “традиционните пътища.” Това тяхно поведение е напълно естествено, тъй като те 

объркват собствената си традиция с пътищата на Христос.  
Истина е, че мнозина, които са избягали от законичеството и сектантството, но им липсва солидна 

библейска перспектива и евангелска балансираност, попадат лесно в ямата на безразличието, 

всепозволеността и угаждането, което не е по-добро от робството, в което те са избягали. А вместо това ние 
се нуждаем от ясна библейска перспектива, която да се опира на солидният фундамент, който е Исус 

Христос и чрез тази перспектива да придобием виждане за собствената си църковна група с нейната 

конкретна история, функции и бъдеще. 
 

 

Примерите и правилата на Новия Завет 

 
Един християнски проповедник и професор в религиозен колеж пита за разликата между изразът, че Новия 

Завет ни дава “правилата” и това, че той ни дава “примерът”. 
*** 

Да казваме, че Новия Завет ни дава “правилата” означава, че в допълнение към Писанията (Стария 

Завет), използувани от ранните църкви, в Новия завет ни се разкрива стандарта, в съответствие с който са 
призовани да живеят всички християни. В този смисъл, както Библията, така и самият Исус предоставят 

“образец” за всеки християнин, към който трябва да се придържаме (1 Кор.10:11; 11:1; Фил.3:17; 1 

Пет.2:21). 
Но тези, които гледат на Новия Завет като на “образец”, влагат в това много по-широк смисъл. Те 

твърдят, че Новия Завет ни представя картина, която съдържа всички необходими характеристики, на които 

трябва да съответствува “църквата,” независимо от времето и мястото на нейното съществувание. За 

нещастие, Библията не е окомплектовала за нас тази информация, нито пък е поставила ясно различими 
етикети на характеристиките. 

Ако имаме нужда от такъв “пример,” ние сме длъжни да открием тези подробности сами, да ги 

подредим и съберем парче по парче, основавайки се на различните заповеди (някои от които се отнасят за 
нас, а други - не), историческите разкази (някои от които наистина имат характера на правила, а други - не), 

както и да се съобразим със собствената си логика. Но това не представлява основа за християнското 

единство и в никакъв случай не може да бъде условие за спасението. 
Човек със сигурност не е необходимо да бъде юрист, за да дешифрира пътя на Бога или на някои 

религиозен учен, или на някои надарен с логика човек, или на човек, опитен в споровете. Всъщност, всички 
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тези подходи може даже да се окажат пречки (1 Кор.1:26-31; Йоан 5:39-40). Бог желае да бъдем в Неговото 

присъствие и да го опознаваме като личност (Деян.17:24-28; Евр.11:6). Всеки, който отиде смирено при 

Бога, с желание да го опознае и да изпълнява волята му, може да открие както него, така и волята му (Йоан 

17:3; 1 Кор. 8:2-3).  
(Коментар: Привършвам превода на прекрасната книга „Познаване на Бога“ от Паркър. Призовавам ви да я прочетете. 

Скоро ще можете да я намерите на https://methodist.bg/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8//  Д.Пр.) 
 

 Примерът на Новия Завет 
 

Наскоро някой ми писа: “Новия Завет ни дава образец, към който истинската църква е длъжна да се 

придържа. Ние научаваме това от заповедите, примерите и налагащите се изводи. Ако уважаваме 

авторитета на Библията, обрисуваната в Новия Завет църква представлява примера, на който трябва да се 

подражава. Трябва да се начертае линията на поведение на този божествен образец и на всяка цена да се 

противопоставяме на всяко отклонение от нея.” 
*** 

Наистина, Новия Завет дава образец на всички християни и той се нарича Исус Христос (Мат. 16:24; 

Фил.2:5; 1 Пет.2:21). Освен това е безопасно да се върви след други, които следват Исус, но дотогава докато 

те вървят след Него (1 Кор.4:16; Фил.3:17; Евр.13:7). 
Но в Новия Завет никъде не се казва, че е писан с цел да се даде подробен пример за църковна 

организация, не се дава формално “име” на църквата, пълна информация за богослужението, липсва 

каквато и да е информация за ръководенето на църковните пари, за сградите и за програмите за 

организиран живот. 
Освен това, Новия Завет не дава стандартен еталон на църковен живот, организация, богослужение, 

етапите на спасението или имената на църквата, неща които някои биха искали да ни бяха дадени от Бога. 

Наистина, той ни дарява с многобройни описания на живота на църквата в Светия Дух. Някои текстове 

показват юдейски вярващи, които са продължавали да практикуват юдаизма (Деян.3:1; 21:20-24). Други 
откъси описват харизматични прояви на богослужение, характеризиращи се с голяма спонтанност (1 

Кор.11-14). Трети ни запознават с институционалния модел на нееврейска църковна организация, 

включваща епископи, дякони и жени-дякони (1Тим.3; Тит1). Идеята, че всички християните от първия век 
са се придържали към тези външни подробности, се е родила много по-късно. 

“Църквата, описана в Новия Завет” е греховна църква, съставена от грешни хора, които са водили 

борби, както се борим и ние, за да следват Исус Христос и да изпълняват волята на Бога. Повечето от 
Посланията са били писани за поправяне на различни грешки или неразбирания, или за да им дадат 

указания за области, за които им е липсвало познание. Никога не трябва да объркваме “църквата” която 

съществува като идеал в Божия разум с “църквата”, появила се в живота, тъй като двете неща никога не 

са съвпадали. 
Библията никъде не ни казва да следваме някаква тълкувателна система на заповедите, примерите и 

налагащите се изводи. Тези термини и подходи водят началото си от шотландската философия и общото 

английско право. Понякога те може да са полезни, но Библията не ни учи на тях нито пък иска да ги 
спазваме. Тъкмо обратното, тя приема, че всеки човек с искрено сърце ще пожелае да угоди на Бога с 

помощта на Светия Дух, ще иска да чете Писанията с молитва и да открива ръководството на Бога в 

ежедневния си живот (Рим.12:2; Еф.1:16-17; Кол.1:9-12; 2 Тим.2:7; Евр.13:20-21; 1 Йоан 2:27). 
Вашата система на “заповеди, примери и налагащи се изводи” просто е нещо различно от уважението 

към авторитета на Библията. Тя разкрива една привързаност към човешката система на тълкувание, която 

не може да бъде открита в Библията, нито пък е била преподавана от Исус или от някои от неговите 

апостоли. 
Съгласен съм, че “Трябва да се начертае линията на поведение на този божествен образец и на всяка 

цена да се противопоставяме на всяко отклонение от нея.” Тъкмо на основата на божествения еталон се 

противопоставям на всяко човешко учение, базиращо се на човешката философия, включително на 
учението за “заповеди, примери и налагащи се изводи.” Тази система не само няма подкрепата на 

Библията, но в природата й е заложено разделението, така както е демонстрирано от разцепленията, които 

се получават навсякъде, където се придържат към нея като към база и стандарт за праведност и 

обединение. 
Най-важното от всичко е, че Библията никога не е казвала или даже намеквала, че спасението ни 

или оправдаването ни пред Бога стават в резултат на собствените ни усилия или способности да разгадаем  

сложната система на едно учение. Библията не ни дава и някакъв “образец” на “истинска църква” който да 

https://methodist.bg/книги/
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използва като еталон за сравнение с църквите от живота. Библията винаги насочва към Исус Христос, 

който вече е направил всичко, което е необходимо, за да бъдем оправдани пред Бога и ни призовава с пълно 

подчинение да разчитаме изключително на тази спасителна работа. Библията ясно показва, че цялото ни 

подчинение и служба е в отговор на Божията благодат, който ни е спасил в Христос, преди даже да сме 
били родени. 

 

 

Примирявайки Библията с науката 

 
Бог не е в спор с еволюцията и твърденията на еволюцията не заплашват вярата в Бога. Това е 

посланието на книгата “Примирявайки Библията с науката: Буквар върху две книги на Бога” от Лин Митчел 
и Кърк Блекард, издадена през 2009. Тези автори твърдят, че битката не е между вярата в Бога и науката, а е 

между вярата в Бога и учените, изучаващи природата (за които авторите казват, че имат много високо 

мнение за себе си и считат, че няма Бог) или между науката и хората, вярващи в Създанието (които според 
авторите погрешно тълкуват Библията и по-специално книгата Битие, все едно че това е буквално и научно 

описание). Лин Митчел е професор по  религиозни проучвания и е директор на Програма за религиозни 

проучвания в Университета в Хюстън, както и е служител в Църква на Христос в Хюстън. Кърк Блекард е 

адвокат, пенсиониран директор на корпорация, занимава се с разрешаване на конфликти в ръководството на 
фирмите и е автор на четири други книги. За себе си и двамата автори казват, че преди години са 

посещавали малки, много консервативни Църкви на Христос в малки градове в Тексас, където били 

потопени в силната вяра в създанието. А сега идеята за биологичната еволюция ги е завладяла неудържимо 
и те са я приели.  

Аз не се чувствам завладян от тази идея, но трябва да призная, че въпреки че съм на 65 години, аз все 

още не съм чул нито една лекция, която да защитава биологичната еволюция и съм прочел само 1-2 книги в 
защита на еволюцията. Трябва да знаете, че двамата автори са мои лични приятели. Кърк и аз членуваме в 

една и съща църква и Лин от много години е наш помощник. Тъй като е специалист по история на 

взаимоотношенията между науката и религията,  Митчел от много години води популярен курс от лекции в 

университета на тази тема. Неговите лекции в университета бяха записани от стенограф, след това бяха 
напечатани и Блекард, който е опитен автор, майсторски ги подреди заедно с Митчел в тази ясна, логична и 

интересна книга.  
Целта на авторите е скромна: не да променят вярванията на читателите си, а да ги накарат да кажат: 

“Преди да прочета тази книга аз частично бях прав, а сега съм малко повече прав от преди.” За разлика от 

Франсис Колинс, (Коментар: род. 1950, от 18.02.2022 е  научен съветник на Президента на САЩ. Д.Пр.), който е 

Ръководител на Проект за човешкия геном и е автор на книгата “Езикът на Бога: Учен представя 
доказателство за вярата”, нито Митчел, нито Блекард са учени и те не привеждат нито едно научно 

доказателство в подкрепа на еволюцията. Тезата на авторите наистина е проста. Те казват, че историите от 

Битие не са имали за цел да дадат отговор на съвременните научни въпроси, а да опровергаят древните 

близкоизточни представи за сътворението, за потопа и за Вавилонската кула и за много други неща. Битие 
ни учи на теология, а не на наука, а теологията е въпрос на вяра.  

За разлика от вярата, науката говори за неща, които могат да бъдат подложени на изпитание и да бъдат 

наблюдавани, но не се занимава с въпросите на вярата. Ако тези автори са прави в заключението си, че 
темите на вярата и науката са напълно различни, тогава се оказва, че науката и вярата никога няма да се 

сблъскат. По тази логика, когато мненията на занимаващите се с вярата и науката се сблъскват, това 

означава, че някои от участниците е навлязъл в чуждата “зона.”  
Според авторите това разпределение на териториите е осъзнато от 1600 години и някои прочути 

християни са приели части от теорията на Дарвин в различните й форми. Преди много векове Августин 

призовавал вярващите да не цитират стихове от Библията, за да оборват научни теории, защото по този 

начин невярващите учени стигат до заключението, че на Библията не може да се вярва и отхвърлят нейното 
учение за спасението. По същият начин Галилей потвърждава вярата си в Библията, но предупреждава, че 

нейният смисъл не винаги се намира на повърхността.  
Свещеникът, който е бил наречен “бащата на съвременната наука” е казал, че намерението на Светия 

Дух е “да ни научи как човек да отиде на небето, а не как е създадено небето.” Аса Грей, калвинист, теолог и 

ботаник от Харвард приема част, но не всичко от теорията на Дарвин. Авторите на книгата “Примирявайки 

Библията с науката: Буквар върху две книги на Бога” премахват традиционните съперници от полето на 

спора и ги поставят в две отделни сгради. Протичащата дискусия ще покаже, дали по този начин те ще 
направят ценна услуга както на учените, така и на християните. 
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Присъствието на Христос на Господната Трапеза 

 
Един абонат на моята ел. поща ме пита: “Дали Господ присъства, когато участваме в Господната Трапеза? 

И ако присъства, дали “присъствието” му е реално или е символично? Защо много църкви не казват, че хляба 

и виното са тялото и кръвта на Исус, въпреки че Исус и Павел ги наричат така? 
*    *    * 

Не можем ли тук да оставим малко място за тайнството? Защо считаме, че трябва да сме в състояние 
за обясним всичко? Страхувам се, че мнозина от нас се фокусират толкова втренчено в “единствено вярата” 

на Реформацията, че пренебрегват или даже презират физическите елементи, чрез които Христос обещава 

да се среща с хората, които вярват в него – водата за кръщаването, хляба и виното на Господната Трапеза 
или олиото за помазване, когато се молим за болните. Тази прекалено силна реакция на не библейското 

спазване на тайнствата граничи с гностичната ерес от древността, която отрича, че Бог е станал плът в 

човека Исус Христос. Верността към Христовите заповеди не пренебрегва вярата, а я прави видима за 
околните.  

Това твърдение е изцяло евангелско, ако продължим и кажем, че кръщението и участието в 

Господната Трапеза са полезни само когато са придружени от вяра в спасителната работа, която Бог е 

извършил чрез Исус Христос. Не е библейско да считаме, че някакво тайнство може да ни дари с милост 
независимо от това, дали ние вярваме в саможертвата на Исус Христос, веднъж за винаги, заради греховете 

на цялото човечество. Нито пък Бог се е ограничил само до тайнствата за разпространяване на милостта 

му, въпреки че е обещал винаги да благославя милостиво всеки, който се среща с него в тези утвърдени от 
небесата събития. 

Как точно Христос присъства по време на Господната Трапеза? Харесва ми начинът, по който 

Кралица Елизабета І е обяснила това по времето на ожесточеното противопоставяне между католиците и 

протестантите. “Негово беше словото, което изрече това; Той взе хляба и го разчупи; и това беше направено 
от Неговото слово; в това вярвам аз и го приемам.” Казано с други думи, единствено Бог знае със сигурност 

и аз му вярвам! 
Поради това, когато участвам в Господната Трапеза аз ще продължавам да казвам: “Тялото на 

Христос, небесният хляб. Вземете го и яжте за да помните, че тялото на Христос беше пожертвано заради 

вас и се хранете с него в сърцата си, чрез вяра и с благодарност” и “Кръвта на Христос, чашата на 

спасението. Вземете я и пийте за да помните, че кръвта на Христос беше пролята заради вас. И бъдете 
благодарни.” 

 

Проблем с духовната дисциплина 
 

20-годишен читател пише: “Имам трудности, защото не мога да си наложа ежедневно да чета Библията и 

да се моля. Посещението на църквата никога не е било проблем за мене, но само по себе си не създава лични 

взаимоотношения с Бога. Боря се с това и постоянно се плъзгам назад. Това ме кара да си мисля, че никога не 

съм бил спасен. Понякога си мисля, дали ако се кръстя повторно, нещата няма да тръгнат по-добре, но не 

знам дали това ще помогне. Какво можете да ми препоръчате?” 
*** 

Вие говорите за повечето от нас, които в един или друг момент от живота си като християни 

установяваме, че духовните ни желания изпреварват ежедневното ни поведение. Даже апостол Павел е 
попадал в подобно положение, когато се е опитвал да прави онова, което е право, облягайки се на 

собствената си сила (Рим. 7:18-24). 
Не позволявайте на Сатаната да ви открадва увереността за спасението поради естествената ви липса 

на морална устойчивост! Разбирам, че се борите срещу летаргията, защото искрено искате да установите 

интимни отношения с Бога, а това е нещо, което един невярващ човек не може да желае (Рим. 8:5). 

Следователно, не е необходимо да се съмнявате за положението си в Христос, ако искрено се поставяте в 

зависимост от завършената му работа, за да бъдете праведен пред Бога. Продължавайте да вярвате в 
обещанието на Божието евангелие, че Исус е умрял и е възкресен лично заради вас. Ние вървим чрез вяра, а 

не чрез виждане (2Кор. 5:7). Спасението ни зависи от Божията вярност, която никога не се променя, а не от 

нашите чувства, които по правило са непостоянни (1Йоан 3:20). Окуражавам ви да отидете с този проблем 
при Бога с открита и честна молитва. Кажете му какво искате да направите и го молете да си даде сили чрез 

своя Свети Дух ежедневно да желаете да четете Библията и да се молите, а после наистина го правете. 
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Ежедневно “подарявайте” тялото си на Бога като един инструмент за негова употреба. Когато се оставите на 

Бога, Той да ви води и ще работи във вас чрез Духът си, за да отговори на такива молитви (Фил. 2:13; Рим. 

6:13). Молете го да ви изпълва със Духа си и да ви дава дух на “желание” (Пс. 51:10). Въдете уверен, че не 

задържате в себе си някой непризнат грях в живота си, който винаги издига преграда между нас и Бога в 
сърцето ни и ни пречи искрено да търсим лицето му (Пс. 32:5-7). 

