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Един от забравените

Първа грижа на всеки тоталитарен режим е да тласка в глуха линия 
истинския духовен елит на народа и да лансира псевдоинтелигенцията, 
която послушно го възхвалява. Смъртната омраза срещу честните, духовни 
хора и нежността на безнравствените шутове, готови да продадат душите си 
за облаги, подсказват, че насилието добре разбира опасността от 
свободната мисъл, от духовната зрелост и нравствената твърдост. Днес ние 
със срам се отвращаваме от пошлото си минало на жалки статисти в един 
жалък театър, чудим се как сме могли да търпим ужасната духовна 
сиромашия. Със старанието на археолози издирваме истинските си 
интелигенти – преследвани, подигравани, затваряни, пребивани с тояги, 
наричани „лудите”, които всъщност са били единствените свестни у нас ...

Народ, който си позволява разточителството да се гаври със своите най-
достойни синове, не може да не изпадне в дълбока духовна безизходицга, 
която ще забележи едва когато тя прерасне в материална катастрофа. 
Защото материалистът разбира грешките си само когато те се 
материализират.

Пастир Симеон Попов беше един от тях. Не се рови из паметта си, драги 
читателю. Това име никога не се е появявало по страниците на вестниците, 
нито из партийните истории или по таблата „Те са наша гордост”. Това 
име помнят само другарите от един отдел на едно управление, на едно 
учреждение, както и другарите от един комитет при едно министерство, 
което се занимаваше с външни работи, защото църковните работи не са 
вътрешни за нашия народ, а външни. В онова време на пълна анонимност, 
когато всеки бързаше да скрие името си зад някаква безлична организация 
или колектив, Симеон Попов беше Симеон Попов, беше име, носещо 
отговорност, риск, мнение. Докато другарите възхваляваха великите си 
кормчии, той „бомбандираше” (както обичаше да се изразява) другаря 
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Живков и другаря Филипов с писма и протести за потъпканата свобода на 
религията у нас. Наричаха го „невменяем”. Сега ние съжаляваме, че 
„невменяемите” са били толкова малко. Преминал през комунистическите 
затвори заради вярата – Симеон Попов не беше прекършен.

Неизчерпаем дух, младежка възторженост, здраво вътрешно равновесие 
– това бяха характерни за него неща, които той запази до последния си ден. 
Отчаянието, лошата дума за някого, егоизмът – не съществуваха в живота 
му. Беше човек, който винаги ще хвърли светлина в душата ти, а не мрак; 
който и в най-мрачните времена намираше как да запази вярата си и да 
стои за нея.

Книгата, която предлагаме на читателя, носи в себе си тези черти на 
своя автор. Бих казал с пълна увереност, че в нея няма нито дума, написана 
за благозвучие или заради спазването на богословския канон. Авторът 
вярваше във всичко това, което е написал на тези страници. Удоволствие е 
за мен да ги чета, защото виждам покритие на думи и дела, на пример и 
слово – неща, така редки в нашето време на духовна инфлация.

Пожелавам същото и на читателя, за да се осъществи онова, за което 
Симеон Попов мечтаеше: Един силен духовно, пробуден български народ, 
избавен от духовната си беднотия. 

Данаил Налбантски
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Встъпителни мисли

Живеем в преломно време. Навсякъде владее всеобщо съживление. 
Откриват се забравени, пренебрегвани ценности. Десетилетия наред 
доминираше материализмът. Ежедневието беше пропито от него. Той влияе 
на мислите ни. Но открихме, че е задънена улица. Известно време води 
край красиви сгради и гладка настилка. Но изведнъж разбираме, че пътя е 
преграден. „Мога само до тук да ви доведа”, заявяваше той. „Правете какво 
щете, но повече не мога. От мене не очаквайте нищо повече”. Обаче ние сме 
човеци и като такива сме създадени за вечното, безкрайното. Нали 
космическите полети доказват тази чудна истина? В атмосферата на 
материализма човек се чувства като орел с отрязани крила.

Християнин съм, защото чисто материалното, което ни окръжава, не е 
всичко. Ако то беше всичко, би ме задоволило. Не бих желал нищо повече. 
Разговарях с едно лице. Ето изповедта му: „Като момче мечтаех за ръчен 
часовник. На рождения си ден го получих. Бях много щастлив, но само за 
няколко дена. Бързо свикнах. След това ожидах да завърша гимназия. 
Завърших я с отличие и получих нов костюм. Но и на това бързо свикнах. 
Обикнах едно девойче и мечтаех да се оженим. И това стана. Голямо беше 
щастието ми в нейните обятия. След време обаче и това се удави във 
всекидневието. Замечтахме за собствен апартамент. С помощта на 
родителите ни се сдобихме с хубав, южен апартамент. Да, обаче виждам 
мои връстници да карат коли. Ами аз? След три години имахме кола, макар 
че не се нуждаехме особено от нея. Имах още едно желание – да имам вила. 
След няколко години се радвахме на вила в Искърския пролом. Така 
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всичките ми желания се изпълниха. Ами сега? Към какво друго да се 
стремя?”

Моят приятел разбра една важна истина: материалното не 
удовлетворява. То само мами. Защо? Защото човек не е само тяло. Той е 
нещо повече. Той е и душа. А тя си има желания, потребности, които са 
присъщи на друга област – духовната.

Четох, че някъде в едно гробище имало надгробен паметник с надпис: 
„Тук почива един, който имаше винаги много щастие, но който никога не 
беше щастлив”.

Чували сме твърдението: „Да си похапнеш, да си попийнеш, походиш – 
това е живота”. Ето материалния идеал на практика. Същия идеал има и 
свинята. Когато е здрава тя лежи и грухти доволна в свинарника. Аз не 
искам да бъда свиня. Не вярвам и ти, драги читателю, да имаш такова 
желание. За всеки здраво мислещ живота е нещо повече и удовлетворението 
не идва само с материалното благоденствие.

Дъщерята на един милионер се застреляла в стаята си. Оставила 
бележка: „Всичко опитах. Рекох и това”.

Явно е, че материалното води към безизходица. Нужни са духовни 
ценности.
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2

Що е християнство

Християнин съм, защото не мога да отмина християнството, тази 
съкровищница на най-скъпи духовни бисери.

Като учение и духовно движение то води началото си от личността на 
Господа Исуса Христа. С Него започва нашата нова ера и летоброенето ни.

Първите християни, последователи, ученици на Христос, нямали 
подкрепата на държавата. Не се радвали на съчувствието нито на 
тогавашните философи, нито на представителите на науката и изкуството. 
Нещо повече, посрещали ги крайно враждебно. Усещали ги като чужд, 
нежелан елемент. И започнали огнени преследвания. Никоя групировка в 
историята не е преминала през такива дълбоки реки от собствена кръв, не е 
дала толкова свидни жертви. Но въпреки всичко християнството причини 
коренен обрат в мисълта и начина на живот сред тогавашния свят.

Твърде изгоден за ранното християнство бил факта, че Римската 
държава тогава била с най-голяма територия. От Англия до Ефрат, цялото 
Средиземно море, голяма част от Европа, Балканският полуостров, всичко 
било римско. И сегаа тези охулени християни проникнали сред народните 
маси, спечелили ги и ги променили. Подобно нещо е без прецедент в 
световната история. Християнството доказва, че вярата мести планини и то 
въпреки омразата на властта, въпреки мечешките услуги на някои негови 
симпатизанти, въпреки огнения фанатизъм на безбройните врагове, 
въпреки престъпленията на църковните водачи. Един учен обяснява: 
„Християнството е наковалня, о която се разбиват много чукове”.
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Големият руски писател Толстой ми помага: „Човешката душа по 
природа е християнска. Християнството се приема от хората винаги като 
нещо забравено, за което изведнъж са се сетили. Християнството издига 
човека на такава висота, от която му се открива радостния свят подчинен на 
разумния закон. Чувството, което изпитва човек, узнаващ истината за 
християнството, прилича на онова, което би изпитал затворника, изведен 
на широко след дългия мрак на килията”.

Християнството е единствения правилен начин на общение между Бога 
и човека. То е учение, мироглед и живот, но неделимо свързани по между 
си. Разделете ги и вие нямате нищо.

Безпристрастните наблюдатели се смущават от разцеплението сред 
християните. На какво се дължи то? На обстоятелството, че християнството 
дава пълна свобода на мислите и действията на хората. Всеки може да 
вярва, както намери за добре и да разпространява убежденията си.

До 1789 г. Във Франция нямало политически партии. Начело бил краля 
с неограничена власт. Той можел да каже: „Държавата – това съм аз”. 
Съществувало само едно мнение – на краля. Но той бил свален от власт и 
вече всеки можел да изрази мнението си. Образували се партии с различни 
виждания.

Различните течения в християнството са следствие от свободата, с която 
разполагаме. По духовните въпроси могат да съществуват различни 
схващания. Все пак – изворът е един и същ, крайната цел е една. Това 
Женева. Там се обединяват православните и евангелските църкви. 
Католическите присъстват като наблюдатели. Съветът носи името 
„екуменически”.

Може би сте чували един необмислен укор: „Християнството съществува 
вече 2000 години. И какво е сторило?” С тези думи неговите отрицатели 
искат да оправдаят своята резервираност и главно любовта си към греха. 
Ето нашия отговор: „Ще отхвърлим християнството, но с какво ще го 
заменим?” Дайте ни нещо по-съвършено! Много опити са правени в тази 
насока. И какъв е резултата? Освен това нека припомним, че 
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християнството не се натрапва. Имало е епохи, когато някой, нечий 
мироглед се е натрапвал и горко на този, който не го приеме. Такива 
времена са черни страници в човешката история.

Християнството е лекар. Човечеството винаги е боледувало. Лекарят 
предписва лекарства на болния. Той може да приеме лекарствата, но може 
и да не ги приеме. Тогава болестта си остава. Може ли в такъв случай 
пациента да обвинява доктора в некадърност?

Ето, такива са неразумните критици на християнството. В същия дух 
можем да продължим с нашите укори: ето, повече от четери хилядолетия 
човечеството има наука, изкуство, философия. Защо да се харчат пари за 
образование? Защо ни е все още училище?

Ние се раждаме невежи. Трябва да се учим. По природа сме зли. Трябва 
да се облагородим. Затова е нужно да има училища, а също и църкви.
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3

Бог

Християнин съм, защото има Бог и вярвам в Него от сърце.

Бог! Що е Бог? За какво ни е Бог? Вечен въпрос. Той занимава 
човечеството вече хилядолетия. Всъщност човек е „неизличимо 
религиозен”. Всъщност що е Бог? Ето един много труден въпрос. Питаме за 
същество, което стои над нас. А ние можем да разбираме само това, което 
стои под нас или до нас. За нещата над нас или нищо не знаем или имаме 
само известни догатки.

Но нека се запитаме що е човек? Лесно ли е да отговорим? Та ние сме 
човеци и все пак незнаем какво точно сме. Какво да кажем за понятието 
„живот”? Ние живеем и не знаем що е живот. Науката досега не ни е дала 
точен отговор. Тогава как да намерим точен отговор на въпроса за Бога?

Християнин съм, не защото зная що е Бог, не защото Го разбирам, а 
защото вярвам в Него. Животът  въобще почива не върху знания и 
убеждения, а върху вяра. Премахнем ли я от ежедневието, превръщаме го в 
ад. Качвате се в автобуса и с това поверявате живота си на непознато лице 
– шофьора. Кой е шофьора? Има ли право да кара? Дали не е пиян? Вие не 
се питате, защото вярвате, че всичко е наред.

Този пречуден свят, величественият космос, трябва да има Творец. Един 
селянин обяснява на сина си – атеист. „Това стадо, звездите, трябва да си 
има овчар”. Кой е той? Разбира се Бог. Друг отговор няма и неможе да има. 
А Той от Своя страна е оставил следи от Себе Си в творението. Нашата 
блажена задача е да ги открием.
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Да вземем например въздуха. Той ни дава известни указания за Бога. 
Въздухът е навсякъде, във всяко кътче на планетата. Наричаме Го 
„вездесъщ”. Присъствието Му ни обгръща. Потопени сме в Него. Изпълва 
ни, не можем да побегнем от Него. Този факт ап. Павел напомни на учените 
атиняни: „Бог е навсякъде. В Него живеем, движим се и съществуваме”.

Това е голяма утеха за християнина. Дали сме радостни или наскърбени, 
свободни или в затвор, болни или здрави, Бог е с нас. За рибата най-
добрата жизнена среда е океанът. За нас – въздуха. А за душата – Бог. 
Освен това въздухът е невидим. Той е близо до нас и около нас, но все пак 
ние не можем да го видим. Така е и с Бога. Той е най-великата реалност. И 
все пак остава невидим, защото е духовно естество. Като дух, Бог не е 
ограничен нито от пространството, нито от времето. Той е сила и власт, и 
нещо повече, мощно влияние, и нещо повече, първопричината, и нещо 
повече – вечност, светлина, доброта, любов и истина.

Въздухът е необходим. Без него няма живот. Храним се три пъти на ден, 
но вдишваме двадесет пъти в минута. Не можем без това. 

Така е Бог за нас. Той е най-належащата нужда за вътрешния човек.

Създателят управлява целокупния всемир. Не е чудно, че болшинството 
астрономи и най-видните учени на нашия век са вярващи люде, защото 
откриват, че във вселената се демонстрира пречудно единство.

Библията започва с думите: „В началото Бог създаде небето и земята”. С 
величествен творчески акт, Той изведе в съществуване несъществуващото. 
Всемощното Му Слово сътвори видимия и невидимия свят. Каква 
величествена мъдрост! Затова можем само да се удивляваме на всичко. Бог 
създаде земята за шест дни. В оригинала думата „ден” означава още и 
„период”. Естествено е да приемем, че Господарят поддържа реда и 
хармонията в космоса и се грижи за всичко, включително и за нас.

