
ТРАКТАТ ЗА ДОБРИТЕ ДЕЛА

от Мартин Лутер (1520)

Посвещение

Исус

На  знаменития,  благороден  принц  и  господар,  Джон,  дук  на  Саксония,
лендграф на Турингия, марграф на Мейсен, мой добър господар и
благодетел.

Знаменити,  благородни  принце  и  господарю!  Винаги  помня  своето
смирено задължение и слаба молитва за ваше благородие!

От дълго  време,  благородни  принце  и  господарю,  аз  желаех  да  покажа
моята  смирена  почит  към  ваше  благородие,  дарявайки  някои  от
духовните стоки, които са на мое разположение; но аз винаги съм
считал силите си за твърде слаби, за да се наема с нещо достойно за
ваше благородие. 

Все  пак  тъй  като  моят  най-благороден  господар  Фредерик,  дук  на
Саксония,  електор  и  викар  на  светата  Римска  империя,  ваш
благороден брат, не презря, но благородно прие моята малка книжка,
посветена на негово благородие, която сега е публикувана – макар че
не  такова  беше  моето  намерение  -  аз  събрах  смелост  от  този
благороден  пример  и  започнах  да  мисля,  че  благородният  дух,
подобно на благородната кръв, може да бъде еднакъв и във двама ви,
особено що се отнася до благородната милост и добра воля. Надявам
се, че ваше благородие по подобен начин няма да презре този мой
скромен дар,  за  който  чувствам,  че  има  по-голяма  нужда да  бъде
публикуван отколкото други мои проповеди или трактати. Понеже
беше повдигант  най-важният  въпрос,  въпросът  за  добрите  дела;  в
който е използвана неизмеримо повече хитрина и измама отколкото
за всеки друг и в който скромните хора лесно биват заблуждавани и
за който нашият Господ Христос ни е  заповядал да се оглеждаме
внимателно за овчите кожи, под които се крият истински вълци. 

Нито  сребро,  злато,  скъпоценни камъни,  нито  някаква  рядка  стока  има
такива многообразни смеси и недостатъци както добрите дела, които
трябва да имат една единствена доброта и без нея те са просто цвят,
образ и измама.



Макар  да  знам  и  еждневно  да  чувам  много  хора,  които  мислят  с
пренебрежение за  моята  бедност  и  казват,  че  аз  пиша единствено
малки памфлети и германски проповеди за неучените миряни това
няма да ме обезпокои.  Ако пожелале Бог през целия си живот да
помогна дори само на един единствен мирянин това ще е добре, аз
ще бъда доволен, ще благодаря на Бога и ще съм доволен всичките
ми малки книжки да бъдат унищожени.

Дали създаването на множетсво велики книги е едно изкуство и полза за
църквата оставям на други да отсъдят. Но вярвам, че ако съм имал
желалние да сътворя велики книги според тяхното изкуство аз бих
могъл,  с  Божията  помощ,  да  направя  това  е  много  по-голяма
готовност отколкото те биха могли да подготвят един малък разговор
като моите. Ако писането беше толкова лесно колкото преследването
Христос отдавана отново би бил хвърлен от небето и Божият трон би
бил  преобърнат.  Макар  всички  да  не  можем  да  бъдем  писатели
всички желаем да сме критици. 

Сега аз с готовност ще оставя на някой друг честта на по-големите неща и
съвсем няма да се срамувам да пиша на немски за неучените миряни.
Макар аз самият да имам само малки умения в това аз вярам, че ако
преди това сме правили това и за в бъдеще направим още повече
християнството  ще  пожъне  не  малка  полза  и  ще  бъде  по-добре
подготвено  от  това  отколкото  от  чрез  великите,  дълбоки  книги  и
въпроси, които се използват единствено в училищата сред учените. 

Освен това аз никога не съм насилвал или молил някой да ме слуша или да
чете моите проповеди. Аз служа свободно в църквата с това, което
Бог ми е дал и което аз дължа на църквата. Който не харесва това
може да чете и да слуша това, което другите имат да кажат. И ако те
не желаят да бъдат мои длъжници това е от малко значение. За мен е
достатъчно и дори твърде много това, че някои миряни желаят да
четат това, което казвам. Дори ако нямаше нищо друго, което да ме
насърчава повече от достатъчно е да науча,  че ваше благородие е
доволен от такива германски книги и желае да получи наставления в
добрите  дела  и  вярата,  с  които  наставления  е  мое  задължение
смирено и посветено да ви служа. 

Следвателно с покорно смирение аз моля вашето търпение да приеме този
мой принос с благороден ум докато, ако Бог ми даде време, подготвя
едно германско  изложение  на  вярата  в  нейната  цялост.  Понеже в
това време аз желая да покажа как във всяко добро дело ние трябва
да практикуваме и да използваме вярата и да оставим вярата да бъде
най-важното дело. Ако Господ позволи по друго време ще разгледам



самата  вяра  –  как  ние  трябва  ежедневно  да  се  молим,  за  да  я
приемем. 

Аз смирено се предавам на ваше благородие 

д-р Мартин Лутер

Витенберг, 29 Март, 11520

Трактата

1. Първо ние трябва да знаем, че няма добри дела освен тези, които Бог е
заповядал точно както няма грях освен това, което Бог е забранил.
Следователно този, който желае да знае и да върши добри дела не се
нуждае  от  нищо  друго  освен  да  знае  Божиите  заповеди.  Така
Христос  казва  (Матей  19):  “Ако искаш да  влезеш в  жувота пази
заповедите.”  И когато малдежът  Го попитал (Матей  19)  какво да
направи, за да наследи вечен живот Христос не поставил пред него
нищо освен 10-те заповеди. В съгласие с това ние трябва да научим
как  да  рзличаваме  добрите  дела  от  Божиите  заповеди,  а  не  от
изгледа, важността или броят на самите дела нито от присъдата на
човеците или на човешкия закон или обичай както виждаме, че се е
правило и все още се прави, понеже сме слепи и презираме Божиите
заповеди. 

2. Първото и най-великото, най-ценното от всички добри дела е вярата в
Христос,  както  Той  казва  (Йоан  6).  Когато  евреите  Го  попитали:
“Какво  да сторим за  да виршим Божиите дела? Той отговорил:
Това е  Божието дело да вярвате в  Този,  Когото Той е  пратил.”
Когато чуваме или проповядваме тези думи ние преминаваме бързо
през  тях  и  ги  смятаме  за  нещо  много  малко  и  лесно  да  бъде
извършено,  докато  тук  ние  трябва  да  се  спрем  дълго  време  и  да
размишляваме  над  тях  сериозно.  Понеже  в  това  трябва  да  бъдат
извършени всички добри дела и от него трябва да приемат източника
на своята доброта, подобно на един заем. Ние трябва да кажем това
ясно, така че хората да могат да го разберат. 

Ние намираме мнозина, които се молят, постят,  правят дарения, вършат
това или онова,  водят  добър  живот пред хората  и  все  пак  ако ги
попитате дали са сигурни, че това, което вършат е угодно на Бога те
ще кажат “Не,”  те не знаят или се съмняват.  И има някои твърде
учени човеци, които ги заблуждават и им казват, че не е необходимо
да бъдат сигурни в това; и все пак, от друга страна, тези същите не
правят  нищо  друго,  а  учат  добри  дела.  Но  всички  тези  дела  са



извършени без вяра следователно те са мъртви и едно нищо. Понеже
както тяхната съвест стои по отношение на Бога такава е и вярата,
такива са и делата, които израстват от нея. Сега те нямат вяра, нямат
добра  съвест  спрямо  Бога,  следователно  делата  им  са  лишени  от
своята  глава  и  целият  им  живот  и  доброта  е  едно  нищо.
Следователно става така, че когато аз издигам вярата и отхвърлям
такива  дела  извършени  без  вяра  те  ме  обвинват,  че  забранявам
добрите  дела  докато  всъщност  аз  се  опитвам  силно  да  науча
истинските добри дела на вярата.

3. Ако питате по-нататък дали за добро дело се смята също и това, когато
те работят в своята търговия, ходене, стоене, ядене, пиене, спане и
когато  вършат  всякакви  дела  за  поддържане  на  тялото  или  за
обичайното добруване и дали вярват, че Бог има благоволение в тях
поради подобни дела, вие ще видите че те казват “Не.” Те определят
добрите дела толкова тясно, че те се състоят единствено от молитви
в църквата, пости и даване на милостиня. Останалите дела те смятат
за празни и мислят, че Бог съвсем не Го е грижа за тях. Така чрез
своето осъдително неверие те ограничават и намаляват службата на
Бога, на Когото се служи с всички неща, които се правят, говорят
или мислят във вяра. 

Така учи Еклесиаст 10: “Иди по пътя си с радост, яж и пий и знай, че Бог
има благоволение в делата ти. Облеклото ти да бъде винаги бяло и
миро да не лиспва на главата ти. Радвай се с жената, която си
обикнал през всичките дни на суетния си живот.” “Облеклото ти да
бъде винаги бяло” т.е. нека делата ни да са добри, каквито и да са те,
без  разлика.  И те  са  бели  когато  съм сигурен  и  вярвам,  че  те  са
угодни на Бога. Тогава главата на душата ми никога няма да остане
без миро на радостна съвест. 