Имате ли Библия, която е преведена на съвременен английски език? Ако нямате, препоръчвам ви да си 

купите. Новия превод на Библията (NIV) е прекрасен за четене с разбиране. Когато не бързате и никой не ви 
безпокои, отделяйте време за четене и молитва. Някои хора се молят ежедневно рано сутрин, преди другите 

да са се събудили, други - късно вечерта, трети - докато шофират на отиване или на връщане от работа. 

Никога не се предавайте. Всяка дисциплина се нуждае от силно желание и упоритост, така е и с духовната 
дисциплина. Помнете, че след 21 дни ежедневно повторение обикновено се създава един нов навик, а в 

конкретния случай - два много полезни навици. Прав сте, когато се съмнявате, че повторното кръщение ще 

разреши проблемите ви. Кръщаването е начинът, който Исус дава на новоповярвалите, за да изразят 

публично вярата си и да “застанат край него” срещу невярващия свят (Мат. 28:18-20), но това не ни отвежда 
незабавно до духовната зрялост. Ако не сте предоставили себе си на Исус, като ваш собствен Спасител и 

Господ, когато сте били кръстени преди, то може би имате недовършена работа и в такъв случай повторното 

кръщение е подходящо. 
Целта ви е да постигнете постоянно задълбочаващи се лични взаимоотношения с Бога и с Исус 

Христос. Установяването на личните отношения изисква време, последователство и обмяна на мнения. 

Докато ежедневно вървите честно и открито с Христос, вие все по-ясно ще усещате присъствието му в 
собствения ви живот (Йоан 14:23; Яков 4:8; Откр. 3:20). 

 

Проблемът с порнографията 

 
Един читател и ревностен служител на Христос пита, наистина ли порнографията е грях, тъй като тя 

представлява само въображение и не наврежда на никого. 
*** 

Въпреки че много жени не могат да разберат този факт, порнографията представлява едно откровено 
изкушение и е постоянно духовно страдание за повечето мъже след половата им зрялост. Това очевидно е 

един от най-основните човешки апетити и се проявява почти навсякъде в днешната ни околна среда - 

преса, телевизия, Интернет и видиомагазини, които никнат като гъби буквално във всеки жилищен блок. 
Сатаната е лъжец и баща на лъжите и порнографията представлява една от най-великите му 

фалшификации. Тя представя измислиците като реалност и обещава нещо, което не може да даде. В 

нейният измислен свят има едрогърди жени (нещо което е в рамките на възможностите на съвременната 

хирургия, но много рядко се среща като дело на природата), облечени с прилепнали бикини, но сексът няма 
връзка с емоционалната близост, това е свят в който всички жени жадно чакат, за да скочат в леглото на 

първия попаднал пред очите им мъж. В това не само има фантазии, това са юношески фантазии. 
Сатаната лъже, когато казва, че тези илюзии не нараняват никой. Когато повярваме в тях, те 

разрушават единственият вид интимност, който е емоционално първичен и има някакво физиологично 

значение за човека. Задоволяването с подобни илюзии извращава представата на мъжа за истинската жена, 

защото лъжата на измисления свят изкусно прониква в хората в ежедневния им живот. Въображаеми жени, 

които популяризират измамите на порнографията създават стандарти, с които заобикалящите ни жени не 
могат да се сравняват. Пренебрегвайки тази истина, мъжете все пак продължават да извършват тези 

сравнения в умовете си. Това извращава или прави безплодни усилията на ергените да създадат непорочни 

взаимоотношения с жените, а освен това често става причина женени мъже да обиждат своите верни и 
отрудени нормални съпруги. Дяволът лъже, когато обещава, че въображаемата неморалност няма да окаже 

влияние върху реалния живот. Редовните фантазии, насочени към забранено сексуално поведение 

постепенно програмират мозъка на човека и той започва да прилага подобни действия в реалния свят. При 

тази извратена настройка на мозъка, един мъж намиращ се под такова влияние, с лекота продължава и 
започва да прави неподходящи забележки или да се държи неправилно с добрата си жена, която не 

одобрява подобно поведение. Фантазиите постоянно оживяват във въображаемия свят и това подготвя и 

отслабва мъжа, за да се отдаде на изкушението, когато наистина срещне жена, която иска да се ангажира с 
неморален секс. 

Сатаната лъже, когато казва, че порнографията задоволява. Истината е, че подобно на всички 

останали натрапчиви фантазии, тя засилва апетита, без да задоволява жаждата. Освен това, тя има 
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склонността да се увеличават “дозите”, като постоянно се увеличава количеството, честотата и 

интензивността. Кръвта на Исус очиства всеки грях, включително похотта, а Неговата възкресяваща сила 

ни освобождава от властта и контрола на греха. Победата над порнографията не идва единствено в резултат 

на собствената воля и решителност, а когато има пълно отдаване на ума и волята на Бога, миг след миг. 
Мъжът, който в мигът на изкушението искрено желае на следва Божията воля повече, отколкото желае да 

задоволи порочните си наклонности, ще открие способност да се съпротивлява на изкушението с помощта 

на сила, която е ясно, че не е негова. Най-големият шанс за успеха не се намира в способността на човека 
да каже “Не” на изкушението. Шансът се състои в съзнателната решимост в съответния момент да се каже 

“Да” на Божия контрол. 

 

Прогонване на зли духове 

 
Един абонат на моята ел. поща ми  пише: “Какво всъщност ни казва Новия Завет, когато в него се разказва, 

че Исус и учениците му “прогонвали демони”? Дали това се отнася за хора, които са имали умствени 
разстройства (умопомрачение и т.н.) или са имали психични или физиологични проблеми (епилепсия, 

пристрастявания и т.н)? Или това са били истински демони? Трудно ми е да се ориентирам в тази материя, 

тъй като никога не съм срещал човек, който да е бил обладан от демон.” 
*    *    * 

Аз вярвам, че демоните са реални, че Исус е по-силен и че те биват прогонвани чрез Неговото име. 

Както се разказва и в евангелията, понякога демоните причиняват умствени, психични или физиологични 

проблеми. Но същите заболявания и симптоми се причиняват и напълно независимо от влиянието на 

демоните и е погрешно да се счита, че прогонването на демоните е универсално средство за тяхното 
разрешаване. Лично аз не вярвам, че християните могат да бъдат обладани от демон, въпреки че те могат да 

бъдат изкушавани, обезпокоявани, измъчвани от дявола. Вярващите са окуражавани да се съпротивляват на 

дявола с обещанието, че той ще бяга от тях (Як.4:4-8). Това е борба, която основно е свързана с 
отношенията и привързаностите и не означава, че демоните се крият зад всеки храст.  

Цялата Библейска история се случва в контекста на космическата битка между Бога и неговите 

неприятели – духовните същества, които наричаме “демони” и са предвождани от дявола или “Сатаната.” 
Всички те в началото са били създадени от Бога, но са се разбунтували срещу него още преди създаването 

на хората (виж Лука 10:17-20 и Йез.28:11-19). Когато Адам извършил грях, хората и самото създание 

преминали под властта на Божия враг. Като представител на Бога, Исус лично се противопоставил и 

повалил дявола, освободил човечеството от хватката му и победил смъртта. В определеното от Бога време 
Исус ще се върне, за да възвести идването на новото небе и на новата земя, която завинаги ще е освободена 

от греха и от последиците от него (Евр.2:14-15; Откр.1:17-18; Откр.12; Откр.20:10).  
Извършваните от Исус изцеления и прогонвания на духовете са били видима демонстрация на 

неговото победоносно нападение на владенията на Сатаната и такава същността на изцеленията и 

прогонванията на духове в името на Исус и в наши дни (Лука 11:20-22; Деян.4:10-12). Прогонването на 

духовете (разбира се, че то е лишено от филмовите ефекти на Холивуд) е било обичайно през първите 3 века 

след раждането на Христос и се случва и в наши дни, най-често тогава, когато евангелието за пръв път 
проникне в обрасти на земята, в култури и личности, които дълго време са били владени от Сатаната. 

 

 

Произходът на расите 

 
Един абонат на моята ел. поща от Охайо ме пита дали Библията обяснява произхода на расите и на 

разликите в цвета на кожата на хората. 
*    *    * 

Хората от всички народи произхождат от един прародител и всички ние сме кръвни роднини 

(Деян.17:26). Тъй като Бог ни е създал, по природата си ние сме негови “потомци” и сме създадени за да 
живеем заедно с него и заедно помежду си. Но тъй като грехът коренно е променил и е деформирал 

състоянието на човека, примирението с Бога и общението с Него се постигат единствено чрез Божията 

благодат, когато чрез вяра в Христос Исус ние станем деца на Бога (Еф.2:13; Гал.3:26-29). Авторът на Битие 
разказва два пъти историята на създанието: първият път най-общо, а втория път – като се фокусира върху 

хората (Бит.1:1-2:3; 2:4-25).  
От Адам и Ева са произлезли всички хора, всички нации и всички етнически групи (Бит.5:1-32; 10:1-

32). Всички поколения след Адам и Ева през последвалите няколко хиляди години са предоставили 
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изобилие от време и възможности за физически промени на хората поради промените на климата, на 

храната и на целенасочения подбор – както благодарение на случая, така и поради географската 

изолираност. В началото хората са избирали своя брачен партньор в границите на една раса и на една класа.  
С появата на различията, греховните мъже и жени са ги използвали като оправдание, за да мразят и да 

разделят. В продължение на едно хилядолетие императори и правителства са мечтаели да уеднаквят 

човешките групи и да ги превърнат ново човечество. Но нито Вавилонската кула могла да постигне това 

(Бит.11:1-9), нито Навуходоносор (Дан.2), нито Александър Велики, нито Цезарите, нито последвалите ги 
владетели. Това няма да може да постигне и ООН, и който и да е нов световен ред, който се опира на 

човешката или на сатанинската власт.  
Бог продължава да контролира всичко, обобщавайки всичко в Христос. За онези, които живеят с вяра 

в Христос, нямат никакво значение различията между хората порази тяхната раса, етническата им 

принадлежност или поради произхода им (Гал.3:28). 
 

 

Проклятия и ругатни 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Дванадесетгодишната ми дъщеря ми зададе един въпрос, на който 

не мога да отговоря. Тя иска да разбере защо някои думи е прието да се изричат,  а друг – не и защо така 

наречените “проклинащи думи” са проклинащи. Можете ли да ми помогнете?” 
*    *    * 

Проклинащите думи първоначално са били част от едно по-дълго изречение, чрез което някой молел 

Бога да осъди друг човек, или нещо на вечно наказание. Такива думи, като “дявол го взел,” “проклятие” и 

“проклет да е” могат да бъдат използвани като ругатни, в които се  влага смисълът на проклятие. 
Небрежната употреба на тези думи е неуместно, тъй като самите ние сме грешни хора и поради това ни 

липсва силата да понесем такава присъда (Як.4:11-12). 
Употребата на ругатни е демонстрация на поведение, което лекомислено подценява това, което е 

свято. Други думи са и „лоши“ думи, когато са използвани погрешно – например възклицанията: “О, 
Боже!” или “Господи!”, или “Всемогъщи Боже!” – когато всъщност ние нямаме намерение да говорим на 

Бога, или използването на името “Исусе Христе” по същият лекомислен начин. Тази практика обикновено е 

плод на навика да говорим без да мислим, но тя демонстрира неуважение и нарушаване на Божийте 
Заповеди, които забраняват да се произнася напразно името на Бога (Изх.20:7). Библията ни предупреждава 

да избягваме духът на богохулството (Евр.12:6). 
“Просташкият” език е начин на говорене, който не се използва от уважаваните хора в изискана 

компания. Тези думи, които обикновено произлизат от англосаксонският, а не от латинският или от 

гръцкият език, обикновено се отнасят към някои части от човешкото тяло и към техните функции. Хората, 

които избират да употребяват тези думи или ги употребяват извън техния контекст, демонстрират че имат 

беден речник, за да се изразят по учтив начин. Християните трябва да избягват “непочтеното” говорене 
(Еф.4:29 и да говорят с “благодат,” използвайки език, който окуражава това, което е добро (Кол.4:6). 

 

 

Пропадналата природа, грехът  и смъртта 

 
Отговаряйки на скорошните ми коментари относно хомосексуализма, един абонат на моята ел. поща ми 
пише: “Да казваме, че някои хора са хомосексуалисти, тъй като са се родили такива, означава да казваме, че 

Бог осъжда нещо, което самият Той е създал. Подобно твърдение очевидно е извратено и отвратително. В 

Рим.1 многократно се казва, че хомосексуалният грях заслужават смърт.” 
*    *    * 

Аз не съм казвал, че хомосексуалната ориентация е природно обусловена, аз казах, че не знам от къде 

произлиза. Освен това вие очевидно сте пропуснали моето изречение, в което казвам, че ние живеем в 

пропаднал свят. От момента на Грехопадението ние можем да говорим за Природата единствено с оглед на 

нейната пропадналост и това ще трае до “Възстановяването,” до момента на “възстановяването на всички 
неща,” когато Бог ще направи нови всички неща (Рим.8:19-22; Деян.3:21; Откр.21:5).  

В пропадналата Природа реките са замърсени, въздухът е пълен с отровни пушеци, бебетата умират, 

невинни хора страдат, престъпленията остават ненаказани и правосъдието често се проваля. Това, което 
виждаме сега не е оригиналният и невинен свят. Нито пък това е окончателната картина на света. 

Притежаването на хомосексуална ориентация не превръща човека автоматично в грешник, нито 

притежаването (благодарение на пропадналата Природа) на необичаен хетеросексуален апетит, нито 
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притежаването на дух, който е склонен към суровост, критично и осъждащо отношение. Грехът се появява, 

когато човек започне да действа с цел да осъществи своите наклонности, нарушавайки волята на Бога, но не 

и преди това (Бит.3:5-6; Як.1:14-16).  
Предразположеността към злото е последица от грехът на Адам и в този смисъл всички ние сме 

“грешни хора.” Но това, че притежава пропаднала природа, която е склонна да върши зло, само по себе си 

не прави човека грешен, тъй като самият той взема решението да извърши злото и поради това трябва да 

носи отговорност за действието си.  
А що се отнася до смъртното наказание, в същият текст, който споменавате се казва, че и лакомията, 

клюкарстването, безсрамието и неблагодарността заслужават смърт, както и хомосексуалното поведение. 

Наистина, “заплатата на греха е смърт” (Рим.6:23). Помнете, че Бог не се отнася към греховете ни така, 
както ние се отнасяме, нито пък счита, че другите хора са по-големи грешници от нас самите.  

Когато обвиняващите я, довели прелюбодейката при Исус, за да я осъди, нашият Господ казал: 

“Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея” (Йоан 8:7). Със сигурност аз няма да хвърля 

камък. А вие? 
 

Проповедници и образци 

 
Един абонат на моята ел. поща от Австралия ми пише: “В момента съществува едно движение (домашните 

църкви е част от него), което твърди, че проповядването и обучението на християните в църквата трябва 

да се извършва от старейшините, а всеки платен проповедник трябва да се занимава със евангелизирането на 

невярващите. Хората от това движение казват, че идеята за привързването на платеният служител към 

конкретна църква е измислено от хората през 2-я век н.е.” 
*    *    * 

Ако разглеждаме Тимоти и Тит като образци за платен служител и ако използваме писмата на Павел 

до тях, за да напишем длъжностна характеристика на проповедника, ние ще видим, че в задължението му 
влиза не само разпространяване на евангелието, а и подготвянето на вярващите от всички възрасти и от 

двата пола да служат на Бога, да ги обучава в богосъобразен живот, да ги окуражава и да ги съветва да 

вършат добри дела и да се противопоставят на истинските ереси, които нападат църквата както отвън, така 
отвътре. Апостол Павел поставил Тимоти и Тит на тези длъжности, първият в църквата в Ефес, а вторият – 

в Крит. Почти е сигурно, че след като тези църкви се утвърдили и били подредени добре, Тимоти  и Тит 

отишли на други места и започнали отново процеса на създаване на нови църкви. В този смисъл, ако 
потърсим в Новия Завет, ние никъде няма да намерим описание на съвременният проповедник, който има 

дългосрочен договор за работа в дадена църква, нито пък ще открием описание на съвременната “църква” 

или на някакви указания за проповядването. 
Ако от нас наистина се изисква да “възстановим” външните форми на църквата от първия век, аз 

считам, че трябва да се върнем към неофициалните домашни църкви, в които липсва платен персонал, няма 

бюджет, сгради и програми. Като най-общо правило, повечето вярващи, които работят в тези домашни 

групи ще трябва сами да изкарват прехраната си с някаква светска работа и доброволно да работят според 
дарбите си в домашната църква, въпреки че Исус и неговият последовател Павел са казвали, че е правилно 

да се подпомагат финансово онези, които изоставят светските си начини за изкарване на прехраната си, за 

да се посветят изцяло в служба на Бога.  
Обаче е факт, че на нас нито ни е казано да подражаваме на примерите от първия век, нито пък че 

цялата ни досегашна традиция на организация на църквата трябва да бъде преосмислена. По-добре е да 

потърсим в Новия Завет (а донякъде и в Стария Завет), за да намерим общовалидни указания и инструкции, 

принципи и описания на тяхното приложение. След това, въоръжени с това библейско ръководство ние 
трябва да погледнем към Духа, за да ни помогне да приложим библейската истина в нашите конкретни 

условия, вярвайки, че Бог ще ни направи да сме негови хора на евангелието, в определеното от него време 

и място.  
Домашната църква, описана по-горе е един прекрасен образец за подражание – вероятно даже най-

добрият и най-библейският образец – но той не е планирано да е единственият образец. Важен е не 

размерът на нашата църква, нито нашата структура, нито нашето име. Важен е нашият характер, 

нашата мисия и отношенията ни с Бога и помежду ни. Както и да служим на Бога в църквата, ние го 
правим като хора на Божието царство, които изпълняват планът на Царя, което поставя под въпрос 

сегашният начин на използване на Божийте ресурси (пред всичко за собственото ни удобство, утешение и 

удоволствие). Не трябва да се самозаблуждаваме и да лъжем другите, като твърдим, че “възстановяваме 
Новозаветната църква,” а всъщност “варосваме” външността, но пренебрегваме онова, което е вътре в нас. 