Бог не прави нещата, а ги твори. Грънчарят прави грънци, но има глина. 
Дърводелеца прави мебели, но има дървен материал. Бог обаче – твори. 
Той прави от нищо нещо. Един мислител казва: „Изворът на всяка мисъл се 
съдържа в следното: „Да бъде и биде!”
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При завръщането си от луната един от космонавтите е бил запитан дали 
е видял Бога. Той отговорил: „Бога не видях, но видях Неговите чудеса”. 
Какво ли е подбудило Бога към творчество? Можем само да предположим, 
че тук е играла роля Неговата доброта. Той желае да подари Себе Си. 
Любовта Му озарява вселената с неповторима красота. Той е вечният 
разум, нетленен, вечен. Не се нуждае от никого. Понеже е навсякъде, Бог е 
винаги много близо до нас. Вижда, чува, знае всичко. Неможем да се скрием 
или да побягнем от Него. Напразен е всеки опит да се отдалечим. Всеки 
опит да премахнем контрола Му е безуспешен. Той ни наблюдава и се меси 
от втеме на време в живота ни. Както не можем да избъгаме от сянката си, 
така не можем да отстраним контрола Му. Всичко, което вършим, става 
пред очите Му. Който иска да побегне от Бога, се старае да побегне от себе 
си.

В Япония едно девойче посетило християнско богослужение. Майка му 
го запитала как харесва обстановката там. То отговорило: „Харесва ми, че 
християнският Бог е навсякъде. Не е като езическите богове, които са само 
в храма. Не ми харесва това, че Той вижда всичко, което вършим”.

На тавана на една зала за танци било нарисувано едно голямо око. Но се 
наложило скоро да бъде премахнато. Танцуващите двойки се смущавали и 
настоявали окото да се заличи. Какво ли им е напомняло това око?
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4

Бог направи човека

Бог не създаде човека, а го направи. За целта си послужи с материала от 
земята. Затова учените твърдят, че тялото ни съдържа всички химически 
елементи и електромагнитни заряди. Човек е съвършена 
радиопредавателна и приемателна централа с всички познати нам сили. 
Окото е такова, защото има светлина. Ние сме такива, защото има велик 
Творец-Бог.

Защо направи Бог човека? Можем само да предполагаме, че с този 
особен трудов факт, Бог даде простор на Своята божествена потребност да 
люби и изпълни всичко с любовта Си. В природата откриваме велика 
мъдрост и власт.  Като изследваме човека, откриваме Бога. Във всяка вълна 
на морето, във всяка негова капка – живее цялото море. Така, във всеки 
човек се отрязява Божия лик. Бог е поставил Себе Си в човека като го 
направи по Своя образ. Човек има свободна воля. Ето, земята се върти 
около оста си, обикаля около слънцето и прави още много други движения 
без да възразява. Не е така с човека. Свободната воля му дава възможност 
да определя поведението си. Може да върши добро или зло. Да бъде честен 
или да краде. Може да придобива знания, а знанието е сила. Може да таи 
благородни или зли чувства. Може да обича или да мрази; да бъде верен 
или да стане предател; да се радва или да тъгува; има усет за морал, правда, 
добро и пр. Притежава разум и усеща копнеж по вечността.

Човек е личност. Може да каже „аз”. Така той се обособява като отделно 
същество. Имануел Кант е казал: „Когато моят кон каже „аз”, ще сляза от 
седлото и почтително ще му сваля шапка”. Всеки човек е отделно, 
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оригинално Божие творение. Всичко сме получили от Него и принадлежим 
на Него. Напоследък учени изучават основно староеврейския език, на който 
е написана Библията и откриват, че думата „Адам” – „човек”, значи също и 
„заместник”. Кого замества човек? Разбира се, Бога, Твореца. Той натовари 
Своя заместник да обладае и напълни земята. Каква велика задача! Какъв 
блажен дълг! Каква страшна отговорност!

Една майка облякла малкото си момче в чисти панталонки. И то излязло 
навън да играе. Скоро се върнало съвсем изцапано. „Защо панталонките ти 
са тъй нечисти?”, запитала го тя недоволна. „Но нали ти ми ги даде?” , 
отговорило то с хитра усмивка. „Но като ти ги дадох те бяха чисти”. 
„Мамо, ти трябва да ми даваш такива панталонки, които не се цапат”. 
Какво да кажем за този отговор? Ето опита на човека да стовари вината за 
своето падение върху Бога.

Нашият характер може да се опорочи. Ние сме длъжни да го пазим чист. 
Бог ни е направил. Затова Го търсим и намираме мир в Неговата близост. 
Но носим отговорност за живота и характера си.
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5

Ангели

Като християнин съм убеден, че има ангели.

Приемаме съществуването им, не защото искаме да им се покланяме или 
да ги възхваляваме, но като се спираме на тях, ние още по-дълбоко се 
прекланяме пред Бога и пречудните Му дела.

Ангелите са невидими за нас същества. Притежават повече дарби от нас. 
Намират се на по-високо равнище от нашето. Стоят близо до Бога и Му 
служат. Имат големи познания, разполагат с власт, притежават свободна 
воля.

Възможно е и вие, драги читателю, да сте срещали хора, които да са 
имали контакт с ангели. Древният мъдрец Сократ твърдял, че е дин ангел 
постоянно го предупреждава. Бог може и без тях, но обича да привлича и 
други за съучастници в Неговите дела. В Библията намираме много разкази 
за явления на ангели. Те действат като Божии посланници. Даже някои са 
приемали ангели като гости, без да разберат това отначало. Ангелите могат 
да станат видими за известно време за земните ни очи и след това да 
изчезнат.

В Господната молитва ние се молим: „Да бъде Твоята воля, както на 
небето, така и на земята”. Нека се запитаме кой върши Божията на небето? 
Разбира се, преди всичко ангелите. Те я вършат радостно, незабавно, без да 
питат „защо”. Вършат я така, както Бог иска. При тях свобода и 
послушание са едно и също нещо. Явно е, че Бог не се ограничава в 
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ангелите, но те се ограничават в Него. Щом ангел върши нещо, това значи, 
че Бог го прави, но не и обратното.

Те служат и на нас. Вижте колко високо цени Бог нас човеците, че 
нарежда на ангелите да ни служат. В повечето случаи това става без ние да 
видим или разберем всичко, без да можем да благодарим.

Ангелите участват по особен начин в нашия живот, когато грешникът се 
кае  и започва нов, богоугоден живот. Тогава ангелите се радват. Един ден 
във вечността ще имаме  радостта да видим Господа Исуса Христа лице в 
лице. Там ще бъдем щастливи да срещнем нашите близки починали по-
рано от нас. С особен интерес очаквам да срещна моя ангел-хранител, 
който ме е придружавал от рождението до смъртта ми. Той сигурно ще ми 
обясни много неща, които сега не са ми ясни. Ще разискваме и 
преживявания, които на земята не съм споделял с никого.
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6

Любовта

Християнин съм, защото в основата на християнството лежи любовта.

Човешкото сърце ожида най-вече за любов. Никой не е казал: „Не искам 
повече любов. Стига ми толкова.” Царе са се отказвали от престола за 
любов. Милионерски чада са обръщали гръб на богатството, за да намерят 
любов. Ние сме родени от любов. Жадуваме за любов. Живеем за любов. 
Жертваме се за любовта. Любовта е родена на небето. Блика от Божието 
сърце. Залива небето и земята, където намери прием. „Да не любиш и да не 
бъдеш нищо е едно и също.”

Защо злите духове са демони? Защото не знаят да любят, а само мразят.

Защо ангелите са добри духове? Защото само любят и не знаят да 
мразят.

Ние, човеците, можем и да любим, и да мразим. С това се доближаваме 
или до демоните, или до ангелите.

Бог е любов. Затова ни люби. Не може да прави друго. Той люби всички 
човеци - и тези, които Го любят, и тези, които Го мразят. Всички религии 
имат зрънце от истината. Но само  християнството ни уверява, че Бог ни 
люби. 

Езичникът, изпълнен със страх, коленичи пред своя жесток идол и моли 
за снизхождение. Готов е да понесе всякаква жертва, включително и 
човешка.
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В християнството е тъкмо обратното. Бог взема инициативата. Ние не 
потърсихме Бога, но Той потърси нас. Защо Бог възлюби света? Не можем 
да кажем. Стоим пред велика тайна, скрита в Божието сърце. Ако вие, драги 
читателю, любите, можете ли да кажете защо? Ако можете, значи вие сте 
престанали да любите и сте станали търговец. Вие, бащи и майки, защо 
любите децата си?

Учител запитал децата какви деца обича Бог. Всички отговорили: 
„Послушните!” Настъпило мълчание. Учителят запитал: „А вие послушни 
ли сте?” Настъпило мълчание. „Мили деца, Бог ви обича  такива, каквито 
сте!”

Две братчета се скарали. Едното казало на другото: „Ти си лош и татко 
няма да те обича!” Бащата бил наблизо и чул. Отишъл при тях, взел ги на 
коленете си и им казал: „Мили деца, аз ви обичам както сте зли и както сте 
добри. Като сте послушни, ви обичам с радостно сърце. Когато сте 
непослушни пак ви обичам, но със скръб.”

Срещнах някъде следната мисъл: „Ако всички океани са мастило и 
всички тревни площи писалки, ако цялото небе е пергамент и всички 
човеци – писатели, които биха изписали всичкото мастило, пак не биха 
казали всичко за Божията любов.”
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7

Грехът

Ето нашият, човешки отговор на Божията любов.

Има една дълбока, страшно болезнена рана в живота на човечеството. 
Тя носи името ГРЯХ. Грехът е бунт против Бога, нарушение на святата Му 
воля, войната, която е обявило против всемогъщия, любещ Бог. Бог направи 
човека с голяма любов. Постави го да живее в прекрасна градина. 
Естествено беше човекът да питае любов към Твореца. Между прекрасните 
плодни дървета беше и дървото за познаване на добро и зло. Но на човека 
беше забранено да яде неговия плод. Така верността и послушанието на 
човека трябваше да се поставят на изпитание. Новото създание трябваше 
да покаже чрез послушание и лично решение, че е достоен член на Божието 
семейство. Бог го създаде по Свой образ и подобие. Като такъв, той имаше 
собствена воля и следователно, възможност да прави каквото иска. Можеше 
да бъде покорен на Създателя, но можеше и да нарушава волята му и да 
греши. Грехът е плод не на свободната воля, но на злоупотребата с нея. 
Изкушението можеше да се победи чрез послушанието. Грехът не се 
натрапва. Човек доброволно го върши, даже го търси. Картинно можем да 
си представим положението така: всеки има пред портата си бяло агне и 
змия. Отваряме портата и пускаме по избор едното или другото.

Мнозина се питат защо въобще има зло, защо съществува грехът. В него 
виждаме нещо неестествено, неправилно. Така и зъбите ни са дадени, за да 
дъвчем, а не да ни болят. Сърпът е даден да работим с него, а не да се 
порязваме. Свободната воля е да вършим добро, а не да грешим. 
Световната история ни учи, че човечеството във всички епохи се е борило 
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против злото. И какъв е резултатът? Всъщност, всички мразим злото, 
дълбоко в душите си го презираме. Интересно е, че никой не ни задава 
въпроса защо има добро. Това доказва, че доброто единствено има право на 
съществуване. Злото е разбойник. Явило се е по-късно. Така е със здравето. 
Докато сме здрави не се питаме защо сме здрави. Разболеем ли се, задаваме 
си въпроса защо сме болни и как да се отървем от болестта. Злото е и 
крадец. Вмъкнало се е в чужд дом. Знае, че трябва да бъде изгонено. Злото 
е дошло, защото сме свободни. Злоупотребявайки със свободата си, човек е 
приел греха. Затова и Жан-Жак Русо се провиква: „Човече, престани да 
търсиш виновника за злото. Този виновник си сам ти.” Злоупотребявайки 
със свободата, човек е превърнал съдбоносната възможност в страшна 
действителност. Свободата е дар от Бога. Злоупотребата с нея е дело на 
човека. 

Грехът е катастрофа. Първият човек яде от дървото и позна доброто и 
злото. Предполагаме, че след време Бог щеше да даде на човека възможност 
да разбере същината на доброто и злото. Обаче това трябваше да стане 
тогава, когато човек щеше да има достатъчно познания и богата опитност 
за Божията благодат и съвършена воля. Трагедията е в това, че човек 
получи познания без да  има понятие за богатото Божие сърце.

Днес  виждаме, че младото поколение твърде рано опознава много 
грехове. С какво може да изненада животът тези предварително изхабени  
същества? Като позна преди всичко злото, човек се натовари с нещо, което 
не можа да понесе и разбере. Получи знания за тъмнината, но беше лишен 
от сили да я преодолее. Така той загуби истинския живот, затвори очите си 
за Божествената светлина.

Бог беше принуден да изгони човека от Едемския рай. Всъщност човека 
беше изгонил Бога от сърцето си. Това е нашата ежедневна опитност. Хора, 
които обичат греха, са враждебно настроени към Бога. Всяко споменаване 
на Божието име възбужда у тях неочаквана злоба. Грехът унищожава у 
човека желанието да общува с Бога, защото се е подчинил доброволно на 
тиранията на злото. Извратеното човешко  естество е ненаситно в стремежа 
си към забраненото. Явно е, че грехът отвръща от Бога и е черна 
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неблагодарност към Него. Той е стремеж у човека да търси изгода и щасте 
далеч от Небесния Баща. Скарал се с Бога, човек не може да живее в мир 
нито с ближния, нито със себе си. Докато има грях на земята, ще има  и 
конфликти, войни, съдилища, затвори, неразбирателство.