Така Христос казва в Йоан 8: “Аз винаги върша това, което Му е угодно.”
И св. Йоан казва (1 Йоан 3): “От това знаем, че сме в истината ако
можем да успокоим сърцата си в Него и съвестта ни не ни осъжда.
И ако съвестта ни осъжда, Бог е по-голям от сърцето ни и имаме
увереност,  че  каквото  и  да  поискаме   ще  го  получим  от  Него,
понеже пазим заповедите Му и вършим това, което Му е угодно.”
Отново: “Който е роден от Бога т.е. който вярва и се доверява на
Христос не върши грях и не може да съгрешава.” Отново (Пс. 34):
“Никой, който вярва в Него не върши грях.” И в Пс. 2: “Блажени
ония, които се надяват на Него.” Ако това е вярно тогава всичко,
което те правят трябва да е добро или злото, което вършват трябва
бързо  да  бъде  прощавано.  Вижте  тогава  защо  аз  въздигам  вярата



толкова, защо свързвам всички дела с нея и отхвърлям всички дела,
които не произлизат от нея.

4. Сега всеки може да реши и да каже за себе си кога върши това, което е
добро или това,  което не е  добро;  понеже ако намери сърцето  си
уверено, угаждащо на Бога делото е добро дори ако е нещо толкова
малко, като че ли е вдигнал една сламка. Ако увереността липсва или
ако той се съмнява,  делото не е добро макар да може да възкреси
всичките  мъртви  и  човек  да  предаде  себе  си  на  изгаряне.  Това  е
учениеето на св. Павел в Римляни 14: “Всичко, което става без вяра
е грях” Вярата е най-голямото дело и никое друго дело не ни дава
името на “вярващи в Христос.” Понеже всички останали дела един
езичник,  евреин,  турчин,  грешник може също да  извъврши,  но да
вярва уверено,  че  угажда на  Бога  е  възможно единствено за  един
християнин, който е просветен и укрепен от благодатта. 

Че  тези  думи  звучат  странно  и  заради  тях  някои  ме  наричат  еретик  е
поради факта, че хората следват слепия разум и езическите пътища
не  са  поставили  вярата  над,  а  до  другите  добродетели  и  са  й
отредили собствена работа,  отделена  от всичките  останали дела и
добродетели;  макар  вярата  сама  да  извършва  всички  други  добри
дела, приемливи и достойни, в това, че се доверява на Бога и не се
съмнява,  че  от  нея  всички  неща,  които  човек  върши  са  добре
направени.  Наистина  те  не  оставят  вярата  да  остане  дело,  а  я
превръщат  в  един   навик,  макар  Писанието  да  нарича  едно  дело
добро  и  божествено  дело  единствено  ако  е  извършено  чрез  вяра.
Следователно не е за учудване, че те са станали слепи и водачи на
слепци. И тази вяра веднага донася със себе си любов, мир, радост и
надежда. Понеже Бог веднага дава Своя Дух на този, който вярва в
Него, както св. Павел казва в Галатяните: “Вие не сте приели Духа
поради добрите си дела, а поради вяра в Божието Слово.”

5. В тази вярва всички дела стават еднакви и всяко е като другото; всички
различия между делата изчезват, без значение дали са големи, малки,
дълги, малко или много. Понеже тези дела са приемливи не поради
самите себе си, а поради вярата която единствена е дело и живот във
всички  и  във  всяко  дело  без  разлика,  без  значение  колко
многобройни и разнообразни са те, точно както всички членове на
тялото живеят, действат и имат своето име от главата и без главата
никой член не може да живее, да действа и да има име. 

От което по-нататък следва, че един християнин който живее в тази вяра
няма нужда от един учител по добри дела, но каквото пожелае да
направи  той  прави  и  прави  всичко  добре;  както  Самуил казва  на



Саул: “Духът на Господа ще дойде върху ти и ще се  промениш в
друг  човек;  тогава  стори  каквото  ти  се  вижда  угодно;  защото
Господ  е  с  тебе.”  Така  също  ние  четем  за  св.  Анна,  майката  на
Самуил: “Като повярва на свещеника Ели, който й обещал Божията
благодат тя отиде у дома си  с  радост и мир  и от този момент не се
обръщаше  повече  насам  или  натам”  т.е.  каквото  и  да  се  случва
всичко  било  все  едно  за  нея.  Св.  Павел  също  казва:  “Където  е
христовия Дух там е свобода.” Понеже вярата не си позоволява да
бъде обвързана за някакво дело нито позволява някакво дело да й
бъде  отнето,  но,  както  казва  първият  псалм:  “Дава  плода  си  на
времето” т.е. по своя път. 

6. Това можем да видим от един обикновен човешки пример. Когато един
мъж и жена се обичат и са доволни един от друг те напълно вярват
на своята  любов,  която ги  учи как  трябва  да  се държат,  какво да
правят, да оставят ненаправено, да казват, да не казват, да мислят.
Единствено увереността ги учи на всичко това и на повече.  Те не
правят  разлика  в  делата:  те  вършат  великите,  дългите,  многото  с
такава готовност с каквато и малките, кратките, малките и обратно; и
правят това с радостни, мирни, уверени сърца  и всеки е свободен
спътник на другия. Но там където има съмнение се търси кое е най-
доброто, след това се прави различие между делата, от които човек
може да получи полза и все пак човек пристъпва към тях с натежало
сърце и с голямо неодобрение; той е обзет повече от наполовина от
отчаяние и често сам се превръща в глупак. 

Така  един  християнин,  който  живее  с  увереност  спрямо  Бога,  едно
познание на всички неща, може да направи всичко, да предприеме
всичко,  което  трябва  да  бъде  направено  и  да  направи  всичко
радостно и свободно; не за да натрупа множество заслуги и добри
дела, а понеже му е угодно по този начин да угажда на Бога и той
служи на Бога заради нищо, доволен, че службата му е угодна на
Бога.  От  друга  страна  този,  който  не  е  примирен  с  Бога  или  се
съмнява търси и се тревожи за това по какъв начин може да извърши
достатъчно и с много дела да угоди на Бога. Той тича при св. Йоан от
Кампостела, до Рим, до Ерусалим, тук и там, моли се с молитвата на
св. Бригита и с други молитви, пости този или онзи ден и все пак не
намира мир.  Той върши всичко това  с  големи усилия,  отчаяние и
неодобрено  сърце,  така  че  Писанията  справедливо  наричат  такава
работа на еврейски Авенама т.е. усилие и мъка. И дори тогава това не
са добри дела и всички са напразни. Мнозина са били подлудени по
този начин; техните страхове са ги довели до всякакви нещастия. За
тях е писано в Премъдрост соломонова 5: “Тревожим се за погрешни



неща и вървим през пустини където няма път; но пътят Господен
ние не познаваме и слънцето на правдата не грее върху нас.”

7. В тези дела вярата все още е малка и слаба; нека да потърсим по-нататък
дали те вярват,  че са угодни на Бога когато страдат техните тела,
собственост, чест, приятели или каквото и да имат и дали вярват, че
Бог в Своята милост е определил за тях това страдание и трудности
без значение дали са големи или малки. Това е истинска сила, да се
вярва в Бога когато всичките ни сетива и разум показват, че Той е
гневен; и да имаме голяма увереност в Него когато чувстваме това.
Тук Той е скрит,  както казва невястата в Песен на песните: “Ето
той стои зад стената, гледа през прозорците” т.е. Той стои скрит
сред  страданията,  които ни  разделят  от  Него  като  стена,  да,  като
каменна стена и все пак Той гледа върху мен и не ме оставя понеже
Той стои и е готов благодатно да помага и дори през прозорците на
замъглената  вяра  Той позволява да  бъде видян.  И Еремия казва  в
Плач: “Той отхвърля човеци, но не доброволно.”

Тази  вяра  те  съвсем  не  познават  и  се  отказват  мислейки,  че  Бог  ги  е
отхвърлил и е станал техен враг. Те дори хвърлят вината за техните
болести  върху  човеците  и  дяволите  и  нямат  никаква  увереност  в
Бога. Поради тази причина тяхното страдание винаги е една обида и
е вредно за тях и все пак те отиват и вършат някакви добри дела
каквито им дойдат на ум понеже сега са уверени в своето неверие.
Но тези, които в подобно страдание се доверяват на Бога, запазват
едно  добро,  здраво  упование  в  Него  и  вярват,  че  Той  има
благоволение в тях не виждат в своето страдание и трудности нищо
освен скъпоценни облаги и най-редки притежания, цената на които
човек не може да пресметне.  Понеже вярата и увереността правят
ценно пред Бога всичко, което останалите смятат за най-срамно така
както е писано за смъртта в Псалм 66: “Скъпоценна е пред Господа
смъртта на светиите Му.” И точно както увереността и вярата са
по-добри,  по-високи  и  по-силни  на  този  етап  отколкото  на
предишния, така в същата степен и страданията, които са родени в
тази вяра превишават всички дела на вярата.  Следователно между
такива  дела  и  страданията  има  една  неизмерима  разлика   и
страданието е безкрайно по-добро. 

8. Отвъд всичко това е най-високата степен на вярата, когато Бог наказва
съвестта не само с временно страдание, но и със смъртта, ада и греха
и отказва  благодатта  и   милостта,  като  че  ли е  Неговата  воля  да
осъди и да бъде вечно гневен.  Това малко човеци преживяват,  но
Давид вика в Псалм 6: “О, Господи, наказвай ме, но не в гнева Си.”



Да  се  вярва  в  такова  време,  че  Бог,  в  Неговата  милост,  има
благоволение  в  нас,  е  най-голямото  дело,  което  може  да  бъде
направено от и в творението; но за това праведността на делата и
деятелите на добри дела не знаят съвсем нищо. Понеже как тук те
могат да търсят благодат от Бога докато не са сигурни в своите дела
и се съмняват дори на най-ниските стъпки на вярата.