За да ни помогне да избягваме това състояние, ние винаги трябва да си повтаряме думите: “Защото е Твое 
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царството, и силата и славата.” Бог знае, че Врагът постоянно ни изкушава (независимо от това, дали се 

срещаме в домашна църква или в катедрала) да си мислим и да живеем в смъртоносното противоречие, 

описвано с думите: “Защото мое е царството и силата и славата.” 

 

Пророкуване от обикновени християни 
 

Семейство читатели от Интернет ми пишат и протестират относно едно мое скорошно твърдение, че Бог 

продължава и в наши дни да дава дарове на милостта (харизма), тогава когато пожелае, така както го е 

правил и по времето на Новия Завет. Тези хора ме питат ядосано: “Защо да имаме нужда от предсказания в 

наши дни? На наше разположение е завършената Библия.” 
*** 

Отличителна черта на “последните дни”, за които за пръв път се споменава на юдейската 

Петдесятница скоро след възнесението на Исус, е изобилието на пророчески дарби, с които Бог дарил 
хората си, без всякакви ограничения (Деян. 2:16-18, Йоил 2:28-29). “И синовете ви и дъщерите ви ще 

пророкуват… И всеки, който призове името Господно, ще се спаси” (Деян. 2:17, 21). Бог никога по-рано не 

е говорил чрез “обикновени” хора, но сега ще направи точно това, защото Исус е премахнал всяка пречка, 

която отделя грешните хора от небесата и Бог дойде в Дух, за да живее в и между хората си на земята (Йоан 
1:51; Еф. 2:19-22; Евр. 10:19-20). Мнозина от авторите на Библията са били пророци, но християнският дар 

на предсказване няма нищо или почти нищо общо с писането на Новия Завет. Предназначението на тези 

дарове е да подкрепват, да възбуждат или да привързват вярващите, а понякога предизвикват и благоговеен 
страх в невярващите (1 Кор. 14:3, 24-25). Тъкмо поради тази причина Павел е считал, че предсказателството 

е полезно, когато се извършва пред група хора (1 Кор. 14:4)  и е по-желано от дара на говоренето на езици (1 

Кор. 14:5). Това е причината, поради което ние искрено би трябвало да копнеем за “дарбата за пророкуване” 

(1 Кор.14:39) и “пророчества не презирайте” (1 Сол. 5:20). В евангелието си Лука намеква за това в 
притчите си за пророкуването на Захарий (Лука 1:67), Симеон (2:25-27) и Ана (2:36). Неговата книга Деяния 

на апостолите ни дава информация за живота на ранната църква и ни показва пророчества от обикновени 

хора. Съгласно написаното в нея, пророчествата имат по-скоро местно, а не световно значение, те се 
занимават с конкретните, а не с общите неща, с временното, а не с вечното. Нека заедно да видим това. Агав 

съобщил на църквата в Антиохия за предстоящия глад и това дало основание да се започване на кампания за 

събиране на помощи за нуждаещите се християни от юдея (Деян. 11:27-30). Пророците от Атниохия 
получили указания да се изпратят няколко от най-изявените лидери на църквата на евангелизаторско 

пътешествие, което имало широко разпространени последствия (Деян. 13:1-3). Юда и Сила окуражили и 

укрепили нееврейските църкви с пророчески съобщения след конференцията в Ерусалим (Деян. 15:32-33). 

Тук се срещаме с дузина новопокръстени от Ефес, които пророкуват (Деян. 19:6), както и с християни от 
Тир, които предупреждавали Павел да не отива в Ерусалим (Деян. 21:3-4). Филип е имал четири дъщери 

девици, които пророкували (Деян. 21:9). Отново се появява Агав, за да предупреди тръгналия към Ерусалим 

Павел за изпитанията, които го очакват там (Деян. 21:1—11).  
Нито един от тези пророци не е бил апостол, нито един от тях не е написал една буква от Библията. 

Очевидно тези много полезни качества могат да бъдат неправилно използвани, така както и всяка друга 

дарба. Поради тази причина Библията предоставя указания, предупреждения, правила за безопасност и за 
изпитване. Християните винаги са били предупреждавани да не вярват на всяко твърдение за притежаване 

на пророчески дар, а да изследват духовете (1 Йоан 4:1). За 2000 години тези изпитания включват  

проучване на съобщението (1 Сол. 5:20-22) и на пророка - на неговата лична вяра( 1 Иоан 4:2-3; 1 Кор. 12:3; 

Откр. 19:10) и на характера му (Мат. 7:15-20). В един древен текст от втория век на тази ера, наречен 
Дидактика се казва, че човек, който пророкува за пари е фалшив пророк и това е било доста преди 

откриването на телевизията. Толкова години след Павел все още е валидно, че пророчеството не 

представлява нищо, ако не е придружено от любов (1 Кор. 13) и че подобно на всички останали дарби, 
трябва да е придружено от самоконтрол и порядъчно поведение (1 Кор. 14:26, 29-33). 

Църковните отци имали положително отношение към този дар на милостта до петия век. За нещастие, 

основното течение на църквата, чието ръководство се почувствало заплашено от пророкуването на 

“обикновените” хора, отишло до крайности и до действия, който сега лесно могат да се разпознаят. Това 
спряло хората искрено да се стремят да получат пророчески дар и започнало да насажда отвращение към 

пророческите изказвания. Според тези църковни ръководители, всичко се подлага на изпитание от 

историята. 
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Мнозина в наши дни се страхуват да разглеждат реалността на подобни дарове на милостта, 

получавани от небесния Отец. Но защо би трябвало да считаме, че такъв вид предсказване е опасно или че 

води до някакво нещастие? Да не би небесният ни Отец да дава камъни вместо хляб на децата си или змии 

вместо риби? Относно опасността от измама, какви видове указания би трябвало да считаме за по-
надеждни от следните? Никъде в Библията не се дават указания къде да живеем и къде да служим. Дали 

трябва да предпочитаме светската мъдрост и методи? Не ни ли ръководи Бог в конкретните проблеми на 

ежедневието? Чрез Библията Бог ни приканва да търсим ръководството му и ни обещава да ни води. Не 

мисля, че служенето на Бога и на Мамона е добър избор за християните! 
Тук не става въпрос за “чувства”, тук се има предвид едно изпълнено с задоволство съобщение, 

насочено към интелекта и изразено с думи. Можем ли да кажем, че то е дошло от Бога? Разбира се, не, това 
не са могли да направят както вярващите от първия век, така и от следващите поколения. Имаме ли 

абсолютна увереност относно нашето тълкувание и приложението на такива пророчески думи? Не, ние не 

сме безгрешни. Можем ли са вярваме в Божията вярност, че ще ни води, когато го помолим с вяра и търсим 

неговата воля и слава? Трябва ли да притежаваме научно-обосновано доказателство, преди да повярваме? 
Дали вървим с вяра или с виждане? Защо се страхуваме от онова, което не разбираме? Защо се страхуваме 

от онова, което не можем сами да контролираме? 
Приключвайки с тази тема за сега, припомням на всички верните, балансирани и библейски думи на 

апостол Павел: “Духа не угасяйте; пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто. 

Въздържайте се от всякакво зло” (1 Сол. 5:19-22). 
 

Проследяване на пътя през вековете 
 

Една сестра от Тексас ми пише, че член на нейната църква твърдял, че тяхната църква е “новозаветна,” 

основана на Петдесятница, в 33 год. По-късно тази църква станала “отстъпница,” както й казал този човек, 

но в началото на 19-я век била възстановена. “Но как да оценяваме многото векове между тези два 

момента”, пита тя. “Може ли някой да ми покаже ненарушена поредица от хора или църкви, свързващи 

денят на Петдесятница, 33 год, с наши дни?” 
*** 

Някои хора в наши дни твърдят, че са единствената “истинска” църква, като посочват такава 

непрекъсната поредица, от която се интересувате. Този аргумент е бил използуван преди много години от 

Римо-католическата и източноправославната църкви (които все още не се признават една друга за 
“истински”).  

Англиканските църкви не претендират да са “истинската църква” и да изключват другите църкви, но 

твърдят, че тяхната непрекъсваща приемственост на епископи води началото си от Петър и това  ги прави 

повече част от “истинската църква”, в сравнение с всяка друга църква. Всички те вярват, че само 
свещеничество, предвождано от епископи, които са “апостолски наследници” има всички права, овластени 

от Светия Дух да ръководят църковните дела.  
Други правят поредица от църкви, а не от епископи. Едно малко баптистко движение, наречено 

“Ландмаркизъм” твърди, че е проследило непрекъсваемата връзка на баптистките църкви от апостолите до 

наши дни. Според техните членове, само църквите от тяхното движение били “истински” църкви, 

следователно само член на техните църкви може да извършва правилно кръщение. 
Александър Камбел не е вярвал, че само в неговото движение има християни, а е гледал на себе си 

като на реформатор в рамките на огромната християнска църква. За нещастие, в началото на 20-я век 

мнозина от движението за възстановяване загубили първоначалните идеи на движението, стремежът към 

обединение на християните от всички деноминации и започнали да гледат на себе си като на единствените 
“истински” християни и “истински” църкви. Това разбиране преобладавало в много църкви на Христос и 

християнски църкви до последните години, но сега е подложено на силните атаки на много хора, които 

считат, че това разбиране представлява отстъпление от Библията и от най-добрите идеали на собственото 
ни движение. 

Мормоните твърдят, че истинската църква е отстъпила позициите си много скоро след смъртта на 

апостолите, но Бог я възстановил около 1830 год. чрез пророческата служба на Йосиф Смит Младши, който 

се предполага, че е превел Книгата на Мормоните от древни ръкописи, написани на златни плочки под 
ръководството на един ангел, наречен Морони. Свидетелите на Йехова твърдят, че Исус се е върнал 

невидим на земята през 1914 год и е установил царството си, като тяхното Общество на Наблюдателната 

Кула представлява видимата форма на това царство. 
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Адвентистите от седмия ден вярват, че те са “преживялата църква”, основана от обновлението на 

“Духът на Предсказателството” чрез виденията и “сегашната истина,” разкрита на Елен Уайт. 

Филателистката Божия църква, едно разклонение на Световната божия църква твърди, че само тя 

единствена представлява Божието “правителство” и новозаветната църква в наши дни, основавайки се на 
уникалното учение на последните дни на пророк Илия, който тези хора оприличават с живелия много по-

късно Херберт Армстронг. 
Посред всички тези объркващи и противоречащи си твърдения ще бъде добре да си спомним 

предупреждението на Исус относно фалшивите месии. Не трябва да се лутаме, търсейки “истински 

учител” или “истинска църква.” Библията не е имала предвид християните от движението “Лон Рейнжър”, 

които съзнателно отбягват контакти с другите християни. “Истинската” църква е много важна, но това не е 
някаква църква рекламирана в “Жълти страници” или църква, претендираща да притежава изключителни 

права върху Бога или върху неговото спасение. Вратата към Отца е Исус, а не някаква религиозна 

институция или църковна организация. Онзи, който има Исус, има живот, онзи който остане в съюз с 

него е изцяло пред погледа на Бога. 
 

 

Прости изисквания 

 
Понякога прочитам нещо в Библията, което ме прави да занемея. Същото ми се случва и когато някой 

от Стария и в Новия Завет, говорейки за Бога, обобщи сбито онова, което Бог очаква от хората. Например да 
вземем Михей, този пророк от 8 век пр.Хр., който казва на човека: “И какво иска Господ от теб? ”Равините 

са преброили 613 заповеди в Божия закон, които те успели да разширят до цяла поредица от томове с 

размерите на енциклопедия, наречена Талмуд.  
А Михей стеснил този списък до следното: “да вършиш праведното, да обичаш милостта и на 

живееш смирено пред своя Бог” (Михей 6:6-8).  
А какво е казал Исус? Когато го попитали коя е най-важната заповед, Той не е отговорил, че това е да 

се кръстим или да посещаваме църквата, или да помагаме на бедните. Нито пък цитирал някоя от Десетте 

Заповеди.  Божият Син казал: “Да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с 

всичкия си ум и с цялата си сила” (Мат.22:35-38). Не е казал: “Подчинявай се на Бога” или “Страхувай се от 

Бога,” нито “Служи на Бога.” Исус е казал: “Обичай Бога!” А като втора от най-важните заповеди 
Спасителят е казал, че човека трябва да обича ближния си като себе си (Мат.22:39-40).  

Апостол Павел повторил казаното от Исус, когато казал, че ако човек обича ближните си, той 

изпълнява Закона (Рим.13:10). Павел казва, че от вярата, надеждата и любовта, “най-голямата е любовта” 
(1Кор.13:13). Той ни призовава да поставяме любовта над всички други отличителни черти на характера на 

човека (Кол.3:14). Очевидно е, че онзи, който се стреми да се подчинява на тези основни заповеди ще 

установи, че те оказват огромно влияние върху ежедневния му живот.  
Нито Михей, нито Исус, нито Павел твърди нещо друго. Но въпреки това аз продължавам да се 

удивлявам на смелото обобщение, което те са направили и ни предлагат. Когато станем толкова задръстени с 

“религия,” че започнем да се отнасяме зле към хората или когато дотолкова се пристрастим към 

тълкуванието на Библията, че това стане пречка пред Бога, който говори чрез Библията, ние трябва да се 
спомним цитираните по-горе текстове.  

Когато живота ни се струва объркан и ни е трудно да различим моралното от неморалното, много е 

полезно да помним, че основните изисквания на Бога към нас съвсем не е толкова сложни.  
 

 

Простите обещания 

 
Един абонат на моята ел. поща ме мъмри защото съм казал, че който се покае и повярва в Христос като 

Спасител, започва да изживява радостта на спасението. Този читател вярва, че Деян.2:38 и Марк 16:16 

превръщат водното кръщение в задължително изискване за спасението. Читателят твърди, че ние не можем 

да считаме, че другите откъси от Новия Завет, в които се обещава спасение на вярващия, обезсилват 

изискването за водното кръщение. Той казва, че спасението може да зависи и от спазването на други 

изисквания, освен водното кръщение, но в никой случай не може да зависи от спазването на по-малко 

изисквания. 
*    *    * 
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Не трябва да считаме, че единствено най-подробно описаните обещания за спасението са най-

сигурните, защото такъв подход би превърнал във вероломни и измамни всички по-кратки и по-просто 

написани обещания. Освен ако Бог коварно не е решил да спаси колкото се може по-малко хора (което 

напълно противоречи на учението на Библията), аз съм длъжен за кажа, че и най-просто написаното 
обещание за спасението е абсолютно вярно и сигурно, както и по-подробните изказвания по въпроса са 

верни, защото те включват в себе си или подразбират простото обещание. 
Например, Исус е казал, че който вярва в него, има вечния живот (Йоан 3:15-16). Петър твърди, че 

който вярва в Исус има опрощение на греховете си (Деян.10:43). Дали ако човек вярва в тези обещания, те 

ще го отклонят от целта му? Възможно ли е Евангелието на Йоан, което е написано специално “за да 

повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в неговото име” (Йоан 
20:31), вместо до спасението, да ви отведе до вечното унищожение? 

Разговорите за “условията за спасението” пропускат основното в евангелието. Божията прошка 

включва в себе си лична връзка с Господа, която преди това е била разкъсана от греха, но е възстановена 

чрез намесата на Исус като представител и заместител на грешния човек. Евангелието не обещава сделка, а 
съобщава един постигнат факт: “Бог в Христос примири света със себе си” (2Кор.5:19). Няма “наша част” 

в работата, която превръща грешните хора в праведни пред Бога. Цялата работа е свършена от Исус, той 

е платил изцяло и от кръста е извикал: “Извърши се” (Йоан 19:30). Единственото, което можем да направим 
е да вярваме, че работата е извършена, да уповаваме на това, да се оставим изцяло на това (с други думи – 

да вярваме в това) и поради това да се радваме и да живеем, подражавайки на Христос дотогава, докато Бог 

ни дава живот. 