В наситен с истинност разказ, Бибилията ни запознава с грехопадението, 
този най-черен ден в световната истирия. Интересно е, че сред много 
примитивни народи са запазени спомени за едно далечно минало и 
безвъзвратно изгубено блаженство. В Месопотамия са намерени две 
глинени плочки с надпис: „Полето на змията, която проговори в Едем”. 
Наистина грехът направи от човека карикатура.

Важен остатък от човешката невинност е съвестта, този Божи глас у нас. 
Тя изобличава и увещава да променим живота си. При тях тя ни осъжда и 
посочва, че не вършим това, което трябва. 

С греха дойде преходността на всичко, дойде и смъртта. Започна 
жестока борба за оцеляване. С първото братоубийство започна 
враждебността между хората. Виновният човек беше изпълнен със страх 
пред бъдещето, с панически ужас  пред смъртта.

Една майка събира гъби в гората. Оставила е бебето си под едно дърво. 
То сладко спи на чистия въздух. Майката се връща с гъбите и тихо 
доближава рожбата си. Но с ужас вижда, че една змия пълзи към детето. 
Какво според вас ще направи тя? Ще отиде да погали змията ли? Не, като 
лъвица тя се хвърля, за да я убие или прогони. Ето Божия гняв против 
греха, плод на Божията любов. Грехът е гибел за човека. Бог го мрази и е 
промислил лек за него. Човек желае най-лошото, най-злото, а Бог му 
отговаря с най-доброто. Бог не желае гибелта на човека, а спасението му.
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8

Господ Исус Христос - 
Спасителят от зло, 
грях и смърт

Видяхме, че грехът е катастрофа за човечеството. Той е война между Бога и 
човека. Това неестествено състояние не бива да се задържа. Трябва да се 
сключи мир. За това Бог изработи план за премахването на греха и за 
нашето спасение. Затова Той изпрати Своя Единороден Син на земята. И 
Той наистина дойде. Живя като обикновен земен жител и донесе най-
великото учение. Вършеше най-чудни дела. Завърши земния си живот, като 
изработи примирението с Бога и ни предостави спасението.

Бог е любов. Като такъв, Той люби. Но кого? Дали някой, който е равен 
Нему? Или някой, който заслужава любовта Му? Той възлюби човека, 
падналия, грешен човек, който отговаря на любовта Му с омраза.

Някой е казал: „Да познаваш човека, значи да го презираш”. Е, добре, 
Бог познава много добре човека. И все пак го обича. Той обича и вас. Той 
вижда не само това, което сме, но и онова, което можем да бъдем, ако 
приемем любовта Му. Бог ни люби. Това не значи, че Той одобраява 
поведението ни. Но Той гори от желание и готовност да ни изтръгне от 
тинята на греха. Така лекарят обича своя пациент, но мрази болестта му и 
воюва против нея. Бог ни люби не защото сме добри; но ние можем да 
бъдем добри, защото Бог ни люби. Любовта не може да остане скрита. Тя се 
проявявва. Може ли ароматът на розовото масло да остане скрит? Божията 
любов се изразява не само с думи, но главно с дела и жертва. Бог даде 
Единородния Си Син Исус Христос, който е най-скъпата жертва за нас. 
Евангелист Йоан пише: „Защото Бог толкоз възлюби света,щото даде Своя 
Единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има 
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вечен живот”. Това е всъщност обяснение в любов от страна на Бога към 
нас, грешните човеци.

Всяка година на 25 декември ние празнуваме Рождество Христово. 
Тогава преди 2000 години се отовори небето. Яви се множество небесни 
ангели и оповести благата вест, че в грубата ясла се е родил Спасителят на 
света. Небето изпрати на земята най-скъпият дар. „Днес се роди ВАМ 
Спасител”. Той е за вас човеците, понеже вие сте грешни. Ангелите са 
чисти. Те не познават греха и нямат нужда от Спасител. Не е така с нас 
човеците.

Човек обича греха. Не желае да се спаси. Бяга от Бога. Първият човек се 
скри от Бога в храсталаците на Едемския рай. Днешнияр човек също си има 
храсталаци, за да се крие от Бога: работа, лиспа на време, забавления, 
наслади, пиянство, телевизия, самоубийство ...

Един писател е казал: „Загубиш ли пари, нищо не си загубил. Загубиш 
ли чест, много си загубил. Загубиш ли душата си, всичко си загубил”. 
Грехът е гибелна опастност за душата.

Грешникът е погиващ човек. Най-голямата му нужда не е от музика, 
философия, наука, изкуство, а от спасение, от Спасител. Човек е оставил 
Бога, но Бог не  го е оставил, при все че не заслужава Бог да се занимава с 
него.

Спасителят дойде и обяви война на злото и го победи, при все че то не е 
премахнато съвсем. Все пак злият свят е победен от Исус, но пълното 
ликвидиране на злото предстои. Грехът не може да ни владее, освен ако не 
му се подчиним доброволно. Големия реформатор Мартин Лютер ни 
уверява: „Не можем да забраним на птиците да прелитат над главите ни, но 
можем да не им позволим да свиват гнезда на главите ни”. 

Един старец се явил на лекарски преглед. Казал, че в единият му крак 
имало куршум от войната. „Колко време си го носил?”, попитал лекарят. 
„Четирдесет години”. „Не ти ли пречи?”. „Много, много ми пречи”“ „Защо 
не си го махнал до сега?”. „Страх ме е било от ножа. Знам, че лекарите са 
касапи”. „Слушай, дядо. Колкото и да го носиш, той няма да стане част от 

21



организма ти, остава винаги чужд. Затова реши се, ще ти го махнем и ще се 
успокоиш”.

Грехът е чужд елемент за нас. Не само чужд, но и враждебен. Един вид 
духовен рак. Затова колкото по-рано се освободим от него, толкова по-
добре. Ето задачата на Исусо! Той е второто лице на Бога, единственият 
възлюбен Син на Небесният Баща. Той остави небесната Си слава и дойде 
на земята.  Откри ни Бога и стана наш Спасител. Като Богочовек заяви: „Аз 
съм Истината”. И вековете повтарят като ехо този факт. Като най-велик 
благодетел изработи спасението ни, лекуваше болни, призова човеци за 
Свои ученици, повика презирани грешници, прощаваше на каещите се, 
изяви на всички Божията любов. Затова, който срещне Исус и не Го обикне, 
се превръща в демон. Такъв човек мрази истината, гони я и се старае да я 
погази. Това направиха фарисеите и садукеите.

Бог дойде на земята като личност, откри ни се в Христос, Който разкри 
дълбините на Божието сърце, изяви ни намеренията на вечната милост, 
океанът на мировата любов, тайната на вечния живот. Той има отговор на 
нашите въпроси, посочи ни истинската добродетел, съвършената чистота, 
вечния човешки идеал, същността на вътрешния човек. Там, където Той 
действа, се сгромолясва всеки идол, всяко съмнение чезне от душата заедно 
с мрака.

Господ Исус Христос не беше приет от всички. Болшинството не се 
покая и Го отхвърли. Той беше осъден и убит по най-позорен начин – 
прикован на кръст и издигнат на Голгота. Историята е отбелязала най-
различни събития, но най-великото е разпятието на Господ Исус Христос.

Ние благоговеем пред майчината любов. Най-дивна е Божията любов!

Грехът е страшна катастрофа, но опрощението, което Бог ни дава чрез 
Господ Исус е най-великото освобождение!

Като християнин благоговея пред Голгота. На земята има различни 
места: красиви, грозни, студени, горещи, тягостни пустини, високи 
планини, равни поля, безбрежни океани, острови ... Но има едно място, 
което е Светая Светих за всеки земен жител. Това е Голгота. Тук бе 
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принесен в жертва за нас Божия Син. Тук Той умря, за да живеем ние. Ето 
Божия амвон! Бог ни говори и ни уверява, че ни люби! Той ни предаде Себе 
Си. Прие наказанието за нашия грях. Ние съгрешихме, а Той беше наказан. 
„Заплатата за греха е смърт”. Чрез мъченическата Си смърт Той заплати за 
греховете ни. Затова Бог ни прощава. Христовата жертва ни прави чада на 
Бога. Той пострада от неправедните  заради неправедните. Той бе убит от 
враговете си.

В една приказка се разказва за един справедлив цар. Той имал син, 
когото много обичал и който имал приятел. С него ходел на училище, 
играел. Приятелството се запазило и когато двамата пораснали. Един ден 
бил открит заговор против живота на царя. Негов организатор бил 
приятеля на престолонаследника. Виновникът бил осъден на смърт. В 
затвора бил посетен от своя приятел. Двамата много плакали. След това 
царския син отишъл при баща си и го помолил да помилва затворника. 
„Синко”, казал царя, „правдата е главната украса и опора на държавата. 
Кажи ми как да примирим правдата и любовта?” „Татко, открих как. Моля 
те, позволи ми да умра вместо моя приятел!”

Приказката свършва до тук. Не ни се казва какво е станало по-нататък, 
но ни се дава известна представа за великия факт, че Божият Син умря 
вместо нас, грешниците. Той се остави в ръцете на враговете Си. Каква 
огромна мощ има в Неговата слабост! Каква слава съдържа Неговия позор! 
Как се прекланяме пред Този, Когото така безсрамно хулеха! Позорния 
кръст не намали славата на Неговото величие. Трънения венец само 
предшества вечната Му корона. Чрез унищожението враговете Му Го 
тласнаха към славата. От Голгота се излъчва съвършена Божия любов, 
въпреки камшиците, трънения венец и гвоздеите в ръцете и нозете Му. 
Господ Исус беше прикован между двама разбойника. Единият се покая и 
се спаси. Другият се закорави и погина. Това показва разделението на 
човеците на две – каещи се грешници и закоравели грешници. Между тях се 
издига Богочовекът. Всеки земен жител участва в разпятието на Господ 
Исус Христос. И вие, драги читателю. Но като какъв? Като каещ се 
грешник ли?
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Възкресението

Малко преди да предаде Богу Дух, Исус извика: „Свърши се!” това, което 
смъртните Му врагове считаха за окончателно поражение, Господ преживя 
като Своя най-силна победа. Той завърши делото, заради което беше 
дошъл на земята, с величествен успех. През целия Си земен живот Исус 
воюваше със сатана и неговите демони. На Голгота Той смаза главата на 
земята. Не е чудно, че тя Му нарани петата. На кръста Исус победи сатана, 
вечния враг.

Христос умря на кръста и беше погребан. Но на третият ден, както беше 
предсказал, възкръсна. С това Той се издигна нависоко. Докато беше земен 
жител, Той можеше да бъде изтезаван, бит, разпнат и убит. Но сега стана 
недосегаем и печели победа след победа.

На земята самолета е безпомощен и може да бъде разрушен. Издигне ли 
се във въздуха, той може да нанася удари и да разрушава. Докато е на 
земята гълъбът може да стане лесна плячка на лисица или котка. Издигне 
ли се на високо е спокоен за живота си.

Историята ни разказва много победи, но няма победа като Христовата. 
Много открития са ставали през вековете, особено през нашия, но Гопсод 
Исус направи най-великото: откри ни вечността. При някои земетресения в 
океаните се надига мощна вълна. Тя се движи със шеметна бързина и 
обикаля няколко пъти земното кълбо.

Така и възкресението като силен взрив образува мощна духовна вълна, 
която вече хилядолетия обикаля нашата планета с неотслабваща сила.
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Какво виждаме веднага след Христовото възкресение? Група изплашени 
жени плахо пристъпват към Христовия гроб рано сутринта. Искат по 
обичая да помажат мъртвото тяло, с което се забавя тлението. Те се 
притесняват кой ще отвали камъка от гроба и дали римската стража няма 
да ги върне. Напразни страхове! Небесен ангел седи върху отваления 
камък. Той показва на жените мястото където е лежал Исус. Но самият 
Исус Го няма, възкръснал е. От това място вестта се разнесе, за да стигне и 
до нас днес. 

Като беше погребан, Исус влезе в царството на смъртта и я победи, като 
възкръсна. Животът победи смъртта. Истината победи измамата, която 
трябва да признае поражението си или да се самоубие. Смъртта е победена. 
Тя не е плашило, а открит вход към вечността. Тя е покорна слугиня на 
победителя. Без възкресението светът е гробище на отчаяни хора. Сега 
възкресението е място за надежда. Нашия вечно жив Спасител е Господар 
над греха и смъртта.

След възкресението по света се разнесоха две версии, които взаимно се 
изключваха. Първата беше, че докато стражарите са спели, Христовите 
ученици са откраднали тялото от гроба. Това войниците много добре 
видели, докато ... спели. Кой разпространи този слух? Това бяха фарисеите, 
садукеите, лицемерите, предателите, рушветчиите. И как ги 
възнаграждаваха? С похвали и пари, с много пари.

Другата вест беше, че Господ Исус наистина възкръсна! Кои носеха тази 
радостна вест? Апостолите, мъчениците, верните свидетели на спасението. 
И каква беше тяхната награда? Гонеха ги, биеха ги, разпъваха ги на кръст, 
намазваха ги със смола и ги изгаряха живи, хвърляха ги на зверовете. Не е 
чудно, че през вековете човечеството е вярвало не на предателите, а на 
апостолите; не на убийците, а на мъчениците за истината. Възкресението 
ни уверява, че последната дума има не измамата, а истината; не смъртта, а 
вечния живот. Гробът на Исус е празен. Исус не е там. Той е всемогъщият 
владетел на всемира. Неговият празен гроб ни уверява, че  един ден всички 
гробове ще бъдат празни. Сега светът е враждебен на Бога. Но Бог взема 
това почти невъзможно състояние на нещата, прибавя към него чудото на 
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възкресението и Своята благодат, и превръща изпитанията ни в победа и 
скърбите в радост.