По този начин аз, както казах, винаги се радвам във вярата и отхвърлям
всички дела, които са извършени без такава вяра, за да мога по този
начин  да  водя  хората  от  измамните,  претенциозни,  фарисейски,
невярващи добри дела, с които всички манастири, църкви, домове,
ниски и високи класи са препълнени и да ги водя към истинските,
искрени,  напълно  добри,  вярващи  дела.  В  това  никой  не  ми  се
противопоставя  освен  мръсните  животни  с  неразделени  копита,
както казва законът на Мойсей; които не правят разделение между
добрите дела, но тромаво се движат между тях; стига те да се молят,
постят, правят обети, изповядват се и вършат достатъчно всичко ще
бъде  наред,  макар  във  всичко  това  те  да  нямат  вяра  в  Божията
благодат и благоволение. Наистина те смятат делата за най-добри от
всичко когато са извършили много, велики и дълги дела без никаква
подобна увереност и те търсят добро едва след като делата са били
извършени, т.е. основани върху пясък и вода, от което накрая трябва
да преживеят жестоко падение,  както казва Исус в Матей 7.  Това
благоволение, на което почива нашата увереност е било прогласено
от небесните ангели, когато пеели в нощта на рождество: "Gloria in
excelsis Deo, Слава на Бога във висините и на земята мир между
човеците.."  

9.  Това е делото на първата заповед, която заповядва:  “Да нямаш други
богове освен Мен,” което означава: “Тъй като единствено Аз Съм Бог
ти трябва да поставиш цялата си увереност единствено в Мене и в
нищо друго.” Понеже той не е бог ако го наричате Бог единствено с
устата си или го почитате с коленете си и  с други телесни жестове;
но ако вярвате в Него със сърцето си и гледате към Него за всяко
добро, благодат и помощ, без значение дали в дела или в страдание,
в живот или в смърт, в радост или в скръб, както Христос казва на
жената-езичничка  в  Йоан  4:  “Казвам ти Бог  е  дух  и  истинските
поклонници с  дух  и истина трябва да се  покланят.”  И тази вяра,
вярност, увереност дълбоко в сърцето, е истинското изпълнение на
първата  заповед;  без  това  няма  друго  дело,  което  е  способно  да
изпълни тази заповед. И понеже тази заповед е първата, най-високата
и най-добрата, от нея следват всички останали, в нея те съществуват
и от нея са направлявани и измервани. Сравнени с това другите дела



са  все  едно  останалите  заповеди  да  бъдат  без  първата  и  без  Бог.
Следователно св. Авгистин добре казва, че делата на първата заповед
са вярата,  надеждата и любовта.  Както казах преди,  такава вяра и
увереност носят със себе си любов и надежда. Не, ако разсъждаваме
правилно, любовта е първа или идва едновременно с вярата. Понеже
аз не бих могъл да се доверявам на Бога ако не мисля, че Той желае
да е благосклонен и да ме обича, което ме кара, на свой ред, да Го
обичам, да Му вярвам сърдечно и да гледам към Него за всяко добро.

10. Сега решете за себе си, че всички тези, които не вярват в Бога по всяко
време и не правят това във всичките си дела и страдания, живот и
смърт, не се доверяват на Неговото благоволение, благодат и добра
воля, но търсят Неговото благоволение в други неща или в самите
себе  си,  не  пазят  тази  заповед  и  практикуват  истинско
идолопоклонство,  дори  ако  вършат  делата  на  всички  останали
заповеди и  заедно с  това  имат  всички молитви,  пости,  покорства,
търпение, въздържание и невиност на всички светии взети заедно.
Това  е  така  защото  липсва  основното  дело,  без  което  всички
останали неща са нищо, преструвка, образ и измама, без нищо зад
себе си; срещу което Христос ни предупреждава (Матей 7): “Пазете
се  от  лъжливите  пророци,  които  идват  при  вас  в  овчи  кожи.”
Такива са тези, които с множеството на добрите си дела, както казват
те, желаят да направят Христос благосклонен към себе си и да купят
от Бога Неговата благодат, като че ли Той е търгаш или наемник и не
желае да  даде  Своята  благодат  и  благоволение  свободно.  Тези  са
най-извратените люде на земята, които много трудно или никога не
могат да бъдат обърнати в правия път. Такива са и всички, които във
време  на  напаст  тичат  насам  и  натам  и  търсят  помощ  и  съвет
навсякъде освен от Бога, Когото най-настоятелно са наставлявани да
търсят. Тях пророк Исая укорява по следния начин: “Лудите хора не
се обръщат към Този, Който ги е ударил” т.е. Бог ги е ударил и им е
изпратил страдание и всякакви бедствия, за  да могат да се обърнат
към Него и да вярват в Него. Но те бягат от Него при човеците, сега в
Египет,  сега  в  Асирия,  понякога  също  и  при  дявола;  и  за  такова
идолопоклонство е писано много от същият пророк и в книгите на
царете.  Това е  също така пътят  на всички свети лицемери, когато
паднат  в  беда:  те  не  тичат  към  Бога,  но  бягат  от  Него  и  мислят
единствено  как  да  се  отърват  от  бедите  си  чрез  собствените  си
усилия или чрез човешка помощ и все пак смятат себе си и поставят
другите да ги мислят за благочестиви човеци. 

11. Това има в предвид св. Павел на много места където приписва толкова
много на вярата, че казва: Justus ex fide sua vivit “праведният живее



чрез вяра” и вярата е това, поради което той е смятан за праведен
пред Бога.  Ако праведността се състои във вяра явно е, че вярата
изпълнява всичките заповеди и прави всички дела праведни понеже
никой  не  се  оправдава  освен  ако  опази  всички  Божии  заповеди.
Отново,  делата  не могат  да  оправдаят  никого пред Бога  без  вяра.
Толкова цялостно и пълно апостолът отхвърля делата и хвали вярата,
че някои се обиждат от думите му и казват: “Добре тогава, повече
няма да вършим добри дела,” макар той да осъжда такива хора като
грешащи и глупави. 

Хората все още правят това. Когат отхвърлим великите, претенциозни дела
на нашето  време,  които са  извършени изцяло  без  вяра,  те  казват:
Хората трябва само да вярват и да не вършат нищо добро. Понеже в
наши дни те казват, че делата на първата заповед са пеене, четене,
свирене на орган, четене на меси, казване на молитви сутрин и вечер
и  в  други  часове,  дарения  и  украсяване  на  църкви,  олтари  и
манастири, събиране на камбани, скъпоценности, одежди, дрънкулки
и съкровища, тичане към Рим и към светиите. По-нататък, когато ние
сме облечени и се покланяме, коленичим, молим се с броеница и с
псалтира и всичко това не пред някой идол, но пред светия кръст на
Бога или картините на Неговите светии: това ние наричаме почитане
и  поклонение  на  Бога  и,  според  първата  заповед,  “нямаме  други
богове,”  макар  че  тези  неща  могат  да  ги  вършат  и  лихварите,
прелюбодейците и всички грешници и то ежедневно. 

Разбира се, ако тези неща са направени с такава вяра, че ние вярваме, че те
са  угодни  на  Бога,  тогава  те  са  достойни  за  похвала,  не  поради
тяхната добродетел, но поради тази вяра, поради която всички дела
са от еднаква стойност  както беше казано. Но ако се съмняваме или
не вярваме, че Бог е добър към нас и че е благосклонен към нас или
самонадеяно очакваме да Му угодим единствено чрез и след нашите
дела,  тогава  всичко  това  е  една  чиста  измама,  външно  почитаща
Бога, но вътрешно представяща себе си на един лъжлив бог. Поради
тази  причина  аз  толкова  често  говоря  срещу  показността,
велкиколепието  и  множеството  на  подобни  дела  и  ги  отричам,
понеже е ясно като бял ден, че те не само са извършени в съмнение
или без вяра, но че няма дори един на хиляда, който да не поставя
своята увереност  върху делата очаквайки те да му спечелят Божието
благоволение и предшествайки Неговата благодат. Така те правят от
тях един панаир, нещо, кото Бог не може да понася тъй като Той е
обещал Своята благодат даром и желае да започнем да се доверяваме
на тази благодат и в нея да вършим всички дела каквито и да са те. 



12. Вижте тогава сами колко различни са тези двете: пазенето на първата
заповед  единствено  чрез  външни  дела  и  пазенето  й  с  вътрешно
доверие.  Понеже  едното  създава  истински,  живи  Божии  чада,  а
другото носи най-злото идолопоклонство и най-лошите лицемери на
земята,  които  със  своята  привидна  праведност  водят  безбройни
тълпи в своя път и все пак ги оставят без вяра, така че те са нещастно
мамени и са омаяни в окаяно бърборене.  За такива Христос казва
(Матей 24): “Пазете, ако някой ви каже Ето, тук е Христос или
там е” и Йоан 4: “Иде час и сега е когато нито на тоя хълм нито в
Ерусалим ще се покланят на Бога, понеже Отец търси поклонници с
дух.”

Тези и други подобни пасажи са накарали мен и трябва да накарат всеки да
отхвърли  великата  показност  на  печати,  знамена,  индулгенции,  с
които бедните хора са принуждавани да градят църкви, да дават, да
правят дарения, да се молят и все пак вярата не се споменава и е
подтискана.  Понеже  вярата  не  познава  разлика  между  делата
подобно издигане и настояване за едно дело над друго не може да
съществува  заедно  с  вярата.  Понеже  вярата  желае  да  бъде
единственото служение на Бога и няма да даде това име и чест на
никое дело освен дотолкова доколкото вярата дава това както става
когато делото е извършено във вяра и чрез вяра. Това извращение е
показано  в  Стария  Завет  когато  евреите  оставили  храмът  и
принасяли на други места в зелените морави и на палнините. Това е
което правят и тези хора: те са ревностни да вършат всякакви дела,
но това основно дело на вярата те не смятат за нищо. 