 

 

Прощаване на другите 

 
Един абонат на моята ел. поща от щата Делауер ми пише: “Наскоро в класа по изучаване на Библията в 

Неделното училище някой каза, че ние не трябва да прощаваме на всеки човек, защото някои хора са изцяло 

зли. А аз винаги съм бил учен, че е наш дълг да прощаваме на всеки, който постъпи зле с нас.“ 
*    *    * 

Исус е казал, че ние трябва да прощаваме на всеки, който извърши грях срещу нас и ни помоли да 
му простим (Лука 17:3-4). Отказът да простим всъщност не е добър избор за нас, ако самите ние очакваме 

Бог да ни прости (Мат.6:14-15). Християнинът е призован да подражава на Бога. Освен многото други неща 

това означава, че ние трябва да прощаваме на другите така, както Бог прощава на нас (Еф.4:32). От 

практична гледна точка само хората, които знаят, че самите те имат нужда да им бъде прощавано, 
обикновено намират в себе си милост, за да простят на другите, които са се отнесли зле към тях. По същият 

начин способността да прощаваме на другите е силно доказателство, че ние самите се ползваме от 

опрощаващата милост на Бога. 
Въпреки, че ние прощаваме на човека, който се е отнесъл зле към нас, той не можа да ползва и да се 

радва от тази прошка, без да признае грешката, която е направил и ако не приеме нашата прошка. Но 

нашата прошка не зависи от поведението на сгрешилият пред нас човек. Ние трябва да имаме сърце, което 
да е готово и да иска да прости. Ние не трябва да задържаме в себе си недоволство или да продължаваме 

да припомняме за злото, което той ни е причинил. Никога не трябва да се осмеляваме да отхвърляме който 

и да е, който ни моли за прошка заради злото, което ни е причинил. 
Прощаването е част от отношенията между хората. Поради тази причина единственият човек, който 

може да прости на злосторника е онзи, към който е било отправено това зло. Например, ако сме престанали 

да обичаме извършителите на терористичните атаки на 11.09.2001, ние не можем да им простим. Но 

човешката прошка не отменя нуждата от Божията прошка. Накрая, даже обединената Божия и човешка 
прошка не премахват законните, личностни и обществени последици от престъпленията или от другите зли 

деяния.  
 

 

Прощаване на себе си 
 

Един абонат на моята ел. поща признал свой грях пред любимата си и помолил да получи  прошка както от 

нея, така и от Бога. Той ме пита: “Но как човек може да прости на самия себе си? Какво казва Библията за 

прощаването на себе си?” 
*    *    * 
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В сегашната култура на нашето общество прощаването на себе си се превърна в заместител на 

стремежа към получаване на прошка от Бога. Това не е изненадващо, тъй като според представата на 

“Нюейдж”(Коментар: Новата ера – съвременно движение в САЩ за самоусъвършенстване Д.Пр.), всъщност ние сме Бог. 

А Библията твърди точно обратното. Тя казва, че ние сме създадени по образа на Бога и че коренът на 
нашия грях е в опитите ни ние да заемам мястото на Бога (Бит.1:27; 3:5). В това отношение Исус извършил 

противоположното на Грехопадението на Адам, тъй като въпреки че е притежавал природата на Бога, Исус 

се отказал от нея, за да стане човек, а след това - служител и най-накрая умрял като престъпник, и извършил 
всичко това вместо нас, грешниците, които той дошъл да освободи (Фил.2:5-11).  

Библията ясно ни учи, че имаме нужда от Божията прошка и ни призовава да прощаваме на ближните 

си и да ги молим те да опрощават нашите грехове (Мат.6:12, 14-15; Як.5:15-16). Не знам в Библията да има 
стих, в който да се говори, че ние трябва да прощаваме на себе си. Всъщност истинският ни проблем е дали 

ще се покаем и дали ще изповядаме греховете си пред Бога. Ако го направим, Той обещава да ни прости 

(1Йоан 1:9).  
Тогава възниква проблема дали ще повярваме на обещанието на Бога и дали ще заживеем като хора, 

на които им е простено или ще продължаваме да се държим като хора, на които не им е простено (1Йоан 

5:10-12). Обещанието на евангелието е, че “Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше 

прегрешенията им” (2Кор.5:19). Ние всъщност нямаме нужда да прощаваме на себе си, тъй като Бог, 
върховният съдия, вече ни е простил в Исус.  

Ние имаме нужда да се покаем за греховете си от миналото, за прегрешенията  и за грешките си 

(което понякога означава да компенсираме някои хора заради вредите, които сме им причинили), да 
получим с вяра прошката на Бога, да потвърждаваме, че Исус е страдал и е умрял заради нашите грехове и 

че тази негова саможертва ни прави цялостни, да просим учтиво прошка от всеки, когото сме засегнали 

(2Кор.5:20; 6:1; Тит 2:11-14; 3:4-8). Това ни освобождава да забравим миналото и да продължим напред в 

бъдещето, живеейки в новия живот, който може да ни донесе единствено божията прошка (Фил.3:12-14; 
2Кор.5:14-17). 

 

 

Псалми, химни, духовни песни 

 
Един абонат на моята ел. поща ме моли да обясня смисълът на думите “псалми,” “химни” и “духовни песни,” 
които са споменати в Еф.5:19 и Кол.3:16. 

*    *    * 
Думата “псалм” първоначално е означавала песен, която е пята под съпровод на струнен инструмент. 

По времето, когато е писан Новия Завет обхвата на тази дума изглежда, че е бил разширен за да обхване и 

песните, които са пети без музикален акомпанимент.  За юдеите и християните думата “псалм” освен това 

означава някоя от главите на книгата “Псалми” от Стария Завет.  
“Химните” са песни, които се пеят като възхвала на някого – за християните – като възхвала на Бог 

или Христос.  
“Духовните песни” са буквално “оди”, т.е. песни за възхвала на някого, придружена с някакво 

допълнително значение на текста, съобщаващ за делата или за изпитанията на възхваляваният. Някои 
тълкуватели считат, че “духовните песни” са песни, които са директно вдъхновени от Светия Дух. Тук се 

включват песни, писани в продължение на около 2000 години от много музикални и литературни видове. 
Друго интересно обяснение на тези термини идва от гръцкия текст на книгата Псалми, където трите 

думи “псалми,” “химни” и “духовни песни” (оди) са поставени като заглавия на отделни глави. Поради това 

е възможно Павел просто да е искал да се позове на книгата Псалми в нейната цялост. Преди няколко века 

много протестанти не пеели нищо друго, освен библейските псалми, една практика, към която продължава 

да се придържа Реформираната Презвитерианска Църква на Северна Америка. Един от приносите за 
харизматичното обновление е било преоткриването на Книгата “Псалми” като източник за песни за 

хвалението. 

 

 

Пъзелът на историята на църквата 

 
Ако разгледаме историята на християнската църква, тя ще ни припомни, че Бог постоянно издига 

нови движения за изпълнението на специални задачи и че всички ние можем да се учим един от друг. През 

първите няколко века световната църква ни даде “правилото на вярата,” което е орисано в Апостолското 
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Кредо, както и в учението на Новият Завет. Ние трябва да страдаме така, както е страдала католическата 

църква в древността, за да постигнем балансираност на своята идентичност (как църквата да се различава 

от заобикалящият я свят) и в същото време как да сме “универсални” (как да направим църквата да се 

чувства у дома си в условията на всяка култура).  
Можем да се научим от римокатолиците или от православните християни да заставаме със 

страхопочитание пред тайнството на присъстващият навсякъде Бог, да ценим високо духовната дисциплина, 

а от католиците – да ценим високо Дева Мария като пример за вяра, каквато повечето от нас, протестантите, 
никога е имал. Всички християни се нуждаем от четирите евангелски лозунги на М. Лутер (единствено 

милост, единствено вяра, единствено Христос, единствено Библията), както и от упорството с което Калвин 

е подчертавал, че ние отдаваме на Бога цялата слава за нашето спасение. Анабаптистите ни учат на 
разликата между това да сме граждани на някоя земна държава и да сме граждани на Божието царство. 

Всеки от нас трябва лично да избере да върви след Исус като негов Господ и Господар. Англиканите са ни 

дали английската Библия и богатството на Книгата на Общата Молитва – съкровищницата на 

богослужението с която повечето протестанти за съжаление не са запознати, но въпреки това тя е пълна с 
бисери, които очакват да бъдат открити.  

Методисткото движение изнесе евангелието от църквата и го показала на пазара и на полето, където 

бяха хората и ги научи колко важно е човек да има сърце, което е чувствително към религията. 
Съживлението на Светостта ни припомня за целта на Бога ние да се преобразяваме така, че да приличаме на 

Христос. Петдесятниците правилно са разбрали, че ние имаме нужда от небесна сила, за да извършваме 

земното си служение. Харизматичното обновление правилно е твърдяло, че Исус Христос е един и същ 
вчера, днес и завинаги и че Бог, който е най-високо, всъщност е най-близо до нас. Съживлението на 

адвентистите е променило християнския свят чрез учението си, че Исус наистина може да дойде във всеки 

момент. Днес други християни ни проповядват тяхната истина за условието, при което получаваме 

безсмъртие.  
Възстановителното движение на Стон-Кампбел ни запознава с представата за християнското 

единство, което ще обогати световната църква, както и със стремежа си да се спазва учението на Библията, а 

не човешките учения и традиции, което поставя на изпитание всеки християнин, който се придържа към 
правилата на някоя деноминация. Не е важно кой пръв е казал нещо, а от къде го е получил. Ако го е 

получил от Бога, тогава това нещо е за всички хора на Бога. Аз искам да имам цялата светлина, която 

другите вече притежават и искам да им дам онази светлина, която Бог може би е дал и на мен. 
 

 

Пълнотата на църквата 

 
Лесно е да станем късогледи в представата си за Църквата, фокусирани само в собствената си църква 

или деноминация, или в църквата на нашата страна, или в сегашната година, десетилетие или век. Убеден 
съм, че през цялата история на Християнството Бог е работил в своята световна Църква, включително в 

места, за които си представяме, че няма нищо добро, което можем да научим от тях. Църквата в своята 

пълнота е сбор от приносите на вярващите от всички времена и места по света и ние още сега можем да 
започнем да ценим високо и да споделяме многообразието на това богато наследство.  

Например, всички християни могат да се обогатят от литургичната традиция на католиците и на 

англиканите, която ни насочва към Бога Отец, който е тайнствен и всепроникващ и предизвиква в нас 

уважение и възхита. По същият начин всички ние се нуждаем от евангелската традиция на протестантите и 
евангелистите с нейното послание за Исус Христос, Божият Син, който изцяло е завършил работата, която 

прави праведни грешните хора пред Бога. И всички хора на Бога могат да спечелят от традицията на 

петдесятниците и харизматиците, която ни напомня за характерните качества на Бога чрез неговото лично и 
мощно присъствие в Светия Дух.  

Разглеждани заедно, тези три велики исторически традиции подчертават пълнотата на Бога като Отец, 

Син и Свети Дух.  В общото поклонение пред тях, тяхната сила и принос са манифестирани мощно в 
Господната Трапеза, в Проповядването и в Хвалението (пеенето и молитвата). Тъжно е, че църквите, които 

са силни в някоя от тези области, обикновено са слаби в останалите. Нито една част от Християнската 

Църква не е силна във всички тези области.  
Вероятно една от причините е общото ни късогледство и провала ни да се ползваме от доказаните 

силни страни на другите извън нашата собствена деноминация или движение. Всяка от тези исторически 

манифестации на Църквата, като и на всяка друга част от световната църква има нещо, което е получила от 

Бога, от което се нуждае цялата Църква, както и някои грешки и крайности, които световната Църква е 
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добре да види и да поправи. Заедно ние очакваме времето,  когато Бог ще събере всички неща в Христос, 

когато ще има нови небеса и нова земя и Бог ще бъде “всичко във всичко.” 
 

 

Пътят към екуменическото разбирателство 

 
Пътят към екуменическото разбирателството между християнските деноминации, който можем да 

извървим в този живот, в който брат е разделен от брата поради в всякакви добри основания, е не да 

отричаме различията, особено в случаите, когато отричането е средство да налагане на някакво учение. 
Пътят към екуменическото разбирателство означава да признаем различията, да приемем традицията 

на своя брат, да уважаваме целостта на другите и да се присъединяваме към тях, за да посрещаме заедно 

общите предизвикателства.  Това можем да правим с открити лица и с отворени очи, за да можем по-добре 

да виждаме братята си от тяхната гледна точка. (Дейвид Милс) 
 

 

Работейки за Господа 

 
Влязох в един магазин за продажби на едро. Свършиха ми пощенските пликове и торбички и отидох 

там, за да попълня запасите на фирмата. Това беше вид склад, а не магазин с климатици. Но въпреки това 
младежът, който ме посрещна, излъчваше очевидна и искрена радост. Даже на мърморковците той 

отговаряше с усмивка. Никога не изглеждаше раздразнен или ядосан, даже когато опашката от чакащите 

клиенти беше дълга, а търпението им – късо. Вече го бях наблюдавал в продължение на повече от една 

година. 
Казах му: “Вие наистина ме впечатлявате. Работата ви не е особено приятна, но въпреки това вие 

винаги сте учтив. Понякога клиентите се отнасят грубо с вас, но въпреки това вие оставате спокоен и 

овладян.” Той ме погледна с искрена изненада. Изчерви се леко, усмихна се и ми отговори спокойно: 
“Благодаря ви. И цялата слава е на Бога.” Аз му казах: “Не се изненадвам, че ми отговаряте по този начин. 

Господ е наистина добър към нас, нали?” А той ми отговори смирено: “Да, не знам как бих могъл да се 

справя без Господа.” 
Спомних си за Кол.3:22-24, където Павел ни призовава да работим с цялото си сърце, страхувайки се 

от Господа. “Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци, понеже 

знаете, че за награда от Господа ще получите наследство.”  
Кое определя как вършите работата си? Изискванията на работодателя ви? Или ежедневните 

обстоятелства? Или другите хора? Новият ми приятел от този склад ми показа по-добра и последователна 

гледна точка. Той работи “като за Господа.” Постъпвайки по този начин, този младеж благославя всеки 

човек, с когото се среща. И освен това принася слава на Спасителя на едно необичайно място и то по един 
необичаен начин. Дано неговото необичайно поведение да стане обичайно за всеки от нас. 

 

 

Разбиране на книгата “Откровение” 

 
Един абонат на моята ел. поща от Англия ми пише, че е израсъл в църква, която предоставяла малко учение за 

края на света, а сега той посещава друга църква, която уверено твърди някои неща, които според него не са 

ясно разкрити в Библията. Той ме пита как можем да разберем книгата “Откровение,” след като 

тълкувателите имат толкова големи различия в становищата си и след като тази част от Библията 

изглежда толкова трудно разбираема и чужда на съвременния човек? 
*    *    * 

Вероятно християните няма да стигнат до съгласие относно събитията в края на света, докато не 
стигнем до момента, когато ще можем да погледнем назад и ще си спомним за тези събития и ще видим, как 

самата история е отговорила на въпросите ни. Но това не означава, че сега не е възможно да стигнем до 

едно по-широко съгласие, като всички ние се научим да употребяваме най-добрите методи за изучаване на 

тези предсказания.  
Според мен, даже придържането ни към следващите две принципа са в състояние да ни придвижат 

далеч напред в правилната посока, когато четем последната книга от Библията.  
Първо, трябва да помним, че името на тази книга не е “Откровения,” а е “Откровение” и то не 

откровение за някакви исторически събития, а е специално “Откровението от Исус Христос” (Откр.1:1). 
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Тази поредица от видения, видени от Йоан на остров Патмос, където е бил заточен, е имала за цел да 

разкрие Исус Христос в неговата роля като възвисеният Човешки Син и Син на Бога, Агнето, което е било 

заклано от враговете му, но е било възкресено от Бога, за да стане побеждаващият Лъв от племето Юда 

(Откр. 4-5). Тази книга показва, че Исус е Цар и господар над всички царе и господари – включително и 
вероятно специално над онези царе и господари, които твърдят, че притежават върховна власт и поради това 

преследват последователите на Исус Христос (виж Откр.17-22).  
Второ, трябва да знаем и да помним, че книгата “Откровение” (на гръцки името “Апокрифа” 

произлиза от това име) е била написана на един вид закодиран пророчески език, заимстван от пророците от 

Стария Завет, който е познат на студентите, изучаващи Библията, които вече са запознати със символизма на 

тези по-ранни книги. Тъй като е написана с зашифрован, символичен и “апокалиптичен” код, ние трябва да 
възприемаме казаното в Откровението сериозно, но не буквално. Тя ни казва истината, но истината, която е 

в и зад сцената на виденията, а не на повърхността на самите видения. Докато не се научим да четем 

Откровение в светлината на темата, която описва (Исус Христос) и в с оглед на описателните средства, 

които използва (символични видения, чиито смисъл научаваме от тяхното по-ранно използване от 
пророците от Стария Завет), ние сме обречени на безкрайни спекулации, произволни и въображаеми 

тълкувания и постоянни разногласия, когато се стараем да разберем и приложим посланието и смисъла на 

тази важна книга.  
(Една книга, посветена на Откровение, която най-много ми е помогнала, се нарича "The Most 

Revealing Book of the Bible," и е написана от моят приятел Dr. Vernard Eller, можете да намерите безплатно 

на този адрес online . 
 