В една голяма катедрала се провеждало тържествено богослужение. 
Внезапно един луд излязъл напред и прекъснал проповедта на пастира и 
извикал: „Както Самсон събори стълбовете и изгони филистимците, така и 
аз ще съборя главната опора на тая катедрала и вие всички ще измрете” и 
обгърнал стълба с ръце. Настанал смут. Пастирът казал: „не се тревожете, 
нека опита”. Лудият бързо изчезнал и богослужението продължило. 

Историята ни учи, че е имало мнозина, които са се опитвали да 
премахнат Христовото дело, но без успех. „Небето и земята ще преминат, 
но Моите думи няма да преминат”. Християнството пребъдва и то с 
увеличаваща се мощ. И ще пребъдва, докато Божието царство не дойде на 
земята, както е на небето.

26



10

Възнесението

До Възкресението Господ Исус Христос живееше само на земята. 
Занимаваше се със земни проблеми. Общуваше с човеци. След 
възкресението Си, в продължение на 40 дни, застана на по-високо равнище. 
Беше между небето и земята. От време на време се явяваше на Своите, 
разговаряше с тях и пак изчезваше. Живееше един вид на земята и над 
земята. Това време Той използва, за да насърчи учениците Си, превърна 
тяхната уплаха в смелост, обясни им някои неща, които те до тогава не 
можеха да разберат. Те приеха твърдата увереност, че Той е Победител. 
Училището, което Исус води 3 години и половина, вече се закриваше. Сега 
учениците можеха да станат апостоли, благовестители, мъченици.

На 40-ят ден Исус изведе за последен път учениците Си. Минаха край 
Гетсиманската градина, свързана с тежка духовна борба и победа; отидоха 
на Елеонския хълм и чуха последни прощални думи. Поклониха се. Като ги 
благославяше Исус се издигна тържествено нагоре. Той видя Голгота, 
Витания, Ерусалим, Палестина – Своето отечество, земята, за чийто живот 
даде живота Си. Облак Го скри от всеки земен поглед.

Исус се възнесе с благославящи ръце, а би трябвало да покаже юмрук на 
враждебния свят. При рождението Му във Витлеем ангели пяха с радост. 
Сигурно при възнесението  голямо множество ангели и небесни жители 
приветстваха връщането Му на небето като величествен триумф. Онемели и 
с трепет учениците наблюдаваха издигането Му. Но ето, ангели застанаха 
между тях и им казаха, че няма полза да гледат към небето. Възнесеният ще 
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се върне, както Си беше отишъл. Тяхната задача сега беше да се върнат в 
Ерусалим и да чакат изливането на Святия Дух.

Възнесението беше раздяла, която обикновено е свързана със скръб. Но 
тази беше наистина с радост. Апостолите знаеха, че Учителя отива на 
коронясване и прослава. Нещо повече, Той отива да им приготви вечни, 
неръкотворни обиталища. Небето е нашият Бащин дом. Всъщност, 
радостта, която имаха учениците, беше отражение на небесната радост.

Възнесението на Исус има голямо значение за нас. До него, Исус беше 
небесен представител на земята. Сега е земен представител на небето при 
Отца. До възнесението Той беше телом на земята, а духом на небето. Сега е 
телом на небето и духом на земята. Над нас има невидим свят, пълен със 
слава. Затова се стремим към него и го ождаме с любов. Исус се върна на 
небето, за да бъде винаги при Отца. Там се застъпва за нас. Дава ни 
благодат да се пазим от грях. Неговата служба на небето прави възможна 
нашата служба на земята като свидетели чрез Святия Дух.
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11

Святия Дух

Малко преди да завърши земния Си живот, Господ Исус обяви на 
учениците Си, че скоро ще ги напусне. Това бе като бомба за тях. Те се 
разтревожиха. Какво ще правят без Исуса? Та Той е всичко за тях! „О, 
бъдете спокойни!”, уверява ги Исус. „Ще ви изпратя Един, Който ще ви 
води и утешава: Святия Дух! Той напълно ще ме замести! Чрез Него ще Ме 
имате навсякъде и всякога!”

Пречуден е Божият план за спасението на грешният човек, да го 
изтръгне от лапите на греха и да го върне в обятията Си. Бог изпрати 
Единородния Си Син, за да бъде разпнат вместо нас, а след това изпрати 
Святия Си Дух, за да ни ръководи и да ни даде дарби и любов. Какъв 
величествен факт! Святият Дух, третото лице на Троицата, се излива в 
сърцата на вярващите! Така имаме доказателството, че над нас има висш 
духовен свят, от който произлизат всички благословения. Там е нашата 
истинска Родина.

Учениците, заедно с други, общо 120 души бяха събрани в една горна 
стая. Там се молеха. Внезапно със силен шум влезе Святият Дух във вид на 
езици, като огнени. Всички се изпълниха с духовна сила и балгодат. 
Радостно славеха Бога и говореха на други езици, според слушателството, 
което ги обикаляше. Прогласяваха разпнатият и възкръснал Исус. 
Обладани от чудно братолюбие, те не можеха да се разделят и бяха винаги 
заедно. Така се основа първата комуна, където всеки получаваше това, 
което му беше нужно. Изливането на Святият Дух е изливане на Божията 
любов в подготвеното човешко сърце. Божието влияние нахлу в света. 

29



Чудна духовна сила облада вярващото сърце. Бог направи човека от пръст, 
но му вдъхна от Себе Си дихание на живот. Така човек стана живо 
същество. Господ Исус изгради Своето общество от обикновени хора, 
такива като нас. Но им вдъхна Святия Си Дух и се образува църквата. Чрез 
Святия Дух Бог дойде дълбоко в сърцата ни, вложи в тях духовни дарби, 
чрез което произвежда духовен плод. Това грешния човек не познава.

Святият Дух участваше при сътворението. Тогава Той се носеше над 
пустата и неустроена земя. В оригинала мисълта е следната: както квачка 
лежи над яйцата, за да се излюпят пиленца, така Святият Дух почива върху 
неоформената земя, за да получи живот. И скоро се появиха растения, 
животни. Накрая дойде и човекът. В Стария Завет често се говори за 
Святият Дух. Пророк Езекил във видение съзира как Той съживява 
мъртвите кости по бойното поле и ги превръща в бойна армия.

При кръщението на Исус Святият Дух се яви във формата на гълъб. На 
Петдесятница Той изпълни делото си като роди църквата. Неговата 
пълнота в духовния живот наричаме духовно кръщение. Той е нашият 
учител. Обяснява ни важни истини от Словото и живота. По природа ние 
сме земни същества. Духовните истини за нас са чужди, трудно разбираеми. 
Чистият човешки разум е було, което закрива някои духовни истини. Така 
например четем в Словото, че „Кръвта на Господ  Исус Христос ни очиства 
от всеки грях”. Тази истина за светския разум е безумие. Но Святият Дух 
ни учи, че се касае за велика, невидима духовна сила, която действа вътре в 
нас като пречистващо и защитно средство. Святият Дух ни учи, че 
рождението, животът, делото, смъртта и възкресението на Исус не са само 
исторически факти, но и славна победа над злото, победа, която е на наше 
разположение. Святият Дух е наш Придружител. Вярващият не знае що е 
самота. Винаги има до себе си Бога с Когото разговаря и споделя всичко. 
Той е наш Утешител. При скърби и загуби ни дава това, което сме изгубили 
или ни дарява с нещо по-добро. Разбира се, не всички Го имат в еднакъв 
размер.  За едни Той е като чаша вода, която утолява жаждата и насърчава 
в трудности. За други е като река, по която плуват лодки и създават 
приятна обстановка. За трети е като море, което изпълва всемира с 

30



благодат. От пребогатото сърце на Святият Дух бликат за покорните Нему 
множество дарби.

Особен белег на Святият Дух е Неговият плод. По това се познава 
Божието чадо, че дава плод и то много плод. Всъщност, той е плод на 
многообразната Божия благодат. Огромно впечатление прави дързостта, с 
която Святият Дух изпълва Своите за свидетелство. Свидетелят е готов не 
само да благовества, но и да страда, да се жертва.

Святият Дух изпълва света. Влияе върху земните жители. Даже 
невярващите Го чувстват. Приемат благородни подбуждения, чувстват 
недоволство от себе си, виждат, че им липсва нещо и т.н. Това е тъй 
наречената „предварителна благодат”. Духът създава глад за Бога, за 
спасението на душата. Окръжава ни тъй близо, че много пъти даже не Го 
забелязваме. Така при тихо време не забелязваме въздуха. Децата в 
утробата не знаят, че имат майка.

Невярващият се радва на мир, когато няма изпитания, а християнинът, 
въпреки тях, поради силата на живеещия в него Святий Дух. Живеем в 
свят, който не познава Бога. Често срещаме противодействия. Как можем да 
бъдем спокойни и уверени? Къде е тайната на нашата победа? Тя е в 
присъствието и силата на Святия Дух в живота ни. 

Църквата винаги е имала разбиране за Святият Дух. Но с течение на 
вековете то става по-пълно, по-съвършено, расте като многовековен дъб. 
Много важна  е истината, която ап. Павел ни разкрива: „Вашето тяло е 
храм на Святият Дух”. Колко чисто трябва да бъде нашето тяло! Колко 
святи нашите мисли, колко богоугодни нашите дела, колко благородни 
нашите думи! Нека  никога не забравяме тази величествена цел и свята 
задача.
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12

Пресвятата троица

Спираме се на основната християнска догма. Догма е вярване, което се 
приема не по пътя на разсъждението или материалното доказателство, а 
чрез вяра т.е. доверие. Такова нещо има в математиката, тази точна наука. 
Тя ни представя аксиоми. Приема ги като главни, основни истини, които не 
се доказват. Божието Слово ни внушава тази велика истина не защото 
можем да я разберем, а защото можем да се прекланяме със смирение. 

Понятието „Троица” не се среща в Библията. Приемаме го като 
откровение. Чрез него имаме възможност да надникнем по един особен 
начин в естеството на Бога. Вярваме в триединен Бог. Но как може Той да 
бъде и единен, и троичен? Това не разбираме, но го вярваме. В живота 
много неща не разбираме, но ги приемаме с доверие и това са доста 
явления. 

Един от великите църковни отци, блажени Августин, се разхождал по 
брега на морето и размишлявал върху догмата за Троицата. На едно място 
видял момченце, което дълбаело дупка в пясъка. „Какво правиш?”, запитал 
Августин. „Дълбая ново корито за морето. После ще го прехвърля с 
кофичката там.” „Добре”, усмихнал се Августин и продължил разходката 
си. Изведнъж се плеснал по челото и възкликнал: „Че какво друго правя аз? 
Искам да прехвърля великото море – Бог в моята малка глава!”

Ако можем да разберем Бога, Той вече няма да е Бог, а идол, направен от 
човек. Море, което може да се вмести в чаша, не е море. Ние не разбираме 
Бога с ума си, но вярваме в Него със сърцето си. Можем да си служим само с 
аналогии спрямо Троицата. Например водата: имаме я в три агрегатни 
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състояния – твърдо, течно и въздухообразно. Но тя си остава все вода. 
Предметите в пространството имат дължина, ширина и височина. Има още 
вид, тегло, обем. При слънцето различаваме форма, светлина и топлина. Те 
са различни, но неделими. 

Църковната догма за Троицата е била приета от вселенския събор в 
Никея през 325 г. След Христа. На него участвали всички църковни водачи 
и 300 епископи. Повечето от тях били най-жестоко изтезавани при 
гоненията на император Диоклетиан. По телата им личали ясните белези 
от тях. 

Ние вярваме в Светата Троица, в триединен Бог. Той ни се открива по 
три главни причини. Всяко едно лице е еднакво с другите, но се отличава от 
другите по Своята дейност и начин на откровение.

Имаме Бог Отец. Бог над нас. Творец. Създател на небето и земята. 
Поддържа космоса и продължава да твори.

Имаме Бог Син. Той дойде на земята, за да се принесе в жертва за нас и 
да стане Спасител. Очакваме да дойде като съдия.

Имаме Бог Святий Дух. Утешител, Придружител, Дух на святостта. 
Като чудна небесна сила се изля Той над Христовите ученици и създаде 
църквата.

Бог е любов. Люби всички. Любовта се разкрива най-съвършено между 
еднакви същества, които пребъдват едно в друго.

Благословението на църквата явно ни разкрива Пресвятата Троица (2 
Кор. 13:14). На първо място имаме благодатта на Господа Исуса Христа. 
Тя е Божията себераздаваща се любов. Чрез Исуса се яви Божията 
спасителна благодат за всички човеци. Той е отворената врата, през която 
имаме достъп до Бога. Ето основата на нашата вяра. Ето великата Божия 
милост! Имаме опрощение на греха чрез страданието на Богочовека. Затова 
целия ни живот е благодат. Да служим на Бога и на ближния с благодат.

Бог Отец е Бог на любовта. Той толкоз ни възлюби, че даде Сина Си в 
жертва за греха ни. Понякога говорим за Божия гняв. Но той се събира в 
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чаша. А любовта Му е океан. Любовта Му се показва не само към другите 
лица на Троицата, не само към светлите ангели, но и към грешните човеци, 
които Го мразят. Затова приемаме тази любов със смирение.