13. Къде са сега тези, които питат какво са добрите дела; какво трябва да
правят; как да бъдат религиозни? Да, и къде са тези, които казват, че
когато проповядваме за вярата ние не трябва нито да учим нито да
вършим дела?  Не  ни  ли  дава  първата  заповед  да  вършим повече
работа отколкото може да извърши който и да е човек? Ако човек
беше хиляда човека, или всички човеци, или всички създания, тази
заповед все пак пак би изисквала достатъчно от него и повече от
достатъчно тъй като му е заповядано да живее и да ходи по всяко
време във вяра и увереност спрямо Бога, да не поставя подобна вяра
в никого другиго и така да има само един, истинският Бог, и никой
друг. 

Но тъй като битието и природата на човека не могат да останат и за миг без
да вършат или да не вършат нещо, понасяйки или бягайки от нещо
(понеже, както виждаме, живота никога не е в почивка) нека този,
който ще е  благочестив и пълен с добри дела да започне през целия



си живот и по всяко време да изпитва себе си в тази вяра; нека да се
научи  да  върши  и  да  оставя  неизпълнени  всички  дела  в  тази
постоянна вяра; тогава ще научи колко много работа има да свърши
и колко цялостно всички неща са включени във вярата; как никога не
се осмляваме да оставаме празни понеже дори самата това празнота
трябва да бъде упражняване и дело на вярата.  Накратко,  нищо не
може да бъде в или за нас и нищо не може да ни се случи освен това,
което трябва  да бъде добро и полезно ако вярваме (както трябва да
правим),  че  във  всичко  угаждаме  на  Бога.  Така  казва  св.  Павел:
“Братя,  всичко  което  вършите  дали  ядете  или  пиете,  всичко
вършете в името на Исус Христос, нашия Господ.” Това не може да
бъде направено в Неговото име освен ако не е направено с тази вяра.
По подобен начин Римляни 7 казва: “Знаем, че всичко съдейства за
доброто на Божиите светии.”

Следователно  когато  някой  казва,  че  забраняваме  добрите  дела  когато
проповядваме само вяра това е, като че ли аз казвам на един болен
човек: “Ако имаш здраве ще можеш да си служиш с всички членове;
но без здраве, делата на всичките ти членове са нищо;” и поради това
той твърди, че аз му забранявам да действа с всичките си членове
докато, обратното, аз имам в предвид, че той първо трябва да има
здраве,  което  ще  изпълни  всички  дела  на  всички  членове.  Така
вярата също трябва да бъде за всички дела като главен майстор и
началник или те не са нищо. 

14.  Вие  може да  кажете:  “Защо тогава  имаме  толкова  много  закони на
църквата и на държавата и толкова много церемонии на църквата,
манастирите, светите места, които подтикват и примамват човеците
да  вършат  добри  дела  ако  вярата  върши  всичко  чрез  първата
заповед?” Аз отговарям: Просто понеже не всички имаме вяра или
понеже не я следваме. Ако всеки човек имаше вяра нямаше да имаме
нужда  от  повече  закони,  но  всеки  за  себе  си,  по  всяко  време  би
вършел добри дела както неговата увереност в Бога го учи.

Но сега има 4 вида човеци: първите, които току що споменах, които нямат
нужда от закон, за които св. Павел казва (1 Тимотей 1): “Законът не
е даден за праведния,”  т.е.  за  вярващия,  но вярващите от  себе  си
вършат това, което знаят и могат да го вършат само защото твърдо
вярват, че Божията благосклонност и благодат почиват върху тях във
всичко.  Вторият  клас  желаят  да  злопуотребят  с  тази  свобода,
поставят една лъжлива увереност в нея и стават лениви; за които св.
Петър казва (1 Петър 2): “Живеещи като свободни, но не използващи
свободата  си  за  покривало  на  порока,”  като  че  ли  той  казва:



Свободата на вярата не позволява греховете, нито пък ги прикрива,
но ни осовбождава да вършим всякакви добри дела и да понасяме
всичко, което ни се случва, така че човек не е вързан само за едно
дело или за няколко. Така също св. Павел (Галатяни 5) казва: “Не
използвайте  свободата  си  като  повод  за  угаждане  на  плътта.”
Такива  човеци  трябва  да  бъдат  подтиквани  от  законите  и
ограничавани чрез  поучение и наставление.  Третият клас  са злите
човеци,  винаги  готови  за  грехове;  те  трябва  да  бъдат  възпирани
посредством  духовни  и  светски  закони,  подобно  на  диви  коне  и
кучета и където това не помага трябва да бъдат предавани на смърт
от  меча  на  светскта  власт,  както  казва  Павел  в  Римляни  13:
“Светският управител носи сабята и служи на Бога с нея, не за да
плаши  добрите,  а  за  злите.”  Четвъртият  клас,  които  все  още  са
жизнени  и  детински  в  своето  разбиране  на  вярата  и  на  духовния
живот,  трябва да бъдат убеждавани като малки деца и обуздавани
чрез външна, определена и конкретна декорация, с четения, молитви,
пости, пеене и украса на църкви, органова музика и други подобни
неща, които се заповядват и изпълняват в манастрите и църквите,
докато  те  също  се  научат  да  познават  вярата.  Макар  тук  да  има
голяма  опасност  когато  управниците,  както  е  сега,  да  не  бъде!
започнат  да  се  занимават  и  да  настояват  на  такива  церемонии  и
външни  дела,  както  че  ли  те  са  истинските  дела  и  пренебрегнат
вярата, която би трябвало винаги да учат заедно с тези дела, точно
както една майка дава на детето си и друга храна заедно с млякото,
докато детето може само да яде твърдата храна.

15.  Следователно  тъй  като  не  всички  сме  еднакви  ние  трябва  да
толерираме такива хора, да споделяме техните ритуали и теготи и да
не ги презираме, но да ги учим на истинския път на вярата. Така учи
св. Павел в Римляни 14: “Слабия във вярата приемайте,н не за да се
пепирате заради съмненията му.” И самият той прави така 1 Кор. 9):
“На тези, които са под закон станах като под закон, макар да не
съм под  закон.”И  Христос  (Матей  17),  когато  поискали  да  плати
такса, която не бил длъжен да плаща попитал св. Петър дали децата
на царя трябва да дават такса или единствено външните. Св. Петър
отговорил:  “Само  външните”.  Христос  казал:  “Тогава  децата  са
свободни; все пак, за да не ги съблазним иди на езерото и хвърли
въдицата и вземи рибата, която се хване; в устата й ще намериш една
пара; да й я за тебе и за мене.”

Тук  виждаме,  че  всикчи неща и  дела  са  свободни за  християнина  чрез
неговата  вяра;  и все пак понеже другите  все  още не вярвали,  той
спазва и понася с тях това, което не е длъжен да прави. Но той прави



това свободно понеже е сигурен, че то е угодно на Бога и с желание
приемайки го като всяко друго свободно дело, което идва в ръката
му не по негов избор, понеже той желае и търси единствено това, да
може със своята вяра да върши дела угодни на Бога.

Но тъй като в този разговор ние трябва да учим какви са праведните и
добрите  дела  и  сега  говорим за  най-голямото  дело,  ясно  е,  че  не
говрим за втория, третия и четвъртия клас човеци, но за първия, по
чието подобие всички останали трябва да пораснат и докато правят
това  първият  клас  трябва  да  ги  понася  и  да  ги  наставлява.
Следователно ние не трябва  да  презираме,  като безнадеждни тези
човеци със  слаба вяра,  които с  готовност правят  правилното и се
учат и все пак не могат да разберат  поради церемониите, към които
се прилепват;  по-скоро ние трябва да обвиняваме техните невежи,
слепи учители, които никога не ги учат на вярата и са ги оставили
толкова затънали в  дела.  Те  трябва  нежно и  постепенно да  бъдат
доведени обратно до вярата, както се постъпва с един болен човек и
трябва да позволим за известно време, заради тяхната съвест, да се
прилепват  към  някакви  дела  и  да  ги  вършат  като  необходими  за
спасението,  дотогава  докато  те  вярно  схванат  вярата,  за  да  не  би
опитвайки се да ги изтръгнем изведнъж тяхната слаба съвест да бъде
твърде разтърсена и объркана, така че  да не остане нито вяра нито
дела.  Но  твърдоглавите,  закоравелите  в  техните  дела,  не  дават
внимание на това, което се казва за вярата и воюват срещу нея, тези
ние трябва, както прави и учи Христос, да оставим на техния път,
така че слепец да води слепеца. 