Развод – идеали и прошка 

 
Един абонат на моята ел. поща от Вашингтон ме пита: “Какво можете да кажете за учението на Новия 

Завет относно развода и повторният брак? 
*    *    * 

Когато се обсъжда такава болезнена тема е лесно да се объркат два много различни въпроси. Единият 

е: “Каква е Божията воля относно брака и развода?” Другият въпрос е: “Може ли на човек, който е нарушил 
Божията заповед и Божията воля, след това да му бъде простено и той да продължи да живее и в бъдеще да 

изпълнява Божията воля.”  
Според мен, на първия въпрос християните от всички деноминации отговарят по един и същи начин. 

Първоначалният план на Бога и постоянният му идеал е мъжът и жената да се свържат в изпълнен с вяра и 
продължаващ през целият им живот съюз, подражавайки на съюза на Христос и църквата (Мат.19:2-6; 

Еф.5:21-32). Последният пророк от Стария Завет казва, че Бог мрази развода (Мал.2:16), а и забраната на 

развода, изречена от Исус показва, че Бог продължава да не го счита за нещо маловажно (Мат.5:32; 19:6, 9). 
Така нареченият “параграф на изключението” в Мат.19:9, всъщност въобще не е изключение от 

Божия идеал, защото Исус тук казва, че има едно условие, при което ако човек се разведе с брачния си 

партньор, той ще направи добро нещо. Тук Господ има предвид Втор.24:1-4 в който причината за развода 
(буквално “нещо грозно”) всъщност е неясна, но фундаменталната забрана е абсолютно ясна – на жената, 

която се е развела със съпруга си и след това се е омъжила за друг мъж, е забранено да се върне при първия 

си съпруг, даже ако вторият й съпруг след това също се разведе с нея. Исус разкъсва всички изисквания и 

правила, създадени от равините по неговото време, за да призове учениците си да се върнат към 
първоначалната цел на брака. 

Дали разводът е “непростим грях”? Със сигурност в Библията никъде не се казва това. Дали човек, 

след като веднъж се е развел, все още се счита да оженен според Библията? Очевидно не. Могат ли 
неженени хора (независимо дали никога не са се женили или са били женени в миналото) да се оженят 

отново и да се опитат да живеят според първоначалния идеал на Бога? Разбира се, да и кой би се осмелил 

да каже нещо друго? Апостол Павел дава следният съвет: “Вързан ли си за съпруга, не търси развързване. 

Отвързан ли си от съпруга, не търси съпруга. Но ако искаш да се ожениш, ти не съгрешаваш” (1Кор.7:27-
28). 

Тази тема е трудна и богобоязливите и добре информирани християнски учители често имат 

различия помежду си. Онзи християнин, за когото темата за развода е свързана със стоящи пред него 
практически проблеми, трябва да проучи внимателно Библията, да се моли дълго и упорито Бог да му даде 

указания и възможност да разбира, а след това да живее според собствената си съвест, така както го учи 

Светия Дух. Само по такъв начин човек може да избегне както сегашното лекомисленото отношение към 
развода, така и коравосърдечието на законниците, към което даже добронамерените християни понякога са 

склонни да се придържат. 

http://hccentral.com/eller7/index.html
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Развод и повторен брак – отвъд гнева, болката и чувството за вина 
 

Една читателка на моята ел. поща ми пише: “Наближава първата годишнина от моя развод и аз все още 

изпитвам гняв, болка и даже чувство за вина заради това, което можех да направя по различен начин, за да 

накарам съпруга ми да остане при мен. Той ме изостави заради друга жена и изглежда, че аз не мога да се 
отърва от тези негативни емоции. Не знаете ли как бих могла да премина през всичко това?” 

*    *    * 
Ние не можем да променим миналото и няма никакъв смисъл да се опитваме да го преживяваме 

отново. Вместо това трябва да се концентрираме в настоящето си ежедневие, което Бог ни дава и да 

му се наслаждаваме. Взети заедно, тези нови дни съставляват новото ви и все още незавършено бъдеще.  
Окуражавам ви да поставите непоколебимо ръката си в ръката на Бога и да продължите да вървите 

напред. Бог е верен и ще ви даде това, от което се нуждаете и то тогава, когато се нуждаете. Може да дойде 

време, когато ще е полезно да разсъждавате над миналото си поведение и над миналите си постъпки, но 

това разсъждение ще е средство за личното ви израстване. Но вие не можете да извлечете изгода от тези 

размишления, докато все още сте под властта на негативните емоции.  
Както изцелението, така и прошката са на наше разположение чрез смъртта на Исус като наш 

представител. Ако все още не сте направили това, благодарете искрено на Бога заради жертвата на Исус, 

разкажете му подробно за вашата болка и вина и след това направете с вяра крачка напред в новия вид 
живот, който се основава на възкресението на Исус от смъртта. Можете да излеете гнева си пред Бога. 

Занесете при него оплакванията си от бившия си съпруг, от “другата жена” и от всеки друг човек, който ви е 

наранил.  
Но ви моля да помните следното: вие не сте принудили съпруга си да направи каквото и да е. Той е 

отговорен са собствените си постъпки. Молете Бога да излее небесната си прошка в сърцето ви и да замени 

гнева ви с неговия мир. Той ще направи това! 

 

 

Разводът в Стария Завет 

 
Един проповедник ме пита за смисъла на текста на Втор.24:1, който Исус има предвид в своето учение за 

развода. Читателят ме пита дали думата “нечистота” в този откъс означава, че жената е била 

неморална?” 
*    *    * 

Това винаги е бил въпрос без точен отговор, както сред древните еврейски равини, така и сред 

днешните християни. Там, където в английският превод на Втор. 24:1 са използвани думите “нечистота” 
или “непристойност,” в гръцкият превод на Стария Завет, който е бил използван от най-ранната църква и е 

бил известен като “Септуагинта” е използвана една дума, която означава “позорно нещо.” Няколко стиха 

по-рано същите две думи са използвани за изпражненията, които израилтяните са били длъжни да 
закопават в земята, а не да ги оставят на повърхността, защото Бог “ходи сред нас” в техния лагер и не 

трябва да вижда “нещо неприлично” (Втор.23:13-14). 
Това прилагателно описва в Бит.34:7 изнасилването на Дина от Сихем, а Павел го използва, когато 

говори за “неприличните” части на човешкото тяло (1Кор.12:23). Глаголната форма на същата дума 

означава “да имам неприлично поведение” или “да действам неблагоприлично.” Това поведение може да се 

изрази чрез прекалено сурова съдийска присъда за наказване с бой с тояги (Втор.25:3), оставянето на 

момиче голо и необлечено (Йез.16:7, 22, 39) или гол и необлечен Израел като невярна съпруга на Бога 
(Йез.23:29). В Новия Завет този глагол е използван когато се казва, че любовта “не безобразничи” 

(1Кор.13:5) и когато се говори за баща, който счита, че постъпва “неприлично” към своята дъщеря девица 

(1Кор.7:36). 
Онова, което е най-интересно във Втор.24:1-4, което нашият Господ има предвид в своето учение за 

развода (Мат.5:31; 9:7-9; Марк 10:4-5) е това, че този текст недвусмислено забранява това, което 

традиционното днешно учение понякога изисква и по-точно, че жена, която се е развела с първия си съпруг 
и след това се е омъжила за втори съпруг, трябва да се разведе със втория си съпруг и повторно да се омъжи 

за първия. Но ако направи това, според Второзаконие жената ще  е “гнусна” и ще “донесе грях на земята.” 
Исус ни призовава да се издигаме над законническите шикалкавения по този въпрос и да се стреми 

да изпълним първоначалната и най-висша цел на брака. Фактът, че хората никога няма изцяло да изпълнят 



58 

 

58 

изискванията не принизява стандарта. Добрата новина е, че с Бога никога не е късно да търсим божията 

прошка за миналите си провали и отново да започнем търсенето си. 
 

 

Разговор за Господната Трапеза 

 
Без съмнение това беше един от най-смислените разговори за Господната Трапеза, които съм чувал. 

Говорителят не стоеше пред хората в църковната зала, а седеше на пейката зад мен. Разговорът не се 

проведе пред микрофон, а шепнешком. Той не беше проведен от водещият Причастието, а от един баща, 
който разговаряше с малката си дъщеря.  

“Какво е това?” – попита малката Ребека, когато баща й получи чашката с виното. “Вино” – отговори 

шепнейки бащата. “Защо го изпи?” “Това ни напомня, че Исус е пожертвал живота си заради нас. Той е бил 

убит на кръста, за да опрости греховете ни.” “Той наистина ли е умрял?” – попита детето. “Да” – каза нежно 
бащата и добави с радостна усмивка, “но той не е останал мъртъв! Бог го възкресил отново и Той се върнал 

на небето, за да бъде с Бога. Знаеше ли това?” “Кога?” Малкото момиче беше очаровано. “След три дни – 

приятелите му отишли на гроба му, за да го видят, но той бил заминал. Бог го възкресил от смъртта!” 
Малкото дете се замисли над казаното. “Ау” – каза то, задоволено за момент от тази най-велика история, 

която някога е разказана.  
Адвокат Дейвид Томпсън говори редовно пред всякаква аудитория по различни теми. Но той никога 

не беше имал по-скъпа аудитория от тази, която имаше през тази неделна сутрин на тази пейка, нито за по-
важна нещо, която оформя целия живот на човека. Възможно е Ребека да не запомни за дълго този разговор, 

но тя никога няма да забрави отпечатъка на вярата, който родителите й Дейвид и Тамара са предали на нея и 

на сестра й Анна. 

 

Разговор за спасението 

 
По време на разговор за спасението един човек каза: ”Целият този разговор за оправдаване по благодат чрез 

вяра е твърде теоретичен. Когато говорим с реални хора, те искат да научат какво трябва да направят, за да бъдат 

спасени.” Конкретната и практична истина е, че Бог ни е спасил, независимо от това което заслужаваме или сме 

постигнали в живота си, заради своя Син Исус Христос и въз основа на завършената работа на Исус за нашето 

откупуване. Нека да послушаме този разговор. 
*    *    * 

Въпрос: Мога ли сам в морално отношение да стана безгрешен, да свърша достатъчно добри неща 

или да се подчинявам толкова добре на заповедите на Бога, че когато Бог погледне на биографията ми, да 
каже: “Ето това е праведен човек.”? 

Отговор: Не. Вие никога не можете да направите нещо, за да премахнете собствената си вина или да 

дадете основание на Бог да ви оцени като човек, който наистина заслужава да влезе в Божието царство и да 

бъде възнаграден, вместо да бъде отхвърлен и наказан от него. 
 

Въпрос: Тогава има ли някаква надежда? Може би никога няма да бъда в мир с Бога, никога няма да 

се наслаждавам на неговата прошка и никога няма наистина да бъда приет от него? 
Отговор: Не се отчайвайте; евангелието ни носи добра новина! Въпреки че чрез егоистичната си воля 

и с непокорното си поведение всички ние сме прекъснали връзката си със Създателя, което се демонстрира 

с множеството ни недостатъци, грешни постъпки, неправилни решения и погрешни приоритети, Бог е взел 
решението на този въпрос в ръцете си. В Исус от Назарет самият Бог е извършил всичко, което е било 

нужно, за да ни примири със себе си и да ни постави в правилна връзка със себе си. 
 

Въпрос: Как Бог е направил това? 
Отговор: Ние никога няма да можем напълно да разберем тази божествена благодат, но по някакъв 

начин Бог е направил това чрез безгрешният живот в подчинение на Исус, който Христос е изживял вместо 

нас и в неговата изкупителна смърт, която Исус е предложил вместо нас. Бог короновал тази спасителна 
работа, като възкресил Исус от смъртта и показал неговата победа над смъртта и злото по един решителен, 

могъщ и драматичен начин. 
 

Въпрос: Да не искате да ми кажете, че аз не мога да добавя нищо към делата, заради които Бог 
прощава моя грях и ме прави приемлив за себе си? 
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Отговор: Точно това казвам. Бог е извършил спасителната работа без нашето участие, но заради нас. 

Бог е извършил тази чудесна работа преди около 2000 год, много преди ние да сме били родени и даже да 

сме чули за това. 
 

Въпрос: Тогава как мога да се свържа със спасителната работа, която Бог е извършил, след като 

нищо от това, което аз правя не е част от това спасение? 
Отговор: Тъй като тази спасителна работа е завършена, вие можете единствено да я приемете. Вие не 

можете да добавите нищо към нея, не можете да я подобрите, нито да я направите по-завършена, отколкото 

тя вече е.  
 

Въпрос: Да не би да твърдите, че Бог, заради Исус Христос и заради името му, е простил и на мен? 
Отговор: Ако вярвате в това, това е истината! 

 

Въпрос: И нищо от това, което аз правя, не може да направи това спасение по-реално и истинско, 
отколкото е сега? 

Отговор: Това е истината на евангелието. 
 

Въпрос: Тази новина е изумителна! По някакъв начин аз се чувствам привлечен да повярвам в нея. На 

мен ми се иска да вярвам, че Исус се е подчинявал на Бога вместо мен и че е страдал и е умрял вместо мен. 

Колкото повече чета и слушам за Исус, толкова по-силно става желанието ми да вървя след Него. Да, аз 
разчитам на това, което той е направил, за да ме направи преведен пред Бога. Аз вярвам в Исус Христос и 

му се доверявам като на мой Спасител и Господ! 
Отговор: Това което говорите ми показва, че добрата новина е предизвикала отговор от дъното на 

душата ви и че Бог е започнал да извършва невероятна промяна в сърцето ви. Вие сте направили обратен 
завой, като сте предали целия контрол на живота си на Бога (Библията нарича този процес “покаяние”) и сте 

се доверели на работата, извършена от Исус от ваше име, и сте поверили себе си, бъдещето си и вечността 

си та него (Библията нарича това “вяра”). 
 

Въпрос: А какво трябва да правя след това? Аз жадувам да направя всичко, което той ми каже! 
Отговор: Исус ви призовава да демонстрирате вътрешното си покаяние и вяра, като бъдете кръстен 

във вода в неговото име. Това е начинът, чрез който вие “пресичате границата” пред погледа на всички хора, 
които ви наблюдават. Тази проста церемония обявява кой е фундамента на вашето спасение – безгрешната 

работа и смъртта на Исус много преди вие да сте бил роден. Бог одобрил работата на Исус и удостоверява, 

че тя е била достатъчна, като е възкресил Исус от смъртта към живота и му е дал славата да седи от дясната 
страна на небесния му трон. 
 

Въпрос: И един последен въпрос. В бъдеще ще трябва ли да помня, че бях спасен, когато за пръв път 
вярата проникна в сърцето ми? Или аз бях спасен, когато дадох външен израз на вярата си, като се 

кръстих публично? 
Отговор: Спасяващото събитие няма нищо общо с това, което вие правите – нито с покаянието ви, 

нито с повярването ви, нито с кръщението ви. Преди около 2000 год Исус напълно е завършил работата, 
която ви прави праведен пред Бога. Тази работа и тази смърт на Исус заради вас е причината вие да 

повярвате в него и изцяло да му се доверите. Тази работа на Исус като ваш представител е картината, която 

си представяте и обявявате, когато сте кръщаван във водата. На тази спасяваща работа на Исус вие ще 
отговаряте през остатъка от живота си чрез благодарност и възхвала, със служение и подчинение. Никога не 

отмествайте погледа си от тази спасяваща работа, с цел да се фокусирате върху нещо друго, което сте 

научили, изживели или извършили. Винаги фокусирайте погледа си в Исус. Той е вашата надежда, вашата 
праведност и вашето спасение! 

 

 

Разкаянието идва преди вярата 

 
Един проповедник от Тенеси пита: “Може ли човек, който вярва да бъде спасен, ако не се е разкаял?” 

*** 
Не, защото самият Исус е предупредил някои свои слушатели, че “ако не се покаете, всички така ще 

загинете” (Лука 13:3). Обаче този въпрос всъщност поставя каруцата пред коня. Истината е, че никой не 
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може да повярва (в библейския смисъл на спасителната вяра), ако не се разкае. Четири пъти в Новия Завет 

разкаянието и вярата се споменават заедно и винаги в тази последователност. 
Някои от нас обръщат тази библейска последователност и тя става “да повярва” и “да се разкае”, 

защото влагат в тях небиблейски смисъл. Такива хора считат, че разкаянието е съжаление заради 
извършения грях, а всъщност разкаянието е обратен завой по отношение на цялостното ни мислене. 