Имаме общението на Святият Дух. Ето Божията утешаваща любов. Само 
любовта може истински да утешава. Неговото присъствие ни изпълва с 
дълбока духовна радост, сърдечна наслада и чудно блаженство. Ние 
живеем в Неговите обятия. Християнският живот, въпреки бурите, е покой 
в Бога. 

Всъщност и ние, човеците, като Божие творение, откриваме в себе си 
качествата на Триединният Бог (разбира се в зачатък).

1. Обичаме да творим, да създаваме нещо ново. Такива са гениите, 
откривателите, хората на изкуството, музиката, архитектурата, поетите, 
писателите.

2. Обичаме да бъдем полезни на другите, даже да се жертваме. Тук са 
филантропите, борците за свобода, мисионерите, народните будители.

3. Обичаме да насърчаваме отпаднали, да утешаваме отчаяни, да 
съчувстваме на страдалци. Международният червен кръст е организация в 
духа на Святия Дух.

Блажени сме, ако не занемаряваме благородните стремежи у себе си, но 
ги поддържаме и все повече и повече ги разпалваме.
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13

Църквата

Понеже съм християнин, членувам в християнска църква.

Тя е събрание на човеци, свързани с Христовата любов. На определено 
място и време, те се събират на богослужение. Дело на Святият Дух, тя е 
основана от Господа Исуса Христа. Досега, през нейното двехилядолетно 
съществуване, никой друг не е претендирал да е неин основател. Някой 
може да ви каже, че Исус не е живял. Има такива умници. Запитайте ги 
тогава: „Кой основа църквата?”

Святият Дух присъства в църквата. Тя живее и работи под Неговото 
покровителство и ръководство. Различаваме видима и невидима църква. 
Видимата се състои от вярващи, които членуват в списъка, участват макар и 
нередовно в богослуженията. Невидимата църква се състои от истински 
вярващи християни, които поддържат жива връзка с Бога. Това са Божиите 
избрани. Не всички, които посещават църква са спасени. Но всички спасени 
посещават църква. Тях Той ще приеме, когато дойде втори път на земята за 
църквата Си.

голямо чудо е, че църквата още живее и то с растяща сила. В миналото е 
била подлагана на свирепи гонения, приложени са всякакви средтва за 
нейното унищожение. Но създадена не от човек, а от Богочовек – тя живее.

Кои са средтвата, които църквата прилага, за да съяествува? Те са 
вярата, любовта, свидетелството, готовността за служение, страдание и 

35



саможертва. Тя воюва и сега, като отговаря на омразата с любов, на злобата 
с търпение, на коварството с опрощение, молитва и търпение.

Църквата е тялото Христово. Той е неин глава. Затова всички опити да 
се обезглави църквата са били напразни. Главата – Христос не може да се 
достигне с никакви земни средства. Чрез църквата, Господ Исус 
продължава Своята работа, разкрива ни благата Си воля и небесни 
качества. Спасителното Му дело е в пълен ход. Църквата не е само 
организация, но и жив организъм. Всеки християнин е някакъв орган в 
него. Затова нашите скърби и радости са общи. Споделяме нашите победи 
и изпитания. Щом един страда, страда целият организъм.

Църквата е призвана да дава плод и то много плод. Плодът, който 
обкичва черешовото дърво не е за дървото. То го дава на други. Така и 
милостивият самарянин стори добро на друг човек. Погледнете черешовото 
дърво след като е обрано. То е ожулено, има счупени клони. Давайки плод 
църквата понася несгоди и страдания. Въпреки това тя трябва да дава плод.

Има един много важен въпрос, който смущава. Защо в църквата има 
толкова много подразделения? Това наистина не е похвално. То се дължи 
на обстоятелството, че в църквата действа не само Святият Дух, но и 
човека. При все, че тя е основана от Господа Исуса Христа и ръководена от 
Святия Дух, църквата се състои от човеци. Те имат правото и възможността 
да мислят и действат различно по различните въпроси, да имат собствено 
мнение, да тълкуват по свой начин различните места от Библията. От тук 
призлизат разновидностите. Важно е те да не прерастват във враждебност. 
Външните различия в църквата не са в състояние да разрушат единството 
на истинската, невидима църква. Христовата любов свързва всички в едно. 
Макар и да принадлежат към различни групи, те следват един Бог и се 
стремят към една цел. Вълците могат да разкъсват агънца, но могат и да се 
нападат един друг. Но никой не е видял агънца взаимно да се разкъсват.

Направено е много за взаимното опознаване и взаимодействие. 
Образуван е международен съвет със седалище Женева. Той обединява 
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всички евангелски и православни църкви. Католическата църква там има 
свои наблюдатели и участва дейно при много хуманни начинания.

Невярващия свят не може да види Господа Исуса. Но той може да види 
християните. Това, което вижда у нас, е готов да го препише на Христа. 
Затова християните трябва да търсят единство. Ние вярваме в един 
Спасител, участваме в една слава, работим в едно дело, ще живеем на едно 
небе. Което ни обединява е много повече от това, което ни разделя. Нека се 
поощряваме в братолюбието и се стараем да бъдем единни. Така светът ще 
повярва, че Господ Исус е изпратеният от Бога Спасител на света. „Ето 
колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие” (Псалом 
133:1).

Посети ме един брат, който сподели смущението си от съществуващите 
между църквата деления. „Слушай, брате”, казах му, „реалистът не 
одобрява всичко около себе си, но се старае да го разбере. Различията се 
дължат на свободата, която имаме. Господ Исус пося малко зрънце и 
израстна църквата. Според тебе, то трябва да има само един клон и да 
расте като топола нагоре. Обаче то е маслина и израстна на шир, и с много 
клони. Клоните са отделните църкви, които изразяват многообразната 
Божия благодат. Важното е, че стъблото е общо и здраво, и брадвите, които 
се опитаха да го отсекат се изхабиха. Корените са здрави и никоя буря през 
хилядолетията не можа да ги изтръгне. Защо се съблазняваш? При един 
Всемогъщ Бог няма случайности!”
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Библията

Тази пречудна книга ме учи да бъда християнин. Като такъв аз 
притежавам, изучавам и обичам това безценно Слово на Бога. 

  

Откривам в този скъп небесен подарък извори на радост и доволство. 
Библията е стара като човечеството и млада като човешкото сърце. 
Преследвана и търсена, мразена и обичана, презирана и усърдно четена, тя 
остава вечно актуална. Надживяла е много царства, държави и епохи. 
Видяла е десетки и хиляди книги да изчезват. За тях можем да кажем – 
суета на суетите. Всичко е суета. За нея признаваме – истина на истините. 
Всичко в нея е истина. Никак не се забравя. Пътят ѝ е непрестанно 
изкачване. Краят ѝ не е гроб, а небесен престол.

В нея има нещо поразително. Писана е в продължение на 15 века. 
Началото ѝ датира от 1400 години преди Христа. Последните и редове са 
написани 100 години след Христа. Авторите ѝ са около 50. между тях има 
царе, юристи, съдии, генерали, рибари, овчари, говедари, свещеници, 
пророци, лекари. Някои са писали в пустинята, други на морския бряг, 
трети в царски палат, четвърти в овчарска кошара, пети на заточение, 
шести в затвора. И въпреки това Библията не е конгломерат, а има чудно 
единство. По съдържание е цяла библиотека. Съдържа история, поезия, 
проза, философия, красноречие, хумор и сатира, трагедия, любовни разкази, 
военни доклади, право, проповеди, пророчество, летописи. Започва с 
думите: „Да бъде светлина!” Завършва с думите: „Да бъде живот!” Тя не е 
купчина от нахвърляни книги, а едно цяло. Единството ѝ е в личността на 
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Исус Христос. Той е истинското ѝ съдържание. В древността Аристотел 
писал два вида книги: езотерични – за публиката и акроматични за 
доверените си ученици.

Така и Бог е създал две творби: природата, за да се изучава от всички и 
Библията – за християни вярващи. Нейното съдържание е безкрайно 
богато. Ненавижда злото и обича доброто. Библия и грях взаимно се 
отричат. Който обича Словото на Бога, мрази греха. Който обича греха, 
страни от Библията.  Пренебрегването на Библията е начоло на 
отдалечаването на Бога. На една стара Библия има надпис: „Тази книга ще 
те отдалечава от греха или грехът ще те отдалечава от нея”.

Тя говори за Бога и ние Го разкриваме като строг, но справедлив и 
любящ Баща. От нея разбираме по-добре и Бога, и ближния, и себе си. Тя 
ни представя Божия Син и пречудното Му дело за спасението ни. Разкрива 
ни величието и важността на делото Му. Уверява ни, че Бог ни люби. Тя е 
истина и като такава ни посочва греха и го осъжда. Укорява ни: „Ти си 
грешник!” А заплата на греха е смърт! „Библията е книга, в която, в 
продължение на хиляди години човешкия дух е намирал светлина и 
отговор на всичко, което е най-дълбоко в сърцето му” (Карлайл). Тя ни 
разкрива Божието величие. Прогласява, че човек живее във време, 
започващо със сътворението и завършващо с Божия съд. Вярата в тази 
истина винаги е била извор на утеха и радостна надежда за човечеството. 
Днес, някои учени твърдят, че човечествето живее във време, започващо с 
маймуната и завършващо с атомната война. Това убеждение води мнозина 
до неизразимо отчаяние.

Библията се разделя на две главни части: Стар и Нов Завет. Старият 
Завет е сбор на Свещените писания преди Христа. Тук се описват 
повеленията на Бога към Неговия народ и удивителното Му търпение. Тук 
се дава обещание за идването на Христос. В Новия Завет се рисува лика на 
Богочовека, Който изпълнява Божието обещание за спасението ни.

Редно е да се смята, че такава свята книга, наситена с любов и грижа за 
човека, ще бъде уважавана и обичана. Но става точно обратното. Никоя 
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армия не е преминала през такива тежки сражения. Никоя крепост не е била 
така яростно атакувана. Никоя морска скала не е била така блъскана. 
Събирали са Библии и са ги изгаряли. Убивани са били нейните читатели.

Враговете на Божието Слово го мразят не защото са убедени, че то е 
измамно, а защото се боят от неговата истинност. И то страшна истинност. 
Ако беше лъжливо като приказките от „1001 нощ”, никой нямаше да го 
ненавижда. Щеше да бъде забравено. Кой престъпник се радва когато го 
хванат? Тъкмо това прави Словото, като хваща нашето зло. Но всички 
усилия да се унищожи Библията са били напразни. Поразителен е случаят с 
Волтер. Той се хвалел, че това, което Исус и Неговите апостоли са 
изградили за 18 века, той ще унищожи за няколко десетилетия. „След 100 
години Библията ще бъде забравена” – заявил Волтер. Но какво стана? 
Домът на Волтер бил купен от едно Библейско дружество и сега е най-
големият склад за Библии във Франция. Бог поругаем не бива.

Библията днес е най-превежданата и  най-разпространяваната книга. 
През 1500-та година тя е била преведена на 15 езика. През 1800 – на 71 
езика. През 1969 г. Цялата Библия и части от нея са били преведени на 
1300 езика. Днес този брой възлиза на 1907 и постоянно се прибавят нови 
преводи. 

Нека си спомним нещо много важно: Трябва да изучаваме Библията, 
така че да схванем нейните основни истини, както и да опознаем по-ясно 
Бога. Ако това желание липсва, тогава изучаването ѝ е безполезно, дори 
вредно.

Драги читателю, имате ли Библия? Четете ли я и то всеки ден? 
Изучавате ли я? Обогатявайте сърцата си с нейните чудни, спасителни 
истини. Старайте се да я прилагате във вашето всекидневие. 
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Второто пришествие на 
Господ Исус Христос

Животът е станал твърде динамичен. Събитията се редуват светкавично 
едно след друго. Просто сме зашеметени от ежедневни изненади. В много 
случаи не можем да ги асимилираме. Големите събития хвърлят пред себе 
си сянка. Невярващите усещат, че приближават коренни промени в живота 
на нашата планета. През последните петдесет години всичко се промени 
така, както не се е менило през четери хилядолетия.

Има големи реки, които образуват огромни водопади. Те са истински 
чудеса на природата. Над водопадите течението на водата е сравнително 
спокойно. Там плуват лодки и малки кораби. Но с наближаването на 
водопада, течението се усилва и ако човек е имал неблагоразумието да бъде 
повлечен от него, нищо не може да го спре. 

Днес всички много бързаме. Няма време. Живеем в напрежение, 
уморени сме. И все пак бързаме. Нещо иде. Що е то?

Библията ни учи, че предстои важно събитие – второто пришествие на 
Исус Христос. При възнесението Му два ангела казаха на апостолите, че 
Исус ще дойде пак. Ап. Павел описва първата фаза на Неговото идване, при 
която Той ще грабне Своята църква. Това е ясно казано в 1 Солунци 4 
глава. До този момент всички земни жители, вярващи и невярващи, ще 
живеят заедно, ще страдат заедно, ще приемат заедно удобства и несгоди. 
Така в нивата житото и плевелите живеят заедно до жетвата. Но Исус ще 
слезе на земята. Тогава починалите във вяра ще възкръснат в небесни тела. 
Живите вярващи ще се преобразят мигновено и всички ще се понесат към 
небето. При това грабване на църквата Господ Исус ще преобрази 
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унищоженото от греха земно тяло. То е било огнище на болки, болести, 
страдания. Сега ще стане съобразно с Неговото славно тяло. Жилищата на 
вярващите ще се опразнят. Църквите ще се обезлюдят. Много хора ще 
изчезнат. Във влаковете, автобусите, самолетите, по улиците, болниците, 
затворите, мнозина ще изчезнат. Няма да останат деца до седемгодишна 
възраст. В детските ясли ще остане само част от персонала.