16. Но вие казвате: Как мога да зная със сигурност, че всичките ми дела са
угодни на Бога когато от време на време аз падам и говоря, ям, пия и
спя твърде много или съгрешавам по друг начин и не мога да си
помогна  в  това?  Отговор:  Този  въпрос  показва,  че  вие  все  още
смятате вярата за едно дело сред останалите дела и не я поставяте
над  всички  дела.  Понеже  тя  е  най-висшето  дело  по  самата  тази
причина, понеже остава и покрива нашите ежедневни грехове като
не се съмнява, че Бог е толкова благ към нас, че да си затвори очите
за  подобни  ежедневни  прегрешения  и  слабости.  Да,  дори  ако  се
случи да извършите смъртен грях (което все пак никога или рядко се
случва на тези,  които живеят във вяра  и упование в Бога  все пак
вярата става отново и не се съмнява, че този грях вече е минал; както
е писано (1 Йоан 2): “Дечица, това ви пиша, за да не съгрешите. Но
ако някой съгреши имаме ходатай при Отца, Исус Христос, Който
е  умилостивение  за  всичките  ни  грехове.”  И  Премъдрост  15:
“Понеже ако и да грешим ние сме Твои, знаейки Твоята сила.” И



Притчи 14: “Понеже праведният и седем пъти ако падне ще стане.”
Все пак тази увереност и вяра трябва да бъде толкова висока и силна,
че човек да знае, че целият му живот и дела не са нищо освен окаяни
грехове пред Божия съд както е писано (Псалм 143) “Пред очите Ти
няма никой праведен” и той трябва напълно да се отчае от своите
дела, вярвайки, че те не могат да бъдат добри освен чрез тази вяра,
която  не  гледа  на  присъдата,  но  единствено  на  чистата  благодат,
благоволение, доброта и милост, като Давид (Псалм 26): “Милоста
Ти е всякога пред очите ми и на истината Ти уповавам” и Псалм 4:
“Господи,  издигнал  Си  над  нас  светлостта  на  лицето  Си (т.е.
познанието  на  Твоята  благодат  чрез  вяра)  затова  Си  турил  в
сърцата  ни  радост”  понеже  както  вярата  се  доверява  така  тя  и
приема. 

Виж, така делата са простени, те са без вина и са добри, не по собствената
си природа, но поради милостта и благодатта Божия, поради вярата,
която вярва на Божията милост. Следователно ние трябва да се боим
поради делата, но да се утешаваме поради Божията благодат, както е
писано (Псалм 147): “Господ благоволява в боящите се от Него, в
тия, които уповават на милостта Му.” Така ние се молим с пълна
увереност: “Отче наш,” и все пак умоляваме: “Прости ни дълговете
наши”, ние сме деца и все пак сме грешници, приети сме и все пак не
правим достатъчно; и всичко това е дело на вярата, здраво основана
на Божията благодат. 

17.  Но  ако  попиташ  къде  могат  да  се  намерят  вярата  и  увереността  и
откъде  идват  те  това  със  сигурност  е  най-необходимо да  се  знае.
Първо, вярата без съмнение не идва от вашите дела и заслуги, но
единствено от Исус Христос и е свободно предлагана и давана; както
св. Павел пише (Римляни 5) “Бог препоръчава Своята любов към нас
в това, че когато бяхме още грешници Христос умря за нас;” като че
ли  казва:  “Не  трябва  ли  това  да  ни  дава  силна  и  непобедима
увереност, че преди да се помолим или да се загрижим за това, да,
докато все още постоянно сме ходили в грехове, Христос е умрял за
греховете ни?” Св. Павел заключава: “Ако докато все още сме били
грешници Христос е умрял за нас много повече сега, оправдани чрез
кръвта Му ще се избавим от Божия гняв чрез Него; и ако когато
сме били врагове сме били примирени с Бога чрез смъртта на Сина
Му много повече, примирени, ще се спасим чрез Неговия живот.”

О! Така трябва да виждаш Христос в себе си и да виждаш как в Него Бог
държи  пред  теб  и  ти  предлага  Неговата  милост  без  никави
предварителни  заслуги  от  самият  теб.  Едно  такова  разбиране  на



Неговата благодат  трябва да доведе до вяра и увереност за прощение
на всичките ти грехове. Следователно вярата не започва с дела, нито
пък те я създават, но трябва да се появи и да произлиза от кръвта,
раните и смъртта на Христос. Ако виждаш в това, че Бог е толкова
добронамерен към теб,  че  дава  дори Своя  Син за  теб,  тогава  и  в
твоето сърце трябва на свой ред да се появи сладка и нежна любов
към Бога  от  чиста  доброта  и  любов  –  Божията  любов  към теб  и
твоята към Бога. Ние никъде не четем, че Светия Дух е бил даден на
някого когато той е вършел дела, но винаги когато човеците са чули
благовестието на Христос и Божията милост. От същото това Слово
и  от  никой  друг  източник  трябва  да  дойде  вярата  в  наши  дни  и
винаги. Понеже Христос е канарата, от която хората черпят мляко и
мед, както казва Мойсей (Второзаконие 32). 

18.  Дотук  ние  разгледахме  първото  дело  на  първата  заповед,  но  много
накратко, ясно и набързо, макар за нея да може да се каже много.
Сега ние ще продължим нататък следвайки заповедите. 

Второто дело след вярата е делото на втората заповед, че ние трябва да
почитаме  Божието  име  и  да  не  го  изговаряме  напразно.  Това,
подобно на всички останали дела,  не може да бъде напарвено без
вяра; и ако е направено без вяра то е изцяло шум и картина. След
вярата ние не можем да извършим по-голямо дело от това да хвалим,
пеем и по всякакъв начин да прославяме Божията слава, чест и име. 

И макар че по-горе казах, и това е вярно, че няма разлика в делата, там
където присъства и действа вярата, все пак това е вярно единствено
когато те са сравнявани и вярата и нейните дела. Сравнени едно с
друго има разлика и едното е по-високо от другото. Точно както в
тялото  членовете  не  се  различават  когато  бъдат  сравнени  според
здравето и здравето действа в единия точно както и в другия; все пак
делата на членовете са различни и едно е по-високо, благородно и
по-полезно от друго; така, тук също, да хвалим Божията слава и име
е по-добро от делата на другите заповеди, които следват; и все пак
това трябва да бъде направено със същата вяра както другите. 

Аз добре зная, че това дело е леко оценявано и дори е станало неизвестно.
Следователно  ние  трябва  да  го  изследваме  по-нататък  и  няма  да
говорим повече за необходимостта то да се върши с вяра и доверие,
които са угодни на Бога. Наистина няма дело, в което доверието и
вярата също да са толкова изпитвани и чувствани както в почитането
на Божието име; и това помага много вярата да се укрепи и нарасне,
макар всички дела да помагат за това, както казва св. Петър (2 Петър



1) “Затова братя упражнявайте се в добри дела, за да затвърдите
своето избиране.”

19. Първата заповед ни забранява да имаме други богове и следователно ни
заповядва  да  имаме  един  Бог,  истинският  Бог,  чрез  здрава  вяра,
доверие, увереност, надежда и любов, които са единствените дела,
чрез които един човек може да почита Бога;  понеже чрез никакво
друго дело човек не може да немери или изгуби Бога освен чрез вяра
и  неверие,  чрез  доверие  или  съмнение;  от  другите  дела  никое  не
достига  до  Бога.  Но  също  така  във  втората  заповед  на  нас  ни  е
забранено да използваме името Му напразно. Все пак това не трябва
да  бъде  достатъчно,  но  на  нас  също  така  ни  е  заповядано  да
почитаме,  да  призоваваме,  прославяме,  проповядваме  и  хвалим
Неговото име. И наистина е невъзможно Божието име да не бъде
опозорено там където то не е правилно почитано. Понеже дори ако
то е почитано с устни, превиване на колене, целувки и други пози,
ако това не е направено чрез сърдечна вяра, в уверено упование в
Божията благодат, то не е нищо освен едно доказателство и знак за
лицемерие. 

Виж сега колко много видове добри дела един човек може да извърши в
тази заповед по всяко време и никога да не остане без добрите дела
на тази заповед, стига само да пожелае. Той няма нужда да прави
дълги поклоннически пътувания или да търси свети места. Понеже,
кажи   ми,  има  ли  момент,  в  който  ние  да  не  приемаме  Божиите
благословения или, от друга страна,  да не понасяме бедствия? Но
какво  друго  са  Божиите  благословения  или  бедствия  освен  едно
постоянно приканване и призив към хваление, почит и благославане
на Бога и към призоваване на Неговото име? Сега ако нямате нищо
друго,  което  да  правите  няма  ли  да  имате  достатъчно  задачи
единствено  с  тази  заповед,  така  че  непрестанно  да  благославяте,
пеете, хвалите и почитате Божието име? И за каква друга цел са били
създадени нашите език, глас, и уста? Както казва Пс. 51:¨”Господи,
отвори  устните  ми  и  изикът  ми  ще  пее  за  твоя  прослава.”  И
отново: “Езкът ми ще пее високо за Твоята милост.”

Кое дело се случва в небето освен това от втората заповед? Както е писано
в  Псалм  134:  “Блажени  тия,  които  обитават  в  Твоя  дом;  те
всякога  ще  Те  хвалят.”  Също  Давид  казва  в  Псалм  34:  “Боже,
устата ми непрестанно ще те хвалят.” И св. Павел (1 Коринтяни
10): “Ядете ли, пиете ли всичко вършете за слава на нашия Бог.”
Също  Колосяни  3:  “Каквото  и  да  вършите  със  слово  или  дело
вършете в името на Господа Исус Христа благодарящи  на Бога



Отца.” Ако пазим това дело ние бихме имали небето тук на земята и
винаги бихме имали достатъчно дела за вършене както светиите в
небето. 