Такива хора считат, че вярата е приемането за истина на някои твърдения, докато всъщност вярата 

представлява цялостно отдаване на Бога в Христос. 
Когато знаем, че спасителната вяра означава безрезервна вяра в Бога в Христос, ние бързо разбираме, 

че хората никога не биха направили това, докато не настъпи фундаментална промяна в сърцето (разкаяние) 

от състоянието на независимост от Създателя до пълна зависимост от Създателя, от духът на самоконтрол 
до духа на пълен контрол от страна на Бога. 

В тази светлина, въпросът дали един човек, който вярва в Бога може да бъде спасен, без да се разкае, 

изчезва пред очите ни. 

 

 

Различията между отделните групи християни и евангелието 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Загрижен съм за хората, които твърдят, че са християни, но не 

разбират много от важните неща, за които пише в Библията. Дали ние сме прави, а другите грешат или е 

обратното? Защото който греши не може да бъде спасен.” 
*    *    * 

Кое ви кара да мислите, че спасението ни зависи от безпогрешното разбиране? Ако това беше 

вярно, нито един човек нямаше никога да бъде спасен. Най-доброто, което можем да кажем е, че всички 

хора, които вярват в Христос са прави и всички грешат – но всеки в тълкуванието на различни неща. И тъй 

като това е истина, ние неизменно ще имаме различия помежду си по отношение на начина, по който е най-

добре да доставяме удоволствие на Христос. А Библията в Рим.14 ни показва как да прилагаме 
евангелските принципи, когато се появи такова различие. За нещастие, ние често пренебрегваме това 

указание, вследствие на което между християните има борби, разделение, взаимни обвинения и осъждане. 
Някои християни считат, че указанието в Рим.14 се отнася само за случайните и маловажни неща. Но 

от къде се разбира, че християните от домашните църкви в Рим, за които Павел е написал Посланието до 

Римляните, са подценявали сериозността на различията, за които се говори в тази глава. В римската църква 

са членували както евреи, така и неевреи. Независимо че всички те са изповядали вярата си в Исус, 

огромните различия в техният произход, култура, образование, възпитание, житейски опит и разбиране за 
ролята на Тората са ги отвеждали до силно поддържани убеждения по отношение на някои съвсем 

практични неща, които ги противопоставяли един на друг и тази борба изглеждала непримирима. 
В Рим.14 Апостол Павел се разглежда проблемите, свързани с яденето на месо или на 

вегетарианството (което било израз на лична и много силна привързаност към Бога) и на спазването или 

неспазването на специални дни (свързано с графика на срещите в църквата). Но Павел не твърди, че 

едната група е права, а другата греши. Вместо това, използвайки като примери метафори, които са били 
характерни за първия век, той привлича вниманието към три фундаментални истини на евангелието, които 

го отвеждат до три характерни черти или роли на Исус Христос, от които Павел извлича три универсално 

приложими принципи относно начина, по който вярващите трябва да общуват помежду си, когато помежду 

им има различия относно избора на най-добрия начин, чрез който да бъдат харесани от Бога. 
Първо, Павел казва, че Исус е умрял заради нас, поради което той е наш Спасител. Той може и ще 

спаси всеки човек, който вярва в него, независимо от мнението, до което човекът ще стигне относно 

нещата, за които вярващите искрено се различават помежду си.  
Второ, Исус възкръсна заради нас, поради което е наш Господ. Всеки истински вярващ човек трябва 

по всяко време да се старае и да прави най-доброто, което знае и е способен да направи, с цел Христос да 

го хареса.  
Трето, Исус ще дойде отново за нас и Той ще бъде нашият съдия. Длъжни сме да изживяваме всеки 

ден с убедеността, че ще даваме отчет пред него. Трябва да оставим той да съди другите хора и да не се 

опитваме ние да ги съдим. Павел пита: “Кой си ти, че да съдиш чуждия служител. Той ще бъде осъден или 

оправдан от господаря си.” 
Добрата новина е, че Бог може да направи праведен всеки човек, който греши в своите доктринални 

заключения, но вярва в Исус Христос за своето спасение. Това е единствената надежда, която има всеки от 

нас, тъй като нито един от нас не разбира и никога няма да разбира всички аспекти на истината, докато 
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живее на тази земя.  Всяка религиозна система, която проповядва противното противоречи на евангелието 

на Исус Христос и трябва да бъде отхвърляна от хората. 
 

Различна гледна точка 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Въпреки че вашите коментари са не традиционни, аз разбрах че 

вие не се стремите към споровете. За разлика от много други хора, вие всъщност имате изцяло различна 

гледна точка. Моята гледна точка и вашият фокусиран в Исус подход се различават така, както се 

различават ябълките от портокалите.” 
*    *    * 

Аз не се опитвам да бъда различен, а се опитвам да съм традиционалист. Надявам се, че се 

придържам към Библията, което означава да съм фокусиран в Христос и да съм практичен. Надявам се тези 

цели да оцветяват това което виждам и начинът по който го описвам. Ако тази гледна точка води до изводи, 
които са не традиционни, причината е само защото собствената ни традиция често се обръща към 

Библията, за да потърси потвърждение за гледната си точка, а не за да чуе какво казва Библията; за да чете 

Библията без да вижда Христос в нейния център; да счита, че учението е просто един теоретичен фураж за 

подхранване на обсъжданията, а не вижда в него божествени указания за нашето живеене на земята. 
Апостол Павел някога се оплакал, че когато невярващият Израел чете Библията, Исус остава скрит от 

погледа на вярващите, вследствие на което те пропускат да стигнат до духовната свобода и до промяната 

(2Кор.3:15-18). Същата болест често пъти оказва влияние и на днешните християни, когато четат Библията 
и това води до същите тъжни последици. Колко църкви почтително слушат проповеди, често пъти пълни с 

цитати от Библията, но без да са фокусирани върху Исус? В тези църкви седят искрени мъже и жени, но 

пред разбирането им е спуснат духовен воал, защото посланието на проповедта е не балансирано и не 

фокусирано. 
Единствено докосването на Бога може да направи тази промяна. Небесният Създател продължава да 

работи и донася свято обновление и съживление сред хората си по цял свят. Същият “Бог, който е казал: 

“Светлината да изгрее от тъмнината” е Богът, който е огрял сърцата ни, за да ни даде светлината на 
познаването на Божията слава в лицето на Христос” (2Кор.4:6). Когато накрая видим Исус, воалът е 

премахнат. Божият Дух докосва сърцето и освобождава душата. Тогава ние, “със свален воал на лицето, 

виждайки  като в огледало славата на Господа” започваме да бъдем “преобразявани в същия образ от 
слава в слава, както от Господ, Духът” (2Кор.3:17-18). 

 

 

Размишления в пилотската кабина 

 
Закопчах предпазния колан на седалката си и си поставих слушалките на главата си. Пред мен бяха 

разположени 30-тина циферблата и прибори, 50-тина копчета и още 10-тина други електронни уреди за 

контрол. Разположил съм се в седалката на втория пилот на 9-местен двумоторен самолет “Митсубиши,” с 

който пътуваме в командировка. Единствената ми работа е с ръцете и с краката си да не преча, докато моят 

приятел, колега и пилот Ърл управлява самолета. Впечатлен съм от уменията му и това пътуване ми 
напомни за няколко Библейски истини. 

Когато Ърл заобиколи една висока колона от красиви облаци, аз бързо научих, че външният вид е 

измамен. Кой би могъл да се досети, че тази бяла и пухкава “вълна” всъщност е пълна с ураганен вятър и 
дъжд? Гледането на света от 8 000 м височина ни предоставя различна представа за дребните и ежедневни 

бури в живота ни. Тази гледна точка ми напомни, че манталитета е много по-важен от натрупаното 

богатство, че големината на банковата ни сметка никога няма да тежи повече от милостта, добрината и 
уважението на човешкото достойнство. 

Това пътуване ми припомни за разликата между сигурността и увереността. Ние летяхме безопасно 

още преди да бях научил за възможностите на автопилота и на сателитната навигационна система, която ни 

информираше къде се намираме и поддържаше постоянна връзка с 20-те най-близко разположени летища 
във всеки момент. Но когато научих тези подробности, това увеличи увереността ми. Когато вярваме в 

Исус, ние сме в безопасност в ръцете на Бога, но колкото повече научаваме за Божиите пътища, толкова по-

голяма става нашата увереност. Пилотирането на Ърл ми напомни какво означава да “живеем чрез вяра, а 
не чрез виждане.” Той винаги вярваше на показанията на приборите и на инструкциите, които получаваше 

от наземните диспечерски центрове, даже когато изглеждаше, че те влизат в противоречие с онова, което 
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виждаха очите му. Божието Слово е нашият сигурен водач в живота, а не нашите чувства и човешки 

възприятия. 
Накрая, преживяното в седалката на втория пилот ми напомни факта, че не е нужно да разбираме 

дадено нещо, за да можем да му се наслаждаваме. Аз не мога да си представя как този самолет се издигна 
до височина 8 000 м в небето. Нито пък мога да обясня как може да лети повече от 1500 км в тъмнината и 

накрая да кацне точно на летището, за което пътувахме. Още по-малко мога да разбера Бога, който е създал 

принципите и законите, които дават възможност това да се случи. Колко съм благодарен, че вярвайки в 
Бога, ние, незначителните и смъртни хора, можем да се наслаждаваме на реалността на духовното царство, 

което нито един човек не може точно да обясни. 
 

 

Размишления за брака и семейството 

 
Аз имах рядко срещаната привилегия да извърша сватбената церемония на моята дъщеря Мелани с г-н 

Майкъл Симпсън (юли 1997) и на моят син Джеръми с г-ца Кристи Ланг (август 1998). Всяка церемония беше 

придружена с подходящи лични напътствия, но и в двете бяха включени собствените ми библейски 

размишления, от които са подбрани следните мисли.  
*    *    * 

Даже Райската Градина е незавършена, ако човек е сам. Поне такова е било мнението на Бога за 
положението на Адам. Поради това Бог му създал помощник (Бит.2:18). Когато Адам видял Ева, от него се 

изтръгнал един възглас, който вероятно е означавал нещо като “Уауу!” Бог е направил нещо добро,” както 

биха се изразили някои от учениците в гимназията, където жена ми преподава английски език. И така, Адам 

се сдобил с помощничка, но в Библията не са казва, че Адам е получил слугиня или че значимостта на Ева 
е била нещо по-малко от феноменална. Думата “помощник” (на английски) е комбинация от думата 

“помощ,” (която означава “сила,” “подкрепа” и “опора”) и думата “удобен” (която означава “годен” или 

“”подходящ” и подсказва за нещо, което перфектно подхожда на нещо друго – (“Търкулнало се гърнето и си 

намерило похлупака” – нар. поговорка. Д.Пр.). Като съпруг и съпруга вие ще се допълвате и довеждате до 

съвършенство помежду си – не само физически, но и духовно, емоционално и по всякакъв друг начин.  

Различията между инструментите в оркестъра правят възможна хармонията. По същият начин различията 

правят сладка музиката на брака. Да се ценят високо тези различия е основният ключ за щастливия брак. 
Продължавайте да виждате в силните страни на партньора си отговорът на вашите собствени области 

на слабост. Гледайте на слабостите на партньора си като на шанс с обич да добавите вашите силни страни. 

Ако цените безкрайното многообразие – което вие ще продължавате да откривате през целия си живот – вие 
ще откриете един искрящ извор от безкрайно удоволствие и наслада през всичките години на живота си. 

Връзката на брака е замислена от Бога за ваша взаимна радост; за вашата помощ и утеха в периоди на 

богатство и на беди и, ако е такава волята на Бога, за създаване на деца и за тяхното отглеждане и 
възпитаване да познават и да обичат Господа. Бракът ви осигурява безопасен и постоянен храм, в който да 

опознаете себе си и помежду си. В неговите свещени граници вие ще сте свободни да се учите и да растете, 

да правите грешки, да се извинявате за тях и да ги компенсирате. В това укритие вие можете да се смеете, да 

се шегувате и да играете. В тази свята връзка вие можете да сте напълно искрени и отворени един към друг, 
без притеснение,  без критика и без егоизъм. Вие можете да сте такива, каквито сте. 

Тези отношения са Божи дар за вас, това е вашето укритие, където можете да се поддържате един друг 

и да подхранвате взаимоотношенията си, където можете да се протягате към звездите и да стоите здраво 
стъпили на земята, където можете да цъфтите в пълния потенциал, който Бог е заложил във всяка от вашите 

уникални индивидуалности. Но на брака не трябва да се гледа лекомислено, а почтително, обмислено и в 

съответствие с неговите божествени цели. 
За да имате успешен брак са нужни три личности – всеки един от вас плюс Бога. Вие влизате в брака 

като добри приятели и като обичащи се хора и това е специално предимство. Но вие влизате в този съюз и 

като поверявате живота си изцяло на Небесния Отец; с вашата лична вяра в Исус Христос, негов Син и ваш 

Спасител; като ежедневно живеете, огрявани, водени и подсилвани от Светия Дух, който е Духът на 
Възкресеният Христос. 

Възлагам и на двама ви да продължавате да правите Бог основата и центъра на вашия общ живот. 

Позволете му да оформи ценностите ви, да канализира енергията ви, да формира поведението ви, да 
контролира мислите и делата ви. Дайте на Бога първото място в живота си – в плановете си, във финансите 

си, във времето си. Не му подхвърляйте остатъците. Предложете му най-доброто от това, което имате. 

Всичко, което имате и което сте, е дар от Бога за вас. Правете всеки ден от живота си да е благодарност към 
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Бога заради благословиите му към вас. Ще има зелени пасища и тихи води и един ден – долината на сянката 

на смъртта. Но Бог е верен пастир и винаги ще бъде ваш водач. 
(Коментар: Едуард Фюдж, авторът на „Въпроси и отговори,“ беше само 13 дни по-стар от мен и почина през 2017. 

Д.Пр.) 
 

 

Размишления и молитва върху Пс.55:16-25 

 
„Но аз към Бога ще извикам; и Господ ще ме избави. Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена; и той 

ще чуе гласа ми. Ще ме избави невредим от битката, развихрила се против мен; въпреки че мнозина са срещу 

мен. Бог, който се е възцарил завинаги, ще чуе и ще ги смири (Села), ще съкруши хората, защото те не се 

промениха и не се боят от Бога. Спътникът ми вдига ръка срещу приятеля си и нарушава договора си. 

Говоренето му е по-мазно от масло, но в сърцето му има война; думите му са по-меки от зехтин, но въпреки това 

са оголени саби. Възложи на Господа грижите си и той ще те подпре; Той никога няма да позволи праведният да 

падне. Но ти, Боже, ще ги повалиш в гибелния ров; мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до 

половината от дните си; а аз ще вярвам в Теб. (мой превод) 
*    *    * 

Защо ни е толкова трудно да вярваме в Бога и да възлагаме на него всичките си грижи и проблеми? 

Защо не усещаме този мир в разума и в сърцето си, за който четем в неговото Слово? Когато сме решили 
със сърцето си да му вярваме, защо Той ни се струва толкова далеч от нас? Защо се съмняваме, че Той ни 

чува или че вижда отчаяното положение, в което се намираме? Защо даже се питаме, дали Той наистина 

съществува?  
Това са въпроси, които повечето (ако не и всеки от нас) сме си задавали понякога. Вероятно не на 

глас, така че никой друг да не може да ни чуе, но ние сме ги задавали в сърцата си, когато сме преминавали 

през някои мрачни периоди от живота си. Павел казал, че е имало моменти в живота му, когато се е чувствал 

осъден на смърт и се отчайвал даже да живее, поради което се е научил да вярва в Бога, а не на себе си.  
Когато страдал в Гетсиманската градина преди да го арестуват,  Исус в продължение на часове се 

молил и накрая при него дошъл един ангел и го подкрепил.  Забележете, че даже Исус се е нуждаел от 

помощ от Бога!  
Авраам видял осигуреният от Бога овен за жертвоприношението в храста, чак след като повярвал в 

Бога с такова подчинение, че бил готов да пожертва единствения си син Исаак.  
Чак когато успеем да преминем през бурята, тогава можем да видим как Божията светлина огрява 

сърцето ни. Само когато сме устояли на срещата с кръвожадните лъвове в ямата в сърцата ни и сме били 

спасени от Божията ръка, тогава опознаваме този мир, който идва с увереността, че Бог контролира всичко. 
Повечето от нас се преминавали през такива изпитания и Бог ни е спасявал. Ние просто се нуждаем 

да погледнем назад, да осъзнаем, че Бог ни е спасил, да Му благодарим заради това и да се живеем с 
пълната увереност, че Той никога няма да ни изостави или да ни забрави.  

Хвала на Бога! О Боже, ти ни даваш живота и всичко, което е добро. Хваля те за спасението, което 

извърши в живота ми. Благодаря ти не за страданията и проблемите, които имах, а за безопасното им 
разрешение, които ти ми даде. Благодаря ти и те възхвалявам, че мога да знам, че Ти винаги ще ме водиш, 

ще ме защитаваш във волята си и ще ми даваш твоя мир. В името на Исус се моля. Амин. 
 