Преди близо 2000 г. Господ Исус дойде, за да живее между нас. Сега ще 
дойде, за да ни вземе да живеем при Него, в небесна слава. Много  еясно, че 
Господ иде. Сигурно и на небето стават съответни приготовления. Но на 
въпроса кога ще стане това, сам Господ Исус каза, че не е за нас да знаем 
деня и часа на идването Му. Тях Бог е определил. Колкото сигурно е 
Неговото идване, толкова е несигурно кога ще бъде то. Това ни заставя да 
бъдем винаги будни, да изпълняваме верно задълженията си.

Но ние знаем нещо много важно: как ще дойде Той. Отговорът е: като 
крадец. Няма да ни предупреди. Ще изненада света. Че времето на 
пришествието Му наближава, става очевидно от много предхождащи 
белези. Исус каза, че ще има глад по земята. Днес умират от глад 10 000 000 
души всяка година. Голяма част от земните жители не си дояждат. Въпреки 
големите постижения на науката, болниците не са се превърнали в музеи, а 
се разширяват и модернизират. Би трябвало с течение на времето земята да 
изстива и да става по-спокойна. Тъкмо обратното – земетресенията се 
умножават. Живеем под заплаха от ядрена война, която ще превърне 
земята в безплодна пустиня.

Що е животът за Вас, драги читателю? За някои той е игрище. Хората 
могат да играят, да се веселят, да се наслаждават. За други той е мъчилище. 
Човек се мъчи, боледува, страда, преживява разочарования. За християните 
– той е училище. Учим се да живеем, истински да вярваме, да си прощаваме. 
И още нещо: да се готвим за наближаващото събитие.

Нека го чакаме, но не със скръстени ръце, а активно, дейно.

След миналата световна война, една жена чийто съпруг бил взет в плен, 
получила писмо от него, че е вече свободен и че скоро ще си дойде. И какво 
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направила тя? Дали застанала на прозореца, за да види пристигането му? 
Не, тя се запретнала на работа, да почисти основно къщата. Каква радост, 
мъжът ѝ се връща! От вълнение не можела да спи.

Господ Исус иде. Иде за нас. Нека се радваме. Всяка мисъл за това 
велико събитие да ни пулни с лекуване. Иде Този, Който ни познава, Който 
се грижи за нас. Тази радостна новина ни нуди да се очистим, защото само 
чистите по сърце ще видят Бога.

Приема се, че известно време след грабването на църквата Господ Исус 
ще дойде на земята. Окръжен от ангелите и Своите ще се яви на облак и ще 
се спусне долу. Сега вече ще Го види ВСЯКО око. И тези, които Го 
прободоха. Това ще бъде голяма трагедия за Неговите врагове. Те ще се 
изпокрият където могат. Но земята ще бъде пълна с ангели. Те ще доведат 
всички пред престола на Съдията. Той няма нужда от свидетели, защото 
знае всичко. Целият ни живот е открит пред Него. Ще съди не греха, а 
грешника. Не кражбата, а крадеца. Не убийството, а убиеца. 

Преди Той дойде на земята предрешен като човек, инкогнито. Сега ще 
дойде в слава, такъв какъвто е. Преди беше слуга, сега ще бъде Господар. 
Преди беше сеяч, сега ще бъде жътвар. Преди беше работодател, сега ще 
плаща на работниците Си. Преди беше Спасител, сега ще бъде Съдия. 
Преди беше агнец, сега ще бъде лъв. Преди раздели времето на две епохи: 
преди и след Христа. Сега ще раздели човечеството на две групи: спасени и 
погиващи. Преди раздели човечеството по време, сега ще го раздели по 
място. Не ни се казва, че всеки ще се зарадва да Го срещне. Но ще заплачат 
всички земни племена и ще викат на планините да паднат и да ги покрият, 
скрият от Него.

Тогава ще има преоценка на всичко. Важни неща ще се открият като 
нищожни, гибелни, вредни. Много презрени и отхвърлени блага ще станат 
важни и необходими. Ще стане очевидно колко е гибелен живота без вяра.

Въпросът за идната съдба на света, за края на човечеството е неприятен. 
Всички знаят, че всяко начало има и край. Това важи и за историята. Затова 
много рядко в компания става дума за смъртта и крайната участ на 
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човечеството. При едихн такъв случай някой отсякъл: „Със смъртта всичко 
се свършва. Край и след това нищо!” „Не е вярно, след смъртта иде съд”, 
казал друг. „Това е възможно, но на земята има милиарди жители. Колко 
ще трае този съд?!”, попитал трети. „Но във вечността има достатъчно 
време” „Кого обаче ще съдят, като след смъртта няма нищо? Всичко се 
унищожава.” „Покажете ми къде има такова нещо – край и след това нищо? 
В науката ли? Във философията ли? Една наука ни води до някъде, но 
следват нови открития. Явяват се нови философски системи. В географията 
ли? Една държава завършва, следва друга. Нашата слънчева система 
завършва, но следват други галактики. Как е в техниката? Откритията? 
Имали някъде край и после ... нищо? Такова правило искате да приложите 
към човека, венеца на  творението. Къде е вашата логика? Какво да кажем 
за изкуствата, музиката? Иде смърт, да, това никой не отрича. Но след 
смъртта иде съд. Който отрича това няма логика!”

За невярващия смъртта е скок в мрака. Кой разумен човек би желал 
това? С всеки ден се доближаваме до последния си час. А с това и до съда. 
На какво се дължи паническия страх от смъртта? На вътрешния ужас, че 
има Бог и Той ще търси от нас отчет за земния живот. Библията ни учи, че 
вярващи и невярващи ще застанат пред Божия съд. Вярващите, за да 
получат награди. Невярващите – за справедлива присъда.

Един приятел ми разказа: “Пътувах с влак от Италия за Германия. 
Минахме през заледените северни кантони и навлязохме в Сенготарския 
тунел, дълъг 14 км. Изведнъж, напускайки тунела, пред нас се разкри чудна 
пролет. Разцъфтели дръвчета, цветя, приятна атмосфера.”

Смъртта за нас е тунел. Отвъд ни чака нов, непознат живот във 
вечността. Какво ли ще бъде там? Сигурно животът там е зависим от 
живота ни тук.

На земята идем голи. Не носим нищо със себе си. Всичко получаваме. 
Нищо не е наше. Чуждо е. Употребяваме все чужди вещи. Редно е да носим 
отговорност за това, което имаме. Отговаряме пред себе си, пред нашите 
ближни, пред обществото, пред Бога. Отговорни сме за това, което вършим, 
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но и за онова, което не сме сторили, а сме имали възможност да направим. 
Отговорността е наше благородство. Децата, невменяемите, невежите, 
нямат отговорност. Самият факт, че одобряваме или осъждаме известни 
деяния доказва, че има отговорност.

В един хотел постъпил пътник. Нощувал, хранил се в ресторанта като 
всички останали. След седмица съобщил, че напуска хотел. Управителя му 
представил сметката. Гостът останал очуден: „не знаех, че трябва да 
плащам.”, казал той. Задържали го. Оказало се, че бил опасен луд, избягал 
от психиятрията.

Какво да кажем за земен жител, който живее, радва се на природата, 
труди се и ползва блага, но не мисли, че ще отговаря?

На вечеря с дъщеря ми се запознахме с трима банкови чиновници. 
Единият от тях ми разказа каква точно отговорност търси държавата от 
тях. „Ние нямаме право да харчим и стотинка по свое усмотрение.” 
Позволих си да запитам: „Защо е всичко това?” Въпросът ми беше счетен за 
глупав. „Парите са ценност и държавата за това търси отговорност.” 
„Правилно, но според вас кое е по-важно: парите или живота?” „Разбира се, 
живота. Парите могат се спечелят пак, но живота не може да се върне.” 
„Много сте прав, животът е по-важен от парите. Държавата търси 
отговорност и отчетност. Но Този, Който ни поверява живота, тази 
върховна ценност – аз Го наричам Бог. Как го наричате вие, аз не знам – 
няма ли един ден да потърси от нас отчетност, дали мсе го употребили 
добре или сме злоупотребили?”

Банковите чиновници ахнаха от изненада. Те не се бяха замисляли върху 
тази проста истина. „Би трябвало да има отчестност“, признаха те.

Господ Исус иде. Божият съд наближава. Пред Него всички ще дадем 
отчет за живота си. Ще застанем открити, както пред лекар откриваме 
тялото си. Пред Съдията ще открием душите си. Това лесно ли е?  Ще Му 
се представим такива каквито всъщност сме.

Един човек ми разказа: „По време на войната при спокойна обстановка 
седях в окопа и четях Библията си. Като разбра какво чета един мой се 
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развика: „Защо четеш тази книга? Тя е глупава и пълна с противоречия. 
Никой разумен човек не я чете!” Отговорих му: „Но е дин ден ти ще 
застанеш пред Бога на съд.” Оня се озлоби и започна да ругае. Аз млъкнах. 
На другия ден започна ужасна канонада. Гранати се сипеха върху нас, 
някои падаха в окопите. Моят познат лежеше, двата му крака бяха 
откъснати. Притекох се да му помогна. На лицето му беше изписан 
неизразим ужас. „Кажи ми наистина ли ще има Божий съд?”, попита ме с 
ужас той и издъхна.” Аз не бих желал да умра като него. А вие, драги 
читателю?

За това е много важно да живеем така, както в съдния ден бихме желали 
да сме живяли. От нас не зависи кога ще свършим живота си, дали у дома 
или в болницата, при катастрофа и пр. Но от нас зависи нещо много важно, 
а именно, какво ще бъде отношението ни към Бога и ближните, когато 
удари последния ни час.

Един мъдрец казал: „Когато човек се ражда, всички се радват, а той 
плаче. Живей така, че като умираш, всички да плачат, а ти да се радваш!”
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16

Небето

Като християнин вярвам, че има небе.

За него знам много малко. Оскъдните сведения черпим само от 
Библията. Могат да ни помогнат разсъжденията на боговдъхновени люде, 
които намираме за правдоподобни.

В труда си „Великата дидактика” големия педагог Ян Амос Коменски 
обяснява: „Човек преминава през три фази на живот:

1. В майчината утроба. Там той се готви за земния живот. 
Преминаването към втората фаза е критично – рождението. То  е болезнено 
както за майката, така и за детето. Тогава детето оставя обвивката си – 
плацентата – и преминава в земния живот.

2. Земният живот. Тук човек подготвя душата си за вечността. 
Преминаването отвъд също е критично – смъртта. Тогава човек оставя 
тялото си и навлиза във вечността.

3. Вечният живот. Що е той, твърде малко знаем. Библията ни казва, че 
„каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешки ум не е дохождало, 
това Бог е приготвил за тия, които Го любят.”

Небето ни се описва като царство, като наследство, като град, като дом 
за Божиите чада. Знаем, че този дом е мястото, където човек се чувства най-
добре, отдъхва и се радва на вечна радост и чиста любов. Там Бог живее в 
непристъпна светлина. Там бе взето решението да се сътвори светът и 
човекът. Преди да замине от земята Господ Исус обеща: „Ще ви взема при 
Себе Си.” Това е необходимо за човешкия ум. Не са ли достатъчни на Бога 

47



множествата чисти и светли ангели, та е тръгнал да търси по земята 
грешници, които да станат съжители? Не разбираме това, но го приемаме с 
вяра и радост.

Какви са тези небесни жилища? Земните са човешко дело и имат много 
недостатъци. Питайте тези, които влизат в нови апартаменти.

Небесните са неръкотворни. Съвършени са. Земните се изграждат с 
много труд. Иждивяват се маса пари. Небесните ни се подаряват.

Земните са арена на много страдания, караници, недоразумения и малко 
радост и щастие.

Небесните са богати с чиста радост и блаженство, защото там се върши 
Божията воля и няма грях, болести и смърт. Казва ни се, че небесните 
улици са постлани със злато. Колко чисти трябва да бъдат нозете на 
небсните жители! И не само нозете, но и сърцата. Затова ожидам за небето. 
Невярващите хора живеят, за да умрат. Ние християните умираме, за да 
живеем. 
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17

Адът

Като християнин съм убеден, че има не само небе, но и ад.

Основание за тоа ми дава Библията и в частност думите на Христос, че 
има място, където червеят не умира и огънят не угасва. 

Някой ми каза, че мрази мисълта за ада. И аз не я обичам. Не обичам 
още и греха, убийството, кражбата, разврата, злото. Но не мога да го обявя 
като несъществуващи. Така е и с ада. Неприятностите не се премахват като 
си затворим очите за тях. Като имаме известна светлина за тях, ние се 
въоръжаваме. Големите презокеански кораби имат удобни каюти за 
пътниците си. Във всяка има спасителни пояси с упътване за използване в 
случай, че кораба започне да потъва, защото непотопяем кораб не 
съществува. Това бе особено ясно разбрано през 1912 г. при потъването на 
кораба, носещ богохулното име „Титаник”. 

Адът е мястото, където престръпници, отхвърлили спасението чрез 
Христа, получават справедливото си наказание. В тази насока съвестта 
върши предцарителна работа. В ада не се чувства Божията любов, а само 
следствията от греха. Данте си представя, че над входа на ада пише: 
„Надежда всяка тука оставете”. Има ад, защото злото и доброто трябва да 
се разделят. На земята те растат заедно както житото и бурените на нивата. 
После житото се прибира в житници, а плевелите се изгарят. Има вечни 
закони, които не могат да се нарушават безнаказано.