20.  На  това  се  основава  чудният  и  праведен  Божий  съд,  така  че  на
определено време един беден човек, в когото никой не може да види
множество велики дела, в уединеостта на своя дом, радостно хвали
Бога когато е нахранен или с пълна увреност Го призовава когато е
гладен и по този начин върши едно по-голямо и по-приемливо дело
от друг, който пости много, моли се много, прави дарения на църкви,
предприема поклоннически пътувания и се натоварва с големи дела в
това или онова място. Един такъв глупак отваря широко устата си,
търси по-велики дела,  които да  извърши и е  толкова заслепен,  че
съвсем не забелязва това най-велико дело и хвалението към Бога в
очите му е нещо съвсем малко сравнено с великата идея, която той е
създал за собствените си дела, в които той вероятно хвали себе си
повече отколкото Бога или се наслаждава в тях повече от колкото в
Бога;  и  по  този  начин  със  своите  добри  дела  той  воюва  срещу
втората  заповед  и  нейните  дела.  За  всичко  това  ние  имаме  една
илюстрация в случая с фарисеят и бирника в евангелието. Понеже
грешникът вика към Бога в греховете си и Го хвали и по този начин
изпълнява  двете  най-важни  заповеди,  вярата  и  почитта  към  Бога.
Лицемерът пропуска и двете  и се  хвали с  други добри дела,  чрез
които той хвали себе си, а не Бога и поставя доверието си в самия
себе  си  повече  отколкото  в  Бога.  Той  справеливо  е  отхвърлен,  а
другият избран.

Причината  за  всичко това  е,  че  по-великите и по-добрите дела  са  тези,
които са по-малко показни; и всеки смята, че те са лесни понеже е
очевидно,  че  никой не  претендира,  че  хвали  Божието  име  и  чест
толкова колкото човекът,  който никога  не  прави това  чрез  своята
показност докато сърцето му е без вяра, поради което скъпоценното
дело е презряно. Така апостолът св. Павел се осмелява да каже смело
(Римляни  2),  че  богохулстват  срещу  Божието  име  тези,  които  се
хвалят с Господния закон. Понеже да изречеш Господното име и да
напишеш, че Го почиташ на парче хартия и на стената е нещо лесно,
но истински да Го хвалиш и благославяш за Неговите добри дела и
уверено да Го призоваваш във всички бедствия, това са истинските и
най-редки,  най-високи дела  след  вярата,  така  че  ако видим колко
малко от тях се вършат в християнската държавва ние ще се отчаем
от  скръб.  И  все  пак  високите,  красиви,  блестящи  дела,  които
човеците  вършат  постоянно  нарастват  както  и  делата,  които
изглеждат като истински дела, но на дъното си всички са без вяра и



без вярност; накратко, в тях няма нищо добро. Точно така Исая 48
укорява народът на Израел: “Чуйте това, вие, които призовавате
името на Израел,  който се  кълне в  Господното име и споменава
израилевия Бог нито в истина нито в праведност,” т.е. те не правят
това  с  истинска  вяра  и  доверие,  които  са  иситнската  истина  и
праведност,  но  вярват  на  себе  си,  своите  дела  и  сила  и  все  пак
призовават  Божието  име  и  Го  хвалят,  две  неща,  които  не  вървят
заедно. 

21. Тогава първото дело на заповедта е да прославим Бога и всичките Му
дарове, които са неизброими, така че такава хвала и благодарение
следва по право  никога  да  не  престават.  Понеже кой може да  Го
хвали съвършено за  дара  на  естествения  живот да  не  споменавам
всички  други  временни и  вечни  благословения?  И  така  чрез  тази
една част на заповедта човекът е натоварен с добри и ценни дела; ако
върши това в истинска вяра той наистина няма да живее напразно. И
по  този  начин  никой  не  греши  толкова,  колкото  най-бляскавите
светии, които са доволни от себе си и желаят да хвалят себе си или
да чуват да бъдат хвалени, почитани и прославяни пред човеците. 

Следователно втората част от тази заповед е да бъдем нащрек, да бягаме от
и да избягваме всяка временна почит и хвала и никога да не търсим
име за себе си или слава и голяма репутация и всякакъв знак; което е
изключително опасен грях и все пак най-често срещания от всички и
уви! малко вземан под внимание. Всеки желае да бъде важен и да не
бъде  последен  колкото  и  малък  да  е;  толкова  дълбоко  природата
потънала в злото на собствената си самонадеяност и увереност в себе
си се противи на тези две първи заповеди. 

Светът смята този ужасяващ порок за най-висока добродетел и това прави
изключително опасно за тези,  които не разбират и не са изпитали
Божиите заповеди и историите на Светия Дух, да четат или да чуват
езическите  книги  и  истории.  Понеже  всички  езически  книги  са
отровени от началото докрай с този сремеж към почест и хвала; в тях
хората са учени чрез сляп разум, че те не са нито трябва да бъдат
човеци със сила и достойнство,  които не се променят от честта и
славата, но за най-добри са смятани тези, които пренебрегват тяло и
живот,  приятели и имущество и всичко това в опит да придобият
похвала и чест. Всички свети отци се оплакват от този порок и с един
ум заключават, че това е най-последният порок, който трябва да бъде
преодолян.  Св.  Агустин  казва:  “Всички  други  пороци  са
практикувани в  зли дела;  единствено честта  и  себедоволството  са
практикувани чрез добри дела.”



Следователно ако един човек няма нищо друго, което да прави освен това
второ дело на тази заповед той все пак ще трябва да се труди през
целия си живот, за да може да воюва с този порок и да го изтласка,
толкова обичаен, толкова потаен, толкова бърз и коварен е той. Ние
всички подминаваме това добро дело и се упражняваме в множество
други  по-малки  добри  дела,  не,  чрез  другите  добри  дела  ние
отхвърляме това и го забравяме напълно. Така святото Божие име,
което единствено следва да бъде почитано, е вземано напразно и е
опозорявано чрез нашето собствено прокълнато име, себеодобрение
и търсене на чест. И този грях е по-тежък пред Бога от убийството и
прелюбодейството;  но  неговата  злина  не  е  толкова  ясно  видима
колкото тази на убийството, поради неговото коварство понеже той
не се осъществява в грубата плът, но в духа. 

22.  Някои  смятат,  че  за  младите  хора  е  добре  да  бъдат  примамени  от
репутация и чест и възспирани от срам и позор и по този начин да
бъдат наставени в доброто. Понеже има мнозина, които правят добро
и  оставят  злото  недовършено  от  страх,  от  срам  и  от  любов  към
почестите и така вършат това, което иначе по никакъв начин не биха
извършили или оставили неизвършено. Това аз оставям на тяхното
мнение, Но в момента ние не търсим как трябва да бъдт вършени
добрите дела и тези, които са склонни да ги вършват със сигурност
няма  нужда  да  бъдат  водени  от  страх,  от  страм  и  от  любов  към
почестите;  те  имат  и  трябва  да  имат  един  по-висш  и  много  по-
благороден  подтик,  а  именно  Божията  заповед,  страхът  от  Бога,
Божието одобрение и тяхната вяра и любов към Бога.  Тези, които
нямат или пренебрегват този мотив и оставят срамът и почестите да
ги  движат  вече  са  получили  своята  награда,  както  казва  Господ
(Матей 6); и какъвто е мотивът такива са и делата и наградата; нито
едно от тях не е добро освен единствено в очите на света. 

Аз твърдя, че един млад човек може да бъде по-лесно обучен и наставен
поради страх от Бога и заповедите отколкото чрез всякакво друго
средство. Все пак там където тези неща не помагат ние трябва да
претърпим, че те са извършили доборото и са оставили злото заради
срамът и почестите точно като трябва да претърпим грешникът или
несъвършеният  за  когото  говорихме  по-рано;  нито  пък  можем  да
направим  повече  от  това  да  им  кажем,  че  техните  дела  не  са
задоволителни и прави пред Бога и да ги оставим докато не се научат
да вършат добро и заради Божиите заповеди. Точно както малките
деца са убеждавани да се молят,  постят,  учат и т.н. чрез дарът на
обещанието от техните родители дори ако не е добре да се отнасяме
така  към тях през  целият им живот понеже те  никога  няма да  се



научат да вършат добро поради страх от Бога; и ще бъде по-лошо ако
привикнат да вършат добро заради похвала и почест. 

23. Но е вярно, че не трябва да имаме по-малко добро име или чест и всеки
трябва да живее така, че нищо лошо да не може да бъде казано за
него и че той не трябва да обижда никого както казва св. Павел в
Римляни 12 “Трябва да сме ревностни за доброто не само спрямо
Бога, но също и спрямо човеците.” И 2 Коринтяни 4: “Ние ходим
така, че никой да не знае нищо срещу нас.” Но тук трябва да бъде
положена голямо внимание и грижа да не би подобнa чест и добро
имe да възгордеят сърцето и сърцето да намери удоволствие в тях.
Тук е вярно казанотo от Соломон: “Както златото се докaзва от
огънят в пещта така и човек се доказва от устата на този, който
го хвали.” Малцина най-духовни люде, които и да са те, когато бъдат
хвалени и почитани остават безразлични и непроменени, така че не
се грижат за това нито чувстват гордост и удоволоствие в това, но
остават  напълно  свободни,  приписвайи  цялата  слава  и  почест  на
Бога, предлагайки я единствено на Него и използвайки я единствено
за Божия слава, за наставление на ближните си и по никакъв начин за
собствена облага или полза; така че един човек разчита не на своята
почтеност, нито пък се превъзнася над най-неспосбня, презрян човек
на земята, но вижда себе си като Божий служител, който Му е оказал
чест, за да може той на свой ред да служи на Бога и ближния си,
точно като че ли Той му заповядва да раздаде нещо на сиромасите
заради  Него.  Така  Той казва  в  Матей 5:  “Нека да свети вашата
виделина  пред  човеците,  за  да  виждат  добрите  ви  дела  и  да
прославят вашият Отец, Който е на небесата.” Той не казва: “за да
могат да прославят вас,” но “вашите дела ще служат единствено за
тяхно наставление, така че чрез тях те ще могат да прославят Бога
във вас и в тях.” Това е правилната употреба на Божието име и чест,
когато Бог е почитан по този начин чрез наставлението на другите. И
ако някой човек желае да прославя нас, а не Бог в нас ние не трябва
да търпим това, но да го забраним с всичката си сила и да бягаме от
него като от най-страшният грях и ограбване на Божията чест. 