 

Размишления от бойното поле 

 
Битката започнала около 16:00 на 30.11.1864 и продължила около 5 адски часа. Около 20 000 войници 

на Конфедерацията, командвани от ненадминатият с глупостта си ген. Джон Бел Хууд се втурнали в 

самоубийствена фронтална атака във верига с дължина 3 км, за да пресекат около 400 метрово открито 
поле. Тяхната цел била една сравнително по-малка, но много добре укрепена и тежко въоръжена войскова 

част на Юнионистката армия, която наскоро преди това била завзела това селце Франклин, Тенеси, на около 

15 км южно от Нешвил.  
Когато на следващата сутрин слънцето изгряло, повече от 6 200 войници на Конфедерацията и около 2 

500 войници на Юнионистката армия лежели мъртви на това поле, което било покрито с трупове и било 

просмукано от поточетата човешка кръв. Шест генерали от армията на Конфедерацията също били убити. 

Хууд, който останал на безопасно разстояние от фронтовата линия, не бил между тях.   
Днес бойното поле е обрасло с дървета. Посетителите на Франклин, които са многобройни, нямат ни 

най-малка представа, че името на улицата, на която стоя, както и на други 5 улици успоредно на нея носят 
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имената на шестте генерали, които са загинали тук. Не са останали никакви видими белези, че този двор, в 

който е разположена малка каменна къща, в която е живяла жена ми от раждането си до постъпването си в 

университета, някога е била свидетел на касапница, която е била толкова ужасна, че калените от битките 

войници са повръщали от отвращение при вида на това клане.  
Днес димът от сражението отдавна е изчезнал. Единствените останали свидетелства от войната лежат 

под земята и когато през пролетта моят болнав тъст копае градината си, за да я подготви за засаждане, 

понякога изважда парчета от снаряди. Обхваща ме дълбока тъга, докато стоя на портичката пред къщата и 
чета живото описание на историка Уили Суард на тази потресаваща битка, която се е състояла на това място 

преди 133 години. Моят пра-прадядо не се е сражавал тук, но е воювал на страната на Конфедерацията и е 

бил военнопленник за известно време при ген. Шерман. Американците, които не са родени и израсли в Юга 
на САЩ (Коментар: Северняците, янките, Конфедерацията, това са били тези американци, които са воювали за отмяната на 

робството по време на Гражданската война в САЩ през 1861-1865, при президентството на Абрахам Линкълн.  Д.Пр.) не могат 

да разберат колективната психика на южняците, които продължават да ценят тези спомени.  
Нито пък ние можем да очакваме, че другите ще оценят високо нашето упорита привързаност към 

някое място или към нашата идентичност с тази някогашна култура, независимо от това, че ние напълно 

отхвърляме робството – това неописуемо зло, от което тази земя изглежда можеше да бъде изчистена 

единствено чрез кръвта на виновните й синове. Оглеждайки околните дворове, които са обагрени от 
есенните листа, аз си зададох въпроса: “Но защо е нужно тази битка да определя тази земя? Какъв е 

смисълът от четирите години Гражданска война?”  
Оттогава са изминали 133 години. От тогава до сега тази земя е видяла поколения, които са се 

раждали, женили са се и са празнували радостно. Отпразнуването на годишнините от тази битка се е 

превърнало в източник на печалби за местното население, но вероятно е време да кажем: “Достатъчно.” Ние 

не проявяваме неуважение към миналото, когато гледаме в бъдещето или когато живеем в настоящето. Ние 

не сме отговорни за нашите предшественици, а за децата си. (Коментар: Иначе казано, не трябва да сме пленници 

на миналото си, а трябва да мислим за бъдещето си. Сатаната постоянно ни припомня за миналите ни грехове, така както у нас 
постоянно се говори за турското робство и за „освобождението“ ни от Русия, но Исус ни е приел и е платил за тях с кръвта си, 

за да живеем като свободни хора, които вярват и се подчиняват на Господа. Д.Пр.) 
Смъртта, която е изкупила греха, не се е случила на това бойно поле през 1864, а на един груб римски 

кръст преди 2000 години край Йерусалим.  
Тази история и никоя друга, определя живота ни като християни, независимо дали сме чернокожи или 

белокожи, независимо от мястото, където сме се родили, където сме живели или  където ще умрем. 

 

Разпознаване волята на Бога - 2 

 
Когато един църковен лидер призова християните “да направят нещо” по повод на един скорошен случай и 

каза, че Клетвата са вярност към САЩ е противоконституционна,  един абонат на моята ел. поща ме 

попита: “Аз не съм научен да разпознавам това, което е праведно и не съм сигурен, кога трябва да действам и 

кога не трябва да участвам в битката. Съществува ли някакъв правилен принцип по този въпрос? Как можем 

по-добре да разпознаваме пътищата на Бога?” 
*    *    * 

От време на време Бог ще ви предоставя шанс да демонстрирате мъдрост и разпознаване пред 

другите хора чрез подходящи за случая думи, които трябва да произнасяте със смирение и любов. Когато се 

молите и наблюдавате, Той ще ви позволява да разберете кой от предоставилите се шансове е подходящ да 
използвате. Тогава по начин, който обслужва Неговото царство и прославя самият Отец, вие ще говорите – 

много често само няколко думи, а понякога и повече, и Бог ще говори чрез вас, за да постигне целите си. 
Някои християни не разбират това, но няма място за паника, независимо от променящите се условия 

на живота на земята. Бог не бърза и нищо не може да го изплаши. Той знае с всички подробности всяко 

събитие, даже тези, които все още не са се случили. Той знае как е надарил всеки един от нас и как е 

планирал да ни използва за своята спасяваща цел. Наша привилегия е да наблюдаваме и да се молим, да се 

подготвяме и да пребиваваме в присъствието му и да се въздържаме от онези неща, които пречат на потока 
на неговия Дух в живота ни. 

Тук говоря за идеалният случай, но това не означава, че самият аз живея винаги според тези 

благородни цели. Като вярващ в Исус, вие можете просто да започнете да молите Бога да бъде ваш учител. 
В един стар църковен химн е включена следната молитва: “Божий Дух, бъди мой учител; покажи ми нещата 

на Христос.” Можете да разчитате, че Бог ще чуе молитвата ви. 
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Разпознаване на Божията воля - 1 

 
Един абонат на моята ел. поща от Мичиган ми пише: “Чувствам се така, все едно че не знам как да 

разпозная истината и праведността. Има ли правилен начин за справяне в различните житейски ситуации? 

Как можем по-добре да разпознаваме Божиите пътища и истини в нашите действия и да се фокусираме в 

тях?  
*** 

Умението за разпознаване на Божията воля за живота ни се създава с опита, когато живеем в общение 

с Отца. Един от белезите на Новия Завет е, че вярващите хора познават Бога (Йер.31:31-34). 

Последователите на Исус Христос са обучавани лично и индивидуално от Бога, който дава дъх на мъдрост 

и откровение, и осветява очите на нашите сърца (Йоан 6:44-45; Еф.1:17-18).  
Ние се учим от самия Исус, когато приемем поканата му да отидем при Него за да си починем 

(Мат.11:27-30). Духът на Бога води децата на Бога (Рим.8:14). Духът е “помазанието,” което преподава 

истината на онези, които пребивават в Исус (1Йоан 2:20, 27). Вярващите в Исус могат да бъдат изпълнени с 
познанието за Божията воля, с цел да живеят живот, който да е плодотворен и да доставя удоволствие на 

Бога (Кол.1:9-11).  
С това не искам да кажа, че ние просто изучаваме Библията, въпреки че това е важна част от този 

процес. Но аз твърдя, че Духът живее в нас, че той трансформира умовете ни, че ни прави способни да 
мислим с мислите на Бога, да имаме разума на Христос и постепенно да започнем да гледаме на нещата 

така, както Бог гледа на тях. Когато живеем в общение с Христос, когато молим Бог да ни дари с 

проницателност и мъдрост, когато посвещаваме себе си в служба на него и изучаваме Библията, Бог ни 

дава духовно просветление и морална проницателност. Това се случва постепенно, с натрупване, когато 

живеем християнски живот. С течение на времето, вследствие на живеенето ни по този начин, духовната ни 

чувствителност нарастващо се обучава да различава инстинктивно това, което е добро и онова, което е лошо 
(Евр.5:14).  

Така ние се научаваме да оценяваме ситуациите и да разпознаваме Божията добра и безпогрешна воля 

във всички обстоятелства (Рим.12:1-2). Това общо християнско разпознаване е “общо” в смисъла, че цялото 

вярващо общество се наслаждава на него, но въпреки това то е свръхестествено и е свързано с живота на 
всеки от нас в обществото на Божиите хора и с взаимоотношенията ни със заобикалящия ни свят. Това не е 

някакъв списък със задачи, които трябва да проверяваме дали сме изпълнили, нито е някаква формула, а е 

част от реалния живот. Не всеки човек има нужда от една и съща сила на способността да разпознава по 
едно и също време.  

Когато един лидер на църквата призова християните да направят нещо по повод на скорошното 

съдебно дело в Конституционният съд на САЩ, в което се твърдеше, че произнасяната “Клетва за вярност 
към САЩ” е неконституционна, един читател на моята ел. поща ми написа следното: “Аз не съм обучаван да 

разпознавам праведността. Аз не съм сигурен кога трябва да действам и кога не трябва да влизам в битката. Има 

ли правилно отношение, което трябва да имаме по този въпрос? Как можем по-добре да разпознаваме волята на 

Бога?” От време на време Бог ще ви дава възможност да обслужвате другите хора с мъдрост и 

проницателност под формата на казани навреме думи, които са изричани със смиреност и любов. Когато се 
молите и наблюдавате, Той ще ви даде възможност да разберете кога е подходящият момент да обслужите 

хората по този начин. Тогава, по начин който обслужва целите на неговото царство и прославя самия Отец, 

вие можете да говорите – често пъти само няколко думи, а понякога повече – и Бог ще говори чрез вас, за да 

постигне целта си. 
Някои християни не разбират това, но това не е повод за паника, независимо от променящите се 

житейски обстоятелства. Бог не бърза и не е заплашен. Във всяко събитие Той знае всичко в най-големи 

подробности, включително за събитията, които все още не са се случили. Той знае как е надарил всеки от 
нас и как планира да ни използва за своята спасяваща цел.  

Наша привилегия е да наблюдаваме и да се молим, да се подготвяме, да пребиваваме в него и да се 

въздържаме от нещата, които могат да попречат на вливането на неговия Дух в живота ни. Тук аз говоря за 
идеалният случай, а не че аз самият винаги живея издигнат високо до тези небесни цели. Като вярващ в 

Исус, вие можете да започнете, като помолите Бог да е ваш учител. В един стар църковен химн има следната 

молитва: “Душе Божий, бъди мой учител; покажи ми нещата на Христос.” Можете да разчитате, че Бог ще 

направи това. 
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Разпознаване на здравото учение 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Как можем да знаем кое тълкувание на Библията е правилно, след 

като виждаме толкова големи доктринални различия сред християните? Как можем да сме сигурни кое учение 

трябва да приемем?” 
*    *    * 

Исус е казал, че ”всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове” 

(Мат.7:17). Ние казваме, че това не е единственият показател, според който трябва да оценяваме учението, 

но това е важен показател.  Но преди да се вгледаме в живота на другите хора, ние първо трябва да 
изследваме собствените си сърца.  

Исус е казал: “Ако някой иска да върши Божията воля, той ще познае дали учението е от Бога или аз 

говоря от собствената си власт (Йоан 7:17 – мой превод). Ако сме мотивирани от нещо друго, а не от 
искрено желание да зарадваме Бога, ние със сигурност не сме подготвени да оценим някое чуждо учение. 

Оценяването на учението означава не само да си задаваме въпроса “Това вярно ли е?”, а и да се запитаме 

“Това важно ли е?”  
Някои учения са от първостепенна важност, а други са маловажни (1Кор.15:1). Разпознаването на 

истината и важността на учението включва в себе си сравняването му с други текстове от Библията – с 

молитва и с отчитане на контекста. Истината е, че всички ние имаме своите предубеждения, незнания и 

филтри, през които по навик пресяваме новата информация.  
Поради това е мъдро да изследваме Библията заедно с други вярващи (за предпочитание не само тези, 

които са като нас), да споделяме с хората нещата, които сме открили в Библията със смирение и милост и да 

оставаме отворени за поправяне и за допълнително осветляване.  
Но няма повод за отчаяние; колкото по-голяма е истината, толкова по-уверени можем да бъдем, че сам 

Бог ще ни направлява в процеса на нейното разпознаване. Например, до истината за идентичността на Исус 

не се достига чрез човешки разсъждения, а чрез божествено откровение (Мат.16-17; Лука 10:22). Когато ние 

“разсъждаваме,” Бог ни дава виждане (2Тим.2:7).  
За тези, които са част от обществото на вярата, Светият Дух е най-важният учител (1Йоан 2:26-27). 

 

 

Разпространяване на  слухове 
 

Скорошно събитие, свързано с един неверен слух ми припомни колко бързо се разпространяват 
слуховете и колко близо до невъзможността е те да са верни. Някой е направил вярното сравнение, че 

разпространяването на слуховете прилича на хвърляне на перушина във ветровито време. След като 

перушината бъде хвърлена в такова време, след това е невъзможно отново да бъде събрана. Не е чудно, че 

Бог заповядал на Моисей да каже на израилтяните: “Да не обикаляш между народа си като клеветник” 
(Лев.19:16). Но въпреки това, колко обичаме понякога сочната хапка на клеветата. И наистина “Думите на 

клюкаря са като сладки залъци” (Пр.26:22).  
Когато се появи обект на слухове, аз винаги си спомням за Гисам, един малко известен човек, за който 

се споменава в книгата на Неемия. Неемия се върнал от Персия в Израел, за да построи отново стените на 

Йерусалим, където срещнал яростна съпротива от дребни, но завистливи политически съседи. След няколко 

неуспешни опити да попречи и до отклони Неемия от работата му, един от враговете му, наречен Санавалат 

изпратил на Неемия едно отворено писмо, в което се казвало: “Носи се слух между народите, пък и Гисам 
казва, че ти и юдеите планирате да въстанете” срещу царя на Персия (Неем.6:5-6). 

Изследователите на Библията ни казват, че Гисам е бил “арабинът Гисам,” за когото се споменава в 

началото на същата глава (6:1). Вероятно той е бил политически назначено лице на персите, което е 
отговаряло за района на Едом, югозападно от Израел. Но неговото име все още се помни сред хората, които 

четат Библията като име на човек, който е разпространявал клюки. А нашите мисли трябва да се занимават 

само с нещата, които са верни. Бог ни призовава, да сме отрупани с работа, а не да сме интриганти 
(2Сол.3:11-12). За нещастие, въпреки че са изминали 2500 години, образът на “Гисам” все още е жив и 

понякога ни поглежда от собственото ни огледало. Нека да се внимаваме, за да не го видим и ние в 

огледалото си. 
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Разрешаване на граждански спор 

 
Младо семейство  дължи пари на една читателка на моята ел. поща и на съпруга й. Младото семейство 

твърди, че и двамата са християни, но не спазват договореният график за изплащане на дълга си, очевидно 

считайки, че по-възрастното семейство не се нуждае от парите. С оглед на неодобрението на Павел относно 

уреждането на спорове между християни в съда, читателката ми се чуди дали е правилно да ги съди и ме 

моли да кажа мнението си. 
*    *    * 

Членовете на църквата в Коринт се отнасяли някои вътрешно църковни спорове в съда, за да бъдат 

разрешавани от невярващи съдии. В 1 Кор.6:1-8 Апостол Павел не одобрил тази практика и казал, че това е 
срам за делото на Христос.  

Но нашата ситуация в САЩ и в много други западни държави е напълно различна от ситуацията в 

древен Коринт. Нашето законодателство е наследник на древния закон, който до голяма степен се основава 

на библейските принципи.  Много от нашите съдии са християни. При тези условия аз не считам, че по 
принцип е погрешно, търсейки справедливост, един християнин да предяви съдебен иск към друг 

християнин.  
Но това не означава, че отнасянето на случая в съда е най-доброто решение, нито пък че това трябва 

да е първото нещо, което трябва да се направи. Дали лидерите на вашата църква не биха се съгласили да 

поемат ролята на арбитър и дали младото семейство би се съгласило и двете страни да се обърнете към тях, 

като поемете задължението да изпълните решението на този арбитър?  
Във вашия град има ли Християнска помирителна служба, която би могла да ви помогне? Обмисляли 

ли сте варианта да поканите на вечеря или на кафе младото семейство и просто да им обясните, че вие сте 

им дали този безлихвен заем като акт на християнска милост и съчувствие, но имате нужда от тези пари и 

разчитате те да спазват стриктно договореният между вас график за поетапно връщане на заема? Би било 
прекрасно, ако такъв разговор може да разреши проблема.  