В един голям град стачкували боклуджиите. По улиците се натрупали 
купища смет. Навъдили се плъхове. Движението било затруднено. 
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Наложило се основно почистване. Така става и с натрупания грях. Той 
трябва да се разчисти. Едно дете попитало баща си: „Татко, вярно ли е, че 
грешниците в ада горят в запален катран?” “Вярно е.” “Но има толкова 
много лоши от къде се взема толкова много катран?” „Всеки си носи своя 
катран – наказанието си.”

Срещал съм хора, които уж на шега си признават, че са за ада, а не за 
небето. Заяото чистият, божествен живот не ги привлича.

Една приказка разказва: „Един гълъб бил на небето и като се върнал 
горял от желание да разкаже за видяното там. Сред едно блато видял как 
един жерав дебне своята жертва. Гълъбът се приближил и разказал за 
чудните красоти на небето, за прекрасната музика и бисерните сдания. „Ако 
искаш, готов съм да те заведа на небето”, предложил гълъба. Жеравът 
помислил и отговорил: „Има ли на небето змии, жаби и гущери?” „Не 
видях”, казал гълъба. „Такова небе не ми трябва!”, отсякъл жерава.

Трябва да посоча, че душите в ада са изкупени. И за тях Господ Исус е 
пролял кръвта Си. Хората погиват не защото са грешни, а понеже 
отхвърлят спасението, което Бог им предлага чрез вяра в Христа.
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18

Покаяние

Много хора не разбират същността на думата „покаяние”. Мнозина 
отхвърлят Исус, защото Той говори за вина, грях и покаяние.

Тертулиян счита, че е роден с единствената цел да се покае. Грехът 
трябва да погине или душата ще погине. Не казвайте, че покаянието е 
трудно. Отличните неяа заслужават усилия. Човек не би ли копал за злато в 
рудника, макар това да го кара да се поти?

По-добре трудно да отидем на небето, отколкото слекота в ада.

Библията въздейства върху душата ни подобно на огледало, което ни 
показва, че да се греши не е морален проблем или религиозен недостатък, а 
е катастрофа за нашия живот. Онзи, който успее да прозре тази истина, се 
изпълва с ликуваща радост, когато чрез покаяние се отвърне от грешния 
път. „Блажен онзи, чийто беззакония са простени, чийто грехове са 
покрити; Блажен онзи човек, комуто Бог няма да вмени грях” (Римл. 4:7-8).

Християнството започва с това да допуснем Христос да влезе в живота 
ни. Затова Исус заявява: „Казвам ви, че също така ще има повече радост на 
небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет 
праведници, които нямат нужда от покаяние.”

Покаянието, преосмислянето и обръщението са основите на вярата. Те 
винаги са свързани с радост, когато се решим да направим карачката на 
обръщението. Тогава ни очаква любовта на Небесния Отец: „А когато беше 
далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и 
го целуваше.” (Лука 15:20) 
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Покаянието е  дело на Святия Дух, а не изкуството на човека да 
убеждава. Ние не можем да променим никого, единствено Бог може.  Само 
Той има такава сила над нас и може да ни помогне да се откажем от 
дребните неща, в които здраво сме се вкопчили. „Върни ме и ще бъда 
върнат.” (Еремия 31:18) Обръщението към Бога е уникално събитие, 
различно за всеки човек, защото Бог гледа на мотивите на сърцето ни. 
Когато Исус започна да проповядва, призоваваше към покаяние: „Покайте 
се, защото наближи Небесното царство.”

В едно ориенталско стихотворение се говори за покаянието. Една Пери 
(човешка душа) иска да влезе в рая, но ангелът, който пази вратата, ѝ 
обяснява, че ще бъде пусната, само ако донесе най-скъпия дар. Но всичките 
земни съкровища са нищо за Бога. Пери тръгва да търси този дар. 
Посещава бойното поле и вижда герой, пролял кръвта си за свободата на 
отечеството. Взема последната капка и я носи. Ангелът казва, че храбростта 
е наистина много скъпа, но дарът за вход в рая трябва да бъде още по-скъп. 
В Африка бушувала чумата. Масово умират заразените от тази страшна 
болест. Един младеж, изоставен от домашните си, лежи на скромен одър. 
Нежно любещата го годеница не се бои от болестта и се грижи за него. Тя 
иска да умре с него. Съединени в смъртта двамата издъхват. Душата отнася 
последният им стон нагоре. Но дарът трябва да бъде още по-свят. 
Опечалена, Пери обикаля земята. Вижда един младеж паднал на колене, да 
се моли. Недалеч от него стои груб мъж, закоравял в престъпления. 
Сърцето му се топи, като вижда молитвата на младежа. Сърдечно 
съкрушен, той искрено се кае. От очите на грешника бликат сълзи на 
покаяние. И коленичи. Двамата се молят заедно. А горе, на небето, гръмват 
арфите на ликуващите, радостни ангели: още една душа прие опрощение. 
Пери разбира. Това е най-скъпия дар: сълзите на искреното покаяние. Тя 
ликува. Бърза да занесе в рая най-ценното. 

Естествения човек е враг на Бога. Животът му е в разрез с Божията воля. 
С покаянието той се обръща към Бога. Започва нов живот. Покаянието е 
родилната опитност на новия човек в Исуса. Сега люби Бога. От духовната 
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слепота на греха той преминава в сферата на Божията благодат и в 
духовната свобода на истинското служение.

За да разберем що е покаяние, трябва да разберем що е грях. За да 
разберем що е грях, трябва да разберем що е Бог. За да разберем що е Бог, 
трябва да отидем при Него. За да отидем при Него, трябва да се покаем. 
Много важно е това: Бог обича грешника, но мрази греха. Грешникът обича 
греха и мрази Бога. Покаянието не  е плач. Много пъти то  е придружено  
от плач, но самият плач не е покаяние. Покаянието не е убеждение, че сме 
грешни. Мнозина добре знаят, че са грешници, но не се каят. Дори се 
хвалят с греха. Покаянието не е съжаление за извършеното зло. И Юда 
съжаляваше, че предаде учителя си, но не се покая. 

Покаянието  е промяна на мисълта. То е нов мироглед, различен от 
досегашния. Каещият се е ужасен, изплашен, отвратен от живота си. 
Разбира колко криво е било поведението му и усърдно желае да започне 
нов, богоугоден живот.

Един пияница убил жена си. Пред съда плаче, разкайва се и моли да не 
го щадят. Това е покаяние. Който се покайва, признава греха си и скърби, 
че живее далеч от Бога, изпитва отвращение от греха. Покаянието е пълна 
капитулация пред Бога. То е готовност за приемане на Неговото прощение. 

Покаянието е и наше , човешко дело. Ние се приближаваме при Бога. 
Признаваме греха си. Виждаме, че не можем да си помогнем сами. Това 
съкрушава нашата естествена гордост. Святият Дух отговаря на това като 
ни дава ново сърце, което люби Бога и мрази греха. Вдъхва ни желание да 
угаждаме не на себе си или на хората, а на Бога. Любовта се насочва не към 
егото и към греха, а към Бога и ближния. Святият Дух е родил новия човек.

Новорождението е дар. Да вярваш усърдно в Христа и да си новороден е 
едно и също нещо. Да не вярваш в Исус и да си духовно мъртъв е едно и 
също нещо. При новорождението Святият Дух създава новия човек и ние 
ставаме Божии чада. Това става по нашата добра воля и молба. 

Който е роден само веднъж, умира два пъти – телесно и духовно. Който 
е роден два пъти, умира само веднъж – телесно. Новият човек в Христа има 
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тайнствено начало, развива се спокойно, бори се уверено против злото и 
има радостен земен край.

Господ Исус Христос все още е Спасител. Отхвърляйки греха, ние съдим 
себе си. А който съди себе си, спестява Божия съд.

Големия английски проповедник Чарлз Спържън свидетелства: „Аз със 
готовност признавам, че днес изпитвам много по-голяма скръб относно 
греха, отколкото когато дойдох при Спасителя преди 30 години. Сега аз по-
силно ненавиждам греха, отколкото тогава, когато се покаях. Съществуват 
някои неща, за които тогава не знаех, че са грях, но сега знам. Днес имам 
по-остро усещане за греховността на моето собствено сърце, отколкото 
когато за пръв път дойдох при Христа. Затова скръбта относно собствената 
ни греховност е един непрестанен дъжд, едно меко и нежно ръмжене , което 
за истински спасения човек продължава цял живот ... Вярващият винаги е 
изпълнен с тъга заради греха и той не престава да скърби, докато не 
изчезне всеки грях.”

След покаянието си блажени Августин чува вътрешен глас, който тихо 
му нашепва: „Не бързай да оставиш греха. Има още време ...”

Господ Исус беше прикован и на кръста между двамата разбойници. 
Единият се покая и спаси. Другият се закорави и погина. Това показва 
разделението на човечествето на две: каещи се грешници и закоравели 
грешници. Между тях се издига Богочовекът. Всеки земен жител участва в 
разпятието на Господа Исуса Христа. И вие, драги читателю. Но като 
какъв? Като каещ се грешник ли?

Нека приемем Спасителя с радост в сърцето си.

Покаянието е първата крачка, която правим във вярата. Това е само 
началото. Колкото и важна да е тази първа крачка, решаващи са 
останалите: стоенето във вярата, постоянна връзка с Бога, израстване в 
Божията любов, в четене и послушание на Словото, пребъдване в Христа.
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Чудни неща ни носи великолепието на християнството и когато не само 
ги знаем, но и живеем с цялото си сърце, тогава вътрешния човек ликува, 
неизразимо тържествува и небето се радва.

Докато Бог още ни дава благодатно време, да не пропуснем този чуден 
дар – покаянието.

„Божията благодат да те води към покаяние.” (Римляни 2:4)
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Вярата

Що е вяра? Според някои тя е сърдечна връзка с Бога. Според други, тя е 
израз на твърдо упование в Бога, увереност в Неговата блага воля и 
абсолютна власт. В Евреи 11 глава е дадено класическо определение за 
вярата. Според най-точния превод този текст гласи: „Вярата е 
нотариалният акт за тези неща, за които се надяваме.” Когато купя 
килограм домати не ми дават нотариален акт. Но не и когато купя къяа, 
земя, кола. Невидимите духовни ценности за най-скъпи. За тях е необходим 
нотариален акт.

Вярата е такова нещо. В нейния нотариален акт е отбелязано, че Бог 
люби грешника, мрази греха, грижи се за нас и всичко съдейства за наше 
добро, ако обичаме Бога. 

През 325 г. След Христа в Никея се състоял първият вселенски събор. В 
него взели участие всички видни църковни дейци, оцелели през страшните 
гонения. Този събор изработил Апостолския символ на вярата, който се 
приема днес от всички християни. В съкратен вид той гласи: „Вярвам във 
всемогъщия Бог-Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, 
Неговия Единороден Син и наш Господ, Който се зачна от Святия Дух, 
роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтий Пилат, разпнат 
бе, умря и бе погребан. В третият ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на 
небето и седна отдясно на Бога Отца, откъдето ще дойде да съживи живите 
и мъртвите.
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Вярвам във Святия Дух, в святата вселенска църква, в общението на 
светиите, в прощението на греховете, във възкресението на тялото и във 
вечния живот. Амин.”

Преди време имах среща с един атеист. Уверих го, че макар да е атеист и 
той не може без вяра. Той категорично отхвърли това и заяви, че признава 
само доказаното. „Все пак не можете без вяра, отговорих му аз, например, 
разболеете се. Викате лекар. Той ви преглежда. Не казва нищо, пише 
рецепта. Вие не знаете латински, плюс това почерка му е много лош. В 
аптеката не казвате нищо, само подавате рецептата. Аптекарката ви дава 
лекарството. Тя не ви обяснява какво е то, само ви упътва как да го 
приемате. Вие вземате лекарството, но не знаете дали лекарят правилно ви 
е поставил диагнозата, дали ви е дал най-подходящото лекарство, дали 
аптекарката не е сгрешила и не ви е дала отрова. И все пак вземате 
лекарството. Защо? Нали не сте уверен? Качвате се в автобуса. С това вие 
предавате живота си на непознато лице. Кой е шофьора? Има ли право да 
шофира? Дали не е пиян? Дали няма да получи сърдечна криза по пътя? Не 
знаете, но все пак си седите спокойно. А нещо за спътниците си знаете ли?  
Дали между тях няма терористи? Вие сте спокоен, защото вярвате, че 
всичко ще е наред. Без вяра живота би бил ад.”

Има хора добродушни, бих казал наивни. Мислят, че вярата в Бога е 
била полезна, но само в миналото. Днес, в нашето време на научни и 
технически постижения, тя е само за музеите. Но колко неща от миналото 
са необходими и днес? Кой би могъл да каже, че слънцето е остаряло? Или, 
че при днешната цивилизация не ни е нужен старият въздух? Какво да 
кажем за духовните нужди? Културата премахва ли злото? Науката 
премахва ли ядрената заплаха?

Християнин съм, защото Господ Исус е моят личен Спасител и Той 
може да ми даде нужните сили да преодолея всички изпитания. Уповавам и 
имам мир с Бога. За всичко останало съм спокоен при всякакви 
обстоятелства, защото Той има власт на небето и земята.
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Едно момиченце се върнало от неделното училище. Баща му го попитал 
за какво са учили днес. „За вярата”, казало то. „Какво е вярата?” Детето 
замълчало. Тогава баща му го вдигнал на един висок шкаф и му казал да 
скочи долу. То се колебаело, но накрая се хвърлило в обятията на баща си. 
„Ето, това е вярата, обяснил той, така ние се хвърляме в обятията на Бога. 
Знаем, че Той няма да ни остави да погинем.”