24. Поради тази причина Бог често позволява на даден човек да падне или
да остане в голям грях за да може той да бъде засрамен в собствените
си очи и в очите на човеците, които в противен случа не биха могли
да се предпазят от големият порок на празната почит и слава, ако той
беше  останал  непоклатим  в  своите  велики  дарове  и  добродетели.
Така Бог трябва да предпази от този грях посредством други големи
грехове, за да може единствено Неговото име да бъде почитано; и по
този начин грехът на един става лекарство за друг поради нашата



извратено  нечестие,  което  не  само  върши  зло,  но  също  и
злоупотребява с всичко, което е добро. 

Вижте сега колко много има да върши човек ако желае да върши добри
дела,  които  винаги  са  под  ръка  в  голям  брой  и  с  които  той  е
заобиколен от всички страни; но, уви! поради своята слепота той ги
подминава и търси и тича след други, които сам е измислил за свое
собствено удоволствие, срещу които никой човек не може да говори
достатъчно  и  никой не  може достатъчно  да  се  пази.  Всичко  това
пророците са  знаели  и  поради тази  именно причина  те  всички са
били убити, единствено понеже отхвърляли подобни измислени дела
и проповядвали единствено Божиите заповеди, както казва един от
тях (Еремия 7): “Така казва изразилевият Господ: вземи всичките си
приноси  и  всичките  си  жертви  и  яж приносите  си  и  своята  си
плът; зашото за тези неща не Съм ти заповядал нищо, но ти дадох
тази  заповед:  Слушай гласът Ми (т.е.  не  това,  което изглежда
добро и  правилно на теб,  но  каквото Аз ти заповядам) и ходи в
пътя,  в  който  Съм  ти  заповядал.” И  Второзаконие  12:  “Да  не
вършиш това, което се вижда добро в собствените ти очи, а това,
което Съм ти заповядал.”

Тези и безбройни други пасажи от Писанието са изговорени, за да откъснат
хората не само от греховете, но също и от делата, които се виждат
добри  и  праведни  на  хората  и  да  ги  обърнат  единомислено
единствено към значението на Божията заповед,  за да могат те да
пазят  единствено и завинаги нея както е  писано (Изход 13):  “Тия
заповеди  да  ти бъдат като знак  на  ръката и  като надчелие  на
очите.” И Псалм 1: “Праведният размишлява над Божият закон ден
и  нощ.”  Понеже  имаме  повече  от  достатъчно  и  твърде  много  да
вършим ако жеалем да изпълним дори само Божиите заповеди. Той
ни е дал такива заповеди, че ако ги разберем правилно няма да се
осмеляваме  дори  и  за  миг  да  оставаме  празни  и  можем лесно  да
забравим за всички останали дела.  Но злият дух,  който никога не
почива, когато не може да ни звлече наляво към злите дела напада
отдясно чрез себеизмислени дела, които изглеждат добри, но срещу
които Бог е заповядал във Второзаконие 28 и Исус Навин 23: “Да не
се отклонявате от заповедите Ми нито налява нито надясно.”

25. Третото дело на тази заповед е да призоваваме Божието име при всяка
нужда. Понеже това Бог зачита като пазене на Неговото име свято и
много  почита  ако  Го  призоваваме  и  викаме  към Него  в  беда  и  в
нужда. И наистина Той затова ни изпраща толкова много бедствия,
страдания, премеждия и дори смърт и за да не живеем в множество



нечестиви, грешни желания, за да може Той да подтиква човека и да
му дава повече причини да тича към Него, да вика високо към Него,
да призовава святото Му име и по този начин да изпълни това дело
на  втората  заповед  както  кзва  Псалм  50:  “Призови  ме  в  ден  на
напаст; Аз ще те избавя и т ще ме прославиш; понеже аз желая
жертви  на  хвала.”  Това  е  начинът,  по  който  ти  ще  влезеш  в
спасението; понеже чрез такива дела човеците разбират и научават
какво е Божието име, колко е силно то да помага на всички, които го
призовават; и по този начин вярата и доверието растат мощно. Тези
неща  са  изпълнение  на  първата  и  най-голямата  заповед.  Това  е
опитността на Давид (Псалм 114): “Избавил Си ме от всички беди
затова  ще  прославя  името Ти  и  ще  изповядам,  че  то  е  добро  и
сладко.”  И Псалм 91 казва:  “Понеже е  положил упованието си в
Мене затова ще го избавя; ще му помогна понеже е познал името
Ми.”

О! Какво е човекът тук на земята, който през целият си живот има какво да
прави с тази заповед? Понеже кой живее дори час без изпитания?
Няма да споменавам бедствията, които са неизброими. Понеже най-
опасното от всички изпитания е това да няма изпитания и всичко да е
наред и да  върви добре;  понеже тогава  един човек е  изпитван да
забрави Бога, да стане твърде смел и да използва времето за добро.
Да, тук той има 10 пъти повече нужда да призовава Божието име
отколкото когато е в бедствие. Понеже е писано (Псалм 91) “Хиляда
ще паднат от страната ти и десет хиляди до десницата ти.”

Същото нещо виждаме в един дълъг ден, във всички човешки ежедневни
опитности,  а  именно,  че  повечето  гнусни  грехове  и  пороци  се
случват там където има мир, където всички неща са евтини и има
добри  времена,  а  не  когато  война,  глад,  болест  и  всякакъв  вид
бедствие ни натоварват.  Така Мойсей също се страхувал да не би
неговите  люде  да  забравят  Господните  заповеди  не  поради  друга
причина, а понеже са твърде задоволени, твърде добре снабдени и
имат твърде много мир както казва (Второзаконие 22): “Людете ми
забогатяха,  задоволени  и  затлъстели;  затова  забравиха  техния
Бог.” Заради това Бог оставил много от враговете им и не ги изгонил,
за да не им дават мир и да ги изпитат дали ще пазят Божиите заповед
както е писано (Съдии 3). Той се отнася по същият начин и с нас и
ни води към почитане и призоваване на Неговото име, да добием
увереност и вяра в Него и да пазим първите две заповеди.

26. Тук глупавите човеци се излагат на опасност и особено праведните-по-
дела светии и тези, които желаят да бъдат нещо повече от другите.



Те  учат  човеците  да  правят  кръстен  знак1;  един  се  въоръжава  с
писма, друг тича при гадателител, един търси това, друг онова, само
и само да могат да избегнат нещастието и да бъдат сигурни. Не мога
да  изкаже  какво  дяволско  подвеждане  е  сързано  с  подобно
заиграване  с  магьосничество,  заклинания  и  суеверие,  всичко  това
направено единствено, за да може човек да не се нуждае от Божието
име и да не положи упованието си в него. От това произлиза голямо
опозоряване на Божието име и на първите две заповеди, в това, че
човеците гледат към дявола,  човека или творението за това,  което
трябва да бъде търсено единствено в Бога,  чрез нищо друго освен
чиста вяра и упование и едно радостно размишление за  призоваване
на Неговото свято име. 

Изследвайте  това  внимателно  сами  и  вижте  дали  то  не  е  огромна,  зла
извратеност: на дяволът, човекът и творението трябва да вярват и да
им се доверяват за своето добро; без подобна вяра нищо не може да
стане  или  да  бъде  постигнато.  Как  добрият  и  верен  Бог  да  ни
възнагради за това, че не Му вярваме и не Му се доверяваме толкова
или повече отколкото на човека или на дявола, макар че Той не само
обещава  помощ  и  сигурна  подкрепа,  но  също  и  ни  заповядва  с
увереност  да  я  търсим и ни  показва  по всякакви  разумни начини
защо трябва да поставим тази вяра и доверие в Него? Не е  ли за
оплакване  и  съжаление  това,  че  дяволът  и  човекът,  които  не
заповядват  нищо  и  не  подтикват,  но  единствено  обещават,  са
поставени  над  Бога,  Който  обещава,  подтиква  и  заповядва;  и  че
повече  се  мисли  за  тях  отколкото  за  Самият  Бог?  Ние  трябва
истински да се засрамим от себе си и да поучим от примера на тези,
които вярват на дявола и на човека. Понеже ако дяволът, който е зъл,
лъжлив  дух,  пази  вярност  към  тези,  които  се  присъединяват  към
него,  колко  повече  най-добрият,  винаги  верният  Бог  ще  покаже
верност ако човека му се довери? Не, не е ли по-скоро Този, Който
ще покаже верност? Един богат човек разчита и се надява на своите
пари и притежания и те му помагат; а ние не желем да вярваме и да
разчитаме на живия Бог, че Той е способен и желае да ни помогне?
Ние казваме: Златото дава смелост; и това е вярно както казва Варух
3: “Човек разчита на златото.”  Но много по-голяма е смелостта,
която  възвишеният  и  вечен  Бог  дава,  на  която  се  доверяват  не
човеците, а единствено Божиите чада. 