Ако първо се опитате да постъпите по този начин, но той не даде резултат, след това е съществено 

важно да отидете при ръководителите на вашата църква и да ги запознаете с положението (като преди това 
сте казали на младото семейство, че това ще бъде следващата ви крачка) и ако и това не проработи, тогава аз 

считам, че вие с чиста съвест можете да предявите съдебен иск. 
 

 

Разрешен ли е хазарта? 

 
Един абонат на моята ел. поща ми пише: “Вярно ли е, че Библията не одобрява хазарта? Ако не е вярно, откъде 

църквата е възприела идеята, че хазарта е лошо нещо?” 
*    *    * 

Аз не познавам някакъв текст от Библията, в който конкретно да се казва, че хазарта е лошо нещо. Но 

той става лош, когато игрането на хазарт се извършва поради погрешни мотиви или демонстрира липса на 
самоконтрол. Божията забрана “Не трябва да пожелаваш...” (Изх.20:17) е толкова древна, колкото са и 

Десетте Заповеди. Новият Завет също забранява лакомията и алчността, които Бог счита, че са вид 

идолопоклонство (Еф.5:5). Апостол Павел предупреждава, че “Сребролюбието е корен на всякакви злини” 
(1Тим.6:10) и това предупреждение се отнася за много области от живота. 

Натрапчивата или прекалена игра на хазарт е несъвместима с християнския начин на живот, който се 

отличава с работа за обезпечаване на честен и почтен живот, с грижа за собственото си семейство и с 

даряване на хората, които са в нужда (Еф.4:28; 2ТСол.3:11-12; 1Тим.5:8). Не е нужно човек да отваря 
Библията, за да разбере, че играта на хазарт може да доведе до пристрастяване или да разбере 

многообразието от вредни последици, които често са резултат от това пристрастяване. 
Играта на хазарт може да изважда на показ липсата на вяра, че Бог се грижи за нас. Седем века преди 

Исус пророк Исая предупредил някои хора, които изоставили Бога и пирували в чест на богинята Фортуна 

(на късмета) и вдигали тостове за Съдбата (Ис.65:11). (...и пълните чашите си да пиете за Съдбата Ис. 65:11 - мой 

превод. Д.Пр) Както Давид, така и самият Исус ни приканват да правим добро и ни гарантират, че Бог ще се 
погрижи за задоволяване на действителните ни нужди (Пс.37:3-5; Мат.6:25-34). 

Имайки предвид казаното дотук, някои хора, които наистина вярват в Бога и притежават самоконтрол, 

понякога играят на игрите на късмета или си купуват билет от лотарията, като изразходват за тези неща не 

повече пари, отколкото биха изразходвали за всеки друг вид забавление. Държавата, която по принцип 
забранява хазарта, често пъти разрешава официално лотарията или бинго игрите, които са финансирани от 

частния бизнес. По отношение на участието в такива хазартни игри, разумните хора трябва да подложат на 
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проверка мотивите си и да постъпват отговорно. Аз уважавам хората, които напълно се въздържат от 

участие в хазартни игри, но не мога да осъдя избора на други, които спазвайки тези ограничения, решават 

да участват. 

 

 

Разтрогване на втория брак 

 
Една читателка на моята ел. поща ми пише: “Чувала съм да се проповядва, че всеки, който се разведе с 

партньора си поради небиблейска причина и след това сключи брак с някой друг, е длъжен да разтрогне 

сегашния си брак и да сключи повторен брак с първоначалният си партньор или да остане неженен до края на 

живота си. Твърди се, че гръцката дума “прелюбодейства,” използвана в Мат.19:9, описва съществуващото 

положение, което продължава през всеки брак, който е сключван след небиблейски развод. Какво мислите по 

този въпрос?” 
*    *    * 

Мисля си, че това много повече прилича на учението на фарисеите и на книжниците, отколкото на 
учението на Господ Исус Христос (сравнете Мат.23:4 с Мат.11:28-30). По времето на Исус ученията на 

равините Хилел и Шамаи се различавали по отношение на “законността” на разводите. В Мат.19 Исус 

отговаря на лукави фарисеи, които се опитвали да го вкарат в капана да подкрепи едното или на другото 
учение. В отговор на коварният им въпрос, Исус посочва към първоначалният замисъл на Бога за брака, в 

който въобще не се говори за развод и това е универсалният идеал за всички хора от всички поколения. 
Хората, които подхождат към Бога така, като подхожда човек, който търси пролука в закона, винаги 

пропускат евангелските истини, че Бог обича грешните хора, че всички ние попадаме в тази категория и че 

заместващата смърт на Исус и възкресението му ни дават възможност да умрем за миналото си (каквото и 

да е то) и да започнем нов живот като ново създание в Исус Христос. Ние не ставаме праведни пред Бога 

вследствие на собствените си постижения. Ние получаваме праведността чрез осъзнаването, че сме 
грешни хора и като вярваме в Божието обещание за прошка, която се дължи на божествената любов в 

сърцето му, която е демонстрирана в Исус Христос. (Съвременните фарисеи грешат даже по отношение на 

изискването на Закона, тъй като текстът във Втор.24:1-4, на който Исус се позовава в Мат.19:9, ясно 
забранява връщането при първия партньор в случай на повторен развод.) 

Не знам причина, поради която да се стига до извода, че всеки повторно оженен човек продължава 

да извършва прелюбодеяние, когато живее вярно със новия си брачен партньор. Когато при Исус отвели 

жената, която била хваната по време на прелюбодеяние, неговият отговор бил първо да й прости, а след това 
да я призове оттук нататък да живее праведно (Йоан 8:3-11). Това е много по-различен подход от подходът 

на някои днешни хора, които първо осъждат, а след това заповядват да се извършват невъзможни неща и 

това да се счита като доказателство за “разкаяние.” 
 

 

Разширения на обхвата на Божия избор 

 
По повод на едно мое писмо, отнасящо се до това, че Бог ни е избрал, един изтъкнат Библейски учител ми 

пише: “Моят въпрос не свързан със способността на Бога да ни спаси и да ни предостави вечна сигурност, а е 

свързан с предопределянето на някои хора, независимо от начина, по който те отговарят и като разширение 

на обхвата на Божия избор - с отхвърлянето на други хора, които въобще не са отговорили на Божия призив.” 
*    *    * 

Вие сте съгласен, че в Съдния Ден Бог не спасява хората, в които живее, защото поглеждайки назад в 

миналото, вижда нещо добро в живота им, на което Той отговаря, като ги спасява. Това би направило 
спасението да е според делата и заслугите, а не по благодат. Според Рим.8:28-30; 9:14-18; Еф.1:5-6 и 

2Тим.1:9 също толкова е вярно, че в Началото Бог не е избрал тези хора, в чиито живот, поглеждайки в 

бъдещето е видял нещо добро, вследствие на което ги е избрал. Защото ако ги беше избрал заради добрите 

им дела, това би направило избора му да е зависим от делата или заслугите на хората, а не поради 
собствената му милост.  

Съгласен съм, че в Божият план се включва и нашият “отговор” – всеки човек, който чуе и се поучи от 

Отца, отива при Исус (Йоан 6:44) и Бог е предопределил, че тези хора ще се променят, за да заприличат на 
Исус и ще живеят свят и полезен за себе си и за другите хора живот (Рим.8:29-30; Еф.1:4; 2Сол.2:13). Това е 

сигурно, тъй като сам Бог изработва в тези хора това, което иска те да вършат и им дава сили да искат и да 

вършат нещата, които му доставят удоволствие (Фил.2:12-13). Бог е верен и ще завърши всяко добро нещо, 

което е започнал (Фил.1:6).  
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Всички хора, които ще бъдат унищожени в Съдния Ден, свободно, съзнателно, преднамерено и 

упорито са отхвърляли Божието откровение и благодат, независимо от това, как са се срещали с добрата 

новина (Рим.1:18-26; 2:1-6, 11-12). Бог не е длъжен да спасява който и да е и всеки човек, който накрая ще 

бъде спасен ще е вечен трофей на неговата всепобеждаваща и благосклонна милост и доброта (Рим.9:19-22; 
Еф.1:14).  

Спасението и проклятието не са симетрични – Библията казва, че изгубените сами са виновни за това, 

че са отхвърлени и казва, че заслугата за спасението на тези хора, които са повярвали е единствено на Бога 
(Деян.13:46). Човешките религиозни системи са изградени на логичните от човешка гледна точка 

“разширения” за обхвата на Божият избор, за който вие споменавате. Тъй като мислите и пътищата на Бога 

са над възможностите на нашите умове да ги разберем, ние трябва да сме доволни, когато декларираме, че 
Бог се е разкрил, без “разширение” в непознати царства (Рим.11:33-36).  

 

 

Родословното дърво на Исус в Евангелието на Матей 
 

Матей започва своето Евангелие с подбран списък на предците на Исус, който пропуска някои и 

добавя други към официалния списък от 1Лет.1-3. Целта на този списък не е да представи подробното 

родословно дърво на Исус, а да покаже 3 важни неща за Исус.  
Първо, Исус е прототип на ново създание. Думата “родословие” в Мат.1:1 е превод на гръцката дума 

genesis, както и “раждане” в Мат.1:18. Първоначалната фраза на евангелието на Матей - “Родословието на” - 

се среща 10 пъти в гръцкия текст на Битие (2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 37:2).За Матей 
Исус е представител на нова “Родословие” и ново начало за Израел и за целия свят.  

Матей ни казва, че е направил три списъци с по 14 имена, които представляват епохата на 

патриарсите, епохата на царете и епохата на Заточението (Мат.1:17). Но в обобщеният списък има само 41 
имена, а не 42, което означава, че някое име трябва да бъде описано два пъти. Някои изследователи 

изброяват Давид два пъти, тъй като той е последния патриарх и е първият династичен цар. Други 

изследователи изброяват Давид само веднъж (в първата група) и завършват списъка на втората група със 

Заточението (така както е направил Матей), което оставя само 13 имена за третата група. Тези учени вярват, 
че намерението на Матей е било читателите му да изброят два пъти името на Исус – веднъж като последен 

от царското родословие на Давид и втори път – като основоположник  на нова ера в човешката история.  

Второ, Матей иска ние да гледаме на Исус като на месиански потомък на Давид, което той 
подчертава чрез съставянето на три групи състоящи се от по 14 имена. Евреите са използвали буквите от 

своята азбука като числа и 14 е алгебричния сбор на “Давид” изписан на иврит: D(4) + W(6) + D(4). Иначе 

казано, Матей три пъти казва: “Давид, ДАВИД, Давид!” Като царски наследник чрез осиновяване от най-
великият цар от миналото, Исус изпълнил Божието обещание към Давид и предсказанията на древните 

пророци за очакваният наследник на Давид, който ще дойде да управлява (2Ц.7:12-16; Ис.11:1-10; Йер.23:5-

6).  

Трето, Матей ни показва Исус като човек, в който Бог по уникален начин присъства сред 
човечеството. В това родословие Матей е включил имената на 4 жени: Тамар (ст.3), Рахав (ст.5), Рут (ст.5) и 

жената на Урия, Вирсавее (Батшеба) (ст.6). Подобно на Мария, майката на Исус, тези 4 жени са били обекти 

на слухове и клюки. Но Матей грижливо защитава репутацията на Мария. В това родословно дърво Матей 
използва глагола “създавам, раждам” за всяко от имената, включени в списъка. Но той не казва, че Йосиф е 

“създал” Исус, а казва, че Йосиф е бил “мъжът на Мария, от която се роди Исус, който се нарича 

Христос” (ст.16). Матей категорично казва, че Исус е син на Бога, свръхестествено заченат от Мария (ст.18, 

20). Поради тази причина той се нарича и Емануил, което означава “Бог с нас” (Мат.1:23). По-голямото чудо 
не е, че една девица е забременяла, а че детето й е Бог в човешка плът. 

 

 
 

Рождество Христово е изпълнение на пророчеството 
 

През тази Коледа аз отново съм впечатлен, че ние виждаме пред очите ни да се изпълнява едно 

библейско предсказание. Това не е такъв вид изпълнение на пророческо предсказание, за което любителите 
на сензациите говорят и пише в най-продавани книги за лековерните тълпи – като например конфликта в 

Близкия Изток и геополитиката, за световните банки и за баркодовете в супермаркетите. Не, тук говорим за 

нещо много по-важно и библейско отколкото тези неща! Преди 2700 години Божието Слово чрез Исая ни 
казва: “Ще израсне стъбло от Есеевия пън и онзи, който израства за да царува над неевреите; в него ще е 
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надеждата на неевреите.” 

Всичко, което трябва да направите, е да пуснете радиото или да отидете до търговския център. Така 

ще откриете, че по целия нееврейски свят, с думи и песни, хората от всички народи празнуват раждането на 

еврейския Месия, Светлината на народите, потомъкът на Авраам, чрез когото целият свят е благословен! 
Чрез Исая Бог е казал за Месията “Правя те посредник на завета за хората и светлина на народите” 

(Ис.42:6-7). “Стани! Свети! Защото твоята светлина дойде! Великолепието на Господа те осия!” 

(Ис.60:1) “Народите идват при твоята светлина и царете – при твоя блясък. Виж всички около теб!” 
(Ис.60:3). И така те идват – като се започне от първото Рождество, когато при него дошли мъдреците от 

Изтока и до ден днешен! 

Това кратко съобщение по електронната поща пътува със светкавична скорост по целия свят – през 
Северна, Централна и Южна Америка, през Африка, Азия, Европа, Австралия и Нова Зеландия, до 

Британските острови и до островите в Атлантика и в Тихия океан, до Близкия и до Далечния Изток, до 

страните, в които живеят предимно мюсюлмани и хиндуисти, шиити и будисти, комунисти и християни. То 

стига до свят,  който някога е бил в голяма тъмнина, чийто обитатели са се покланяли пред дървета и 
камъни или на слънцето и луната, или на силите на природата. Свят, който някога не е познавал Създателя и 

не се е наслаждавал на завета с него, който не е имал надеждата в неговите обещания. Но днес на всяко едно 

от тези места хората служат на Месията на Бога, на детето Христос, който стана човек и умря заради 
нашите грехове и възкръсна отново и който един ден ще дойде отново за да установи вечния мир на света! 

Честито Рождество, скъпи приятели! Нека неговото Присъствие да виси нежно над подаръците и 

нека “Бога на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Светия 
Дух да се преумножи надеждата ви” (Рим.15:13). 

 

 

Ръкопляскане по време на богослужението 
 

Една загрижена сестра ми написа следното: “Наскоро младо момиче пееше песен заедно с църковния хор по време 

на хвалението в нашата църква, а няколко други младежи и възрастни ръкопляскаха. Тогава три семейства 

напуснаха църквата възмутени, защото не одобриха това. Синът ми не може да разбере защо в църквата 

хората да не могат да дават израз на чувствата си по този начин, без другите да се чувстват обидени.” 

*    *    * 
В Библията наистина пише за ръкопляскане на вярващите по време на богослужението. Давид 

призовава: “Ръкопляскайте, всички хора, викайте към Бога с радостен глас” (Пс.47:1). В Новия Завет са 

описани църкви, които са пеели псалми по време на богослужението, включително и Пс.47 (1Кор.14:26; 

Еф.5:19; Кол.3:16). Само малцина от нас, християните в Северна Америка, се научиха наскоро да 
ръкопляскат, въпреки че много християни по света винаги са ръкопляскали, когато е подходящо.  

В ежедневието си ние обикновено ръкопляскаме, когато изразяваме радостта си и празнуваме или 

когато аплодираме, за да отдадем почит на някого. Наистина би било тъжно да считаме, че всеки, който 

познава Господа, може да иска да направи нещо друго, освен да го поздрави и Бог наистина заслужава 
цялата ни почит. Има време за тихо размишление, а има и време за радостно настроение.  

Нещастие е, че хората толкова лесно объркват личните си предпочитания с желанията на Бога. 

Библията призовава към голямо разнообразие на изразните средства и на позицията на тялото ни по 
време на богослужението. Добре е всички ни да помним това и да не си мислим, че познатите ни начини 

за богослужение са единствените разрешени начини.  

Искреното богослужение, което е спонтанно и гръмогласно, достига до ушите на Бога на небето, така 

както и молитвите на хората, които са коленичили да се молят и искрено четат молитвите си от някоя 
книга. Според Новия Завет, Бог се интересува много повече от верността на сърцето на човека, който се 

покланя, отколкото от външните ритуали, чрез които се извършва богослужението (Йоан 4:19-24).  

Аз съм щастлив, че вашите младежи искат да посещават богослуженията ви и че се радват на 
участието си. Мъдрите лидери на църквата ще се стремят да окуражават използването на подходящи 

форми и ще се грижат съзидателно за задоволяване на нуждите на всичките членове. Зрелите членове на 

църквата ще се учат да се фокусират в Бога, независимо от стила на богослужението и няма да 
ограничат вниманието си единствено до задоволяване на собственото си удобство. Чрез 

богослужението ние служим на Бога, а не на себе си. Ако не помним тази истина, тогава песните и 

молитвите ни ще стигат само до тавана на помещението, в което се намираме, но не и до Бога. 

 

 