Вярата съдържа знание. То иде от слушането. Бог ни люби и изпрати 
Сина Си, за да умре за нас и да ни стане Спасител. В основата на вярата 
лежи любовта. Детето вярва на родителите си, защото знае, че те го обичат.

Господ Исус създаде Свята църква. Той знаеше за голямата ненавист, 
която тя ще срещне през вековете и я въоръжи. Но не с рога или силни 
зъби, не с мощни оръжия, но с вяра. Затова Йоан казва, че нашата вяра 
победи света. Вярата е поглед към бъдещето. Убеден съм, че като се 
разруши нашата земна хижа, имаме при Бога дом, неръкотворен, вечен. Ние 
християните очакваме светло бъдеще. Иде нов свят, в който царуват 
правдата и любовта. За видимите неща имаме сетивата. За невидимите, за 
небесните блага, имаме вярата. Не е възможно да разберем напълно и да 
кажем същината на вярата. Приемаме я като небесен дар. Този дар може да 
се приеме, но може и да се отхвърли.
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Кръщение

По времето на Христа кръщението се е практикувало масово. Есеите в 
кумранските жилища се кръщавали всеки ден. Йоан Кръстител го 
провеждал масово като белег на покаяние. Същото правели и учениците на 
Христос. Днес църквата продължава тази благословена практика. Чрез този 
видим акт, кръстения става член на църквата.

Кръщението е тайнство. Тайнството е външен белег за вътрешната 
духовна благодат, видима изява за невидимото ни отношение към Бога. То 
говори за нашето покаяние и жива вяра в Христа.

Чрез кръщението показваме нашето послушание на заповедта на 
Господа Исуса: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен.”  Водата ни 
говори за очистващата мощ на Святия Дух. Напомня ни кръвта на Господ 
Исус. Кръвта и водата имат тайнствено взаимодействие.чрез кръщението 
ние свидетелстваме пред себе си, пред околните и пред Бога, че сме приели 
с готовност да бъдем Божии чада, както и пълно опрощение.

Като изпрати учениците Си да благоветстват по целия свят, Господ 
Исус им заповяда да учат народите и да ги кръщават в името на Отца, Сина 
и Святия Дух. Затова кръщението се извършва не в името на човек, а в 
името на Светата Троица. С това кръстения изповядва вярата си в 
триединния Бог, Който е в основата на нашата благодатна връзка с небето. 
Той се отрича от злото, греха и света, и здраво държи Божието Слово.

Кой има право да приеме кръщение? Този, който се кае за греховете си и 
е решил да следва Господа Исуса Христа чрез вяра и живот.
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Духовното кръщение е плод на изливането на Святия Дух. Тогава 
сърцето блика от любов към Бога и към ближния. Това духовно богатство 
се изразява в чиста радост, някоя духовна дарба и изобилен плод на добри 
дела. 

Ние, християните, е сме неимоверно богати. Нашите духовни стъпки 
имат под себе си благодатна, свещена почва.
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Господна трапеза 
(Свето Причастие) 

Това е второто тайнство, чийто предшественик, Пасхата, беше 
възпоменание за освобождението на еврейския народ от египетското иго. В 
основата на Пасхата стои заклано невинно агне. Така и в основата на 
Господнята вечеря стои разпнатия за греховете ни Господ Исус Христос. 

На нея ние възпоменаваме мъченическата смърт на Господ Исус. 
Спомняме си изкупителното дело чрез святата Му кръв. 

Ние дължим спасението си на Неговите страдания и смърт. 
Преломявайки хляба, ние мислим за Неговите 5 рани, нанесени Му на 
кръста. „Плодът на лозата” е символ на святата Му кръв, която пием с 
дълбоко благоговение. Преживяваме я като могъща духовна сила за 
очистването ни от всеки грях и получаваме пълното благословение, както 
някога Христовите ученици. Изповядваме нашата пълна вяра, която тясно 
ни свързва със Спасителя. Изразяваме увереността си, че Той, живия 
Господ Исус, живее в нас и ние пребъдваме в Него. Той ни дава Себе Си, 
Своето опрощение и сила за чист и богоугоден живот, който е непрекъснато 
духовно развитие и усъвършенстване.

Господнята вечеря  е знак, че ние вярващите, сме едно. Христовата 
любов ни свързва. Общението с Господа Исуса прави нашето общение с 
братя искрено, укрепва ни и ни насърчава. Като смъртни човеци се 
подаваме взаимно ръце и пътуваме към вечността.

Думата „тайнство”  или на латински „сакрамент”, означава клетвата, 
която са полагали войниците. Всеки римски гражданин е трябвало да отбие 
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военната си служба, която траяла 25 години. С клетвата той давал 
обещание за вярност към императора. След отбиване на военната служба, 
получавал жилище и имот, и осигурен живот до смъртта си. Нашата клетва 
е Господнята вечеря. Както Той бе верен за нас на Голгота, така и ние Му 
даваме клетва за вярност до смъртта си.

Кой е достоен да приеме Господнята вечеря? Всъщност – никой. Кръв се 
пролива не за праведни, а за грешни като нас. Затова, като опростени, 
трябва да прощаваме. Като изкупени, трябва да обичаме и Бога, и ближния, 
и така да изпълняваме най-главната заповед. Ето нашето достойнство!

Преди години посетих една 84 годишна християнка. Имаше 60 годишен 
син, идиот. Не беше злобен. Тя го гледаше като бебе. Всеки ден го 
обличаше, переше. Цели 60 години. Попитах я как понася това. „О, то е 
нищо. Аз съм му майка. С радост му слугувам, но ми е мъчно, че моят син 
още не ме познава. Не съм чула от него думата „мама”. Ако веднъж я каже 
ще бъда щастлива. Това ще бъде наградата за моя труд.”

Обикаляме Господната трапеза. Как възнаграждаваме Господа Исуса, 
Стопанина? Ето как: „Мили Исусе, ние Ти благодарим, ние Те обичаме, Ти 
си всичко за нас. Живей в сърцата ни, само Ти и никой друг!“  Колко малко 
е това! Но колко много е то за Него!
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Молитвата

Младостта е време за любов. През пролетта засяваме нивите. Но има нещо, 
за което всяко време е подходящо. Това е молитвата.

Запитали един проповедник от какво най-вече се нуждае християнството 
днес? Отговорил: „От три неща. Първо – молитва. Второ – молитва. Трето 
– молитва.” Щом Бог е Бог, трябва да Му се молим, да Му се покланяме. 
Човек има нужда да уважава, да се възхищава, да се покланя, да се моли. 
Ако не прави това пред истинския Бог, намира си някой идол.

Има моменти в живота, когато човек се сблъсква с най-тежки изпитания, 
с горчиви разочарования. Изведнъж златните му мечти и крилатите му 
надежди се превръщат в купчина развалини. Тогава той или се самоубива, 
или се отдава на алкохол или наркотици. Но има и една трета възможност: 
той започва да се моли. Така съзнателно поставя живота си под влиянието 
на Бога, търсейки близко общение с Него.

Молитвата е всято нещо в нашия личен духовен живот. Велико чудо е, че 
въобще ни е дадено правото да се молим. Тя е почерпалото при извора на 
водата на живота. Тя е мотиката, с която изкопаваме небесни съкровища от 
Божият рудник. Някой е казал, че молитвата е силата, която раздвижва 
ръката, която движи света. Молитвата е ключ към победоносен живот.

Имаме най-различни нужди. Но всяка от тях ни напомня, че се нуждаем 
от Бога. Страданието ни води до молитвата, а молитвата облекчава 
страданието. При молитвата страданието не всякога се премахва. Много 
пъти то остава. Но имаме вече Бога при себе си. А това е нещо велико. 

63



Молитвата отваря очите на разума ни, за да разберем правилно 
страданието си и изхода от него. Колко страдащи сърца биха били 
радостни, ако се молеха. Колко нещастни бракове не биха се разпаднали, 
ако съпрузите знаеха да се молят.

Един мъдър съвет гласи: „Ядосан ли си, преди да говориш брой до 
десет.” Библията е по-мъдра. Тя ни съветва да се молим. И настъпва 
промяна. Молитвата не променя ума на Бога, нито решението Му. Ние се 
променяме и ставаме годни да приемем Неговата воля. 

Молитвата е дишането на душата. Ако ядем едно и също нещо, то ни 
омръзва. Но въздухът не ни омръзва. Така е с молитвата. Колкото повече я 
практикуваме, толкова по-сладка и желана ни става. Когато детето се роди 
трябва да диша. Когато човек повярва трябва да се моли. Така започва 
духовния му живот. Истинската молитва се изказва в името на Исуса и по 
Неговата воля. Ние знаем недостойнството си  и за това търсим Ходатай.

Който се интересува от молитвата, чувства нужда от близост с Бога. 
Представяме Му себе си; сърдечната си благодарност; възхищението си от 
Неговата доброта; възлагаме Му грижите, които ни потискат; греха, който 
ни съблазнява; болестите, които ни обременяват; трудностите, които ни 
потискат; нашата вяра, надежда и любов. Така преживяваме Бога като 
близък другар. Ето защо и в единичната килия на затвора християнинът не 
е самотен. Ако разговора с човек е необходимост, колко повече общението 
ни с Бога е насъщна нужда!

Чрез молитвата приемаме спасение за душите си, както стана с 
разбойника на кръста. Ако той не се бе помолил, щеше да умре в греховете 
си. Много важно е да се молим за опрощение. Живеем в грешен свят, който 
лесно ни опетнява, както ходенето по калните улици. Очистването е 
необходимо. Не бива да забравяме да се молим за тези, които не познават 
Божията любов.

Да не се молим е нещастие. Да не можем да се молим е катастрофа. Да не 
искаме да се молим е духовна смърт. Християнинът без молитва е като орел 
с отрязани крила.
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Да се молим е щастие. Да можем да се молим е духовно богатство. Да 
искаме да се молим е вечен живот и блаженство.

Братя и сестри, да превърнем нашите радости и грижи в молитва!
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Благодарност

Един познат ми разказа следното: „Мой приятел-психиатър ме заведе да 
наблюдавам душевно болните. Те се разхождаха по двора в редица по 
четерима. Някои имаха вид на ненормални. Изведнъж един от тях се 
отдели от редицата, дойде при мен и ме запита: „Вие благодарили ли сте на 
Бога, че умът ви е здрав?” и се върна при другите. Останах поразен – такъв 
умен въпрос от уж ненормален човек бе неочакван!”

Наистина, ние имаме за какво да благодарим на Бога. А какво правим?

Бог ни е обсипал с благодеяния и благословения. Трябва ли да оставаме 
студени и безразлични? Право ли е да приемаме всичко с тъпо равнодушие? 
Какво е ехото в душите ни от даровете Му? Нашият отговор може да бъде 
само благодарност. Бог очаква от нас това.

Една приказка разказва, че на небето се събрали добродетелите. С 
голяма радост те общували по между си. Истината и любовта, мирът и 
простителността, търпението и верността щастливо си разговаряли. Обаче 
две добродетели не се познавали, защото много рядко имали възможност да 
се срещат. Кои били те? Благодеянието и благодарността.

Учителката запитала децата от неделното училище: „Кое е по-трудно – 
да просим от Бога или да Му благодарим?” Едно дете казало: „Десет пъти 
по-трудно е да благодарим.” „Защо пък точно десет пъти? От къде съдиш?” 
„Ето, десет прокажени се молеха на Исус да ги изцели, но само един дойде 
да Му благодари.”
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На пътя на благодарността се изпречва гордостта и я спира. Щом 
гордостта влезе през вратата, благодарността бяга през прозореца. В някои 
езици думата „благодарност” има общ произход с думата „мисля”. Сродни 
са.

Какво донесохме на земята когато дойдохме? Нищо. Какво ще отнесем? 
Пак нищо. Всичко приемаме като незаслужен дар. Трябва да благодарим и 
то преди всичко на Небесния Подател. Обичаме красотата. Хубавото ни 
радва. Красивото жилище ни възхищава. Красивите думи ни затрогват. 
Благодарният има красив характер и ни привлича. Благодарния е приятен. 
Притежава благородство и култура. Дивакът не познава благодарността. 
Чували сме израза „черна неблагодарност” и знаем, че тя е присъща на 
черните души, на злите и подлите хора. Благодарният е щастлив. Той умее 
да се радва на живота. Ако благодарим на Бога за всичко, няма да имаме 
време да роптаем. Благодарният е спасен. Живее в тясна връзка с Бога.  
Който проси от Бога, мисли за предмета и гледа Дарителя в ръцете. Който 
благодари – Го гледа в сърцето. Затова апостола ни увещава: „За всичко 
благодарете!”

67



24

Заключителни мисли

Християнин съм и зная защо.

Всеки разум човек трябва да знае що е, защо живее, каква е житейската 
му цел. Ако вярва в Бога, защо вярва? Ако е християнин, защо е такъв? Ако 
не е християнин, защо не е? Ако не вярва в Бога, защо не вярва?

Драги читателю, предполагам, че вярвате в нещо. Но в какво? Ако 
вярвате в Бога като ревностен християнин, Вие сте блажен. Вашата съвест е 
спокойна, мир пълни душата ви и радост – сърцето ви. Живеете в един 
свят, който отрича Бога, но оставате победител именно чрез вярата си. Така 
очаквате спокойно или чвлението на Господ Исус във въздуха, за да ви 
отведе или смъртния си час, който за Вас е печалба. Знаем, че края 
увенчава живота.

Не съм засегнал всички предмети, които заслужават да се разгледат, но 
вярвам, че съм възбудил у вас желание и ревност сам да изяснявате някои 
вечни истини. Така вие давате на вътрешния човек възможност да расте.
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