27. Но даже ако никое от тези бедствия не ни подтикваше да призовем
Божието име и да Му се доверяваме все пак дори само греха би бил

1 Това по никакъв начин не трябва да се разбира в смисъл, че Лутер е против прекръстването. На други
места той е много категоричен по този въпрос. Виж следните цитати
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повече от достатъчен да ни научи и да ни подтикне към това дело.
Понеже грехът ни обгражда с три силни, могъщи армии. Първата е
нашата собствена плът, втората света, третата злият дух. Чрез тези
трите ние сме непрестанно подтискани и угнетявани; чрез което Бог
ни дава възможности непрестанно да вършим добри дела, а именно
да воюваме с тези неприятели и грехове. Плътта търси удоволствие и
мир, света търси богатства, одобрение, власт и чест, злият дух търси
гордост,  слава,  за  един  човек  да  се  мисли  добре,  а  друг  да  бъде
презиран. 

И тези трите  са  толкова силни,  че  всяко едно от  тях само е  достаъчно
силно да воюва с човека и все пак няма начин ние да ги победим
освен  единствено  ако  призовем  святото  Божие  име  в  силна  вяра,
както  казва  Соломон  (Притчи  18):  “Името  Божие  е  яка  кула;
праведният тича към нея  и е  опазен.”  И Давид (Псалм 66):  “Ще
изпия чашата на спасението и ще ще призова името на Господа.”
Отново (Псалм 18):  “Ще извикам към Господа с хваление; така ще
бъде избавен от всичките си неприятели.”  Тези дела  и силата на
Божието име са ни станали непознати понеже не сме навикнали на
тях  и  никога  не  се  борим  сериозно  с  греха  и  не  се  нуждаем  от
Неговото  име  понеже  сме  обучени  единствено  в  собствените  си
измамливи дела, които сме способни да вършим от собствената си
сила. 

28. По-нататък делата на тази заповед са: да не се кълнем, да не ругаем,
лъжем, мамим и правим заклинания със святото име на Бога и по
друг  начин да  го  безчестим.  Това  са  много прости и  известни на
всички неща, понеже са грехове, за кото се проповядва почти винаги
във връзка с тази заповед. Тя включва също и това, че ние трябва да
възспираме другите да изполват греховно Божието име като лъжат,
кълнат се, мамят, ругаят, вършат заклинания и други подобни неща.
Тук отново имаме множество възможности да вършим добри дела и
да се борим със злото. 

Но най-голямото и най-трудното дело на тази заповед е да пазим святото
Божие име срещу всяка духовна злопупотреба и да прогласим това
на всички хора. Понеже не е достатъчно аз за себе си и в себе си
хваля и призовавам Божието име в добро време и в изобилие.  Аз
трябва да  застана на страната  на Божията чест  и и име поемайки
върху  себе  си  омразата  на  всички  хора  както  Христос  казва  на
Своите  ученици:   “Ще бъдете мразени  то всички  заради  Моето
име.” Тук ние трябва да провокираме към гняв баща, майка и най-
добрите си приятели. Тук ние трябва да се борим срещу духовни и



светски сили и да бъдем обвинени в непокорство. Тук ние трябва да
повдигнем срещу себе си богатите, учените, светите и всички, които
имат репутация в света. И макар че това е особено задължение на
тези, на които е поверено проповядването на Божието слово все пак
всеки християнин също има задължението да направи това когато
времето и мястото го изискват. Понеже заради святото Божие име
ние трябва да рискуваме и да се откажем от всичко, което имаме и
можем  да  имаме  и  да  покажем  с  делата  си,  че  обичаме  Бога  и
Неговото  име,  Неговата  чест  и  Неговата  хвала  повече  от  всичко
останало и Му се доверяваме повече от всичко останало и очакваме
добро от Него; показвайки по този начин, че ние Го считаме за най-
голямото добро, заради което ние оставяме и се отказваме от всяко
друго добро. 

29. Тук ние трбява на първо място да се съпротивим на всяко зло, където
истината  на  правдата  е  насилвана или  търпи лишение  и  да  не  се
осмеляваме да  правим разлика между хората,  както правят  някои,
които воюват най-дейно и сериозно срещу злините, които се случват
на богатите,  силните и  собствените  им приятели;  но когато  стане
дума за бедните, или за презрените, или за техните неприятели те са
мълчаливи и търпеливи. Такива виждат името и честта на Бога не
такива каквито те са, но през опушено огледало и измерват истината
или  правдата  според  човека  и  не  вземат  под  внимание  своето
измамно  око,  което  гледа  повече  на  човека  отколкото  на
обстоятелството.  Тези  хора  са  лицемери  отвътре  и  единствено
изглеждат защитници на истината. Понеже те добре знаят, че няма
опасност  когато  човек  помага  на  богатия,  силния,  учения  и  на
собствените си приятели и може на свой ред да се наслаждава на
тяхната защита и да бъде почитан от тях. 

Така е много лесно да се воюва срещу злината извършена срещу папите,
кралете, епископите и други знатни особи. Тук всеки желае да бъде
най-благочестивият,  там  където  няма  особено  голяма  нужда.  О,
колко  лукав  е  тук  измаливият  Адам със  своите  претенции;  колко
добре прикрива той своята алчност за облага с името на истината,
правдата и почитта към Бога! Но когато нещо се случи на бедния и
незначителен човек където измамното око не намира голяма печалба
и не може да види друго освен неодобрението на силните той оставя
бедният човек без помощ. И кой може да изкаже размерът на този
порок в християнството? Бог казва в Псалм 82: “До кога ще съдите
несправедливо,  И  ще  лицеприятелствувате  към  нечестивите?
Съдете  справедливо сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на
оскърбения  и  бедния.  Избавяйте  сиромаха  и  немотния,



Отървавайте  ги от ръката на нечестивите.”  Но това не става и
затова  текста  пордължава:  “Те  не  знаят  нито  разбират,  Ходят
насам натам в тъмнина;” т.е. те не виждат истината, но спират до
репутацията на великите, без значение колко неправедни са те; и не
приглеждат бедните, без значение колко праведни са те. 

30. Виж, тук може да има много добри дела. Понеже по-голямата част от
силните,  богатите  и  приятелите  вършат  неправда  и  подтискат
бедния, долния и собствените си противници; и колкото по-велик е
един човек толкова по-лоши са делата му; и там където не можем да
победим чрез сила и да помогнем на истината ние поне трябва да я
изповядаме и да направим каквото можем с думи и да не ставаме
част от неправедните нито да ги одобряваме, но да говорим смело
истината. 

Каква полза има човек ако върши всякакви добри дела, пътува до Рим и до
всички свети места, придобие всички индулгенции, съгради всички
църкви и завещае дарение на манастири ако бъде намерен виновен в
грях  срещу  името  и  честта  на  Бога,  като  не  говoри  за  тях  и  ги
пренебрегва и смята своите притежания, чест,  слава и приятели за
по-важни от истината (която е Божието име и чест)? Или кой е този,
през  чиято  врата  и  в  чиято  къща  подобни  добри  дела  не  влизат
ежедневно и който няма нужда да  пътува надалеч или да  пита за
добри дела? И ако помислим за живота на човека как на всяко място
той се  държи твърде прибързано  и лековато в това отношение не
трябва  ли  да  извикаме  с  пророка:  Omnis  homo  mendax “Всички
човеци са лъжци, лъжа и измама;” понеже истинските добри дела те
пренебрегват, а украсяват и изписват себе си с най-незначиателните
и желаят да бъдат благочестиви, да се издигнат до небето в мирна
сигурност. 

Но ако попитате: “Защо Бог не направи това Сам понеже може и знае как
да помогне на всеки?”  Да, Той може да направи това;  но Той не
желае да го направи сам; Той желае ние да работим заедно с Него и
ни оказва честта да желае да върши Своето дело с нас и чрез нас. И
ако ние не желаем да приемем тази чест Той все пак ще извърши
делото Сам и ще помогне на бедния; и тези, които не желаят да Му
помогнат и са презрели великата чест да вършат Неговото дело, той
ще осъди с неправедните понеже са се обединили с неправедните.
Точно както единствено Той е блажен, но желае да ни окаже честта и
да не бъде Сам в Своето блаженство, но и ние да бъдем блажени
заедно с Него. И ако Той направи това Сам Неговите заповеди биха
били дадени напразно понеже никой не би имал възможност да се



упражнява в добрите дела на тези заповеди и никой не би опитал
себе си, за да види дали смята Бога и Неговото име за най-голямото
добро и дали заради Него рискува всичко. 

31.  На  тази  заповед  принадлежи също и  да  се  съпротивлявам  на  всяка
измамно,  изкусително,  погрешно,  еретично  учение  и  всяка
злоупотреба в духовната  власт.  Това е  много по-важно понеже те
употребяват самото свято Божие име, за да воюват срещу Божието
име. Поради тази причина изглежда голямо и опасно нещо да им се
съпротивляваме понеже те твърдят, че който им се противопоставя
се противи на Самият Бог и на Неговите светии, на Чието място те
седят и Чиято власт използват, твърдейки, че Христос казва за тях:
“Който слуша вас Мен слуша и който презира вас Мен презира” На
тези думи те поставят голямо ударение, стават нахални и дръзки да
говорят,  да  вършат  и  да  оставят  несвършено  каквото  желаят;  да
поставят под възбрана, да проклинат, ограбват, убиват и да вършат
своето нечестие по какъвто начин им се вижда угоден и могат да
измислят без всякакви задръжки. 

Христос не ни казва да ги слушаме във всичко, което могат да кажат и да
направят,  но  единствено  тогава  когато  те  ни  представят  Божието
Слово,  евангелието,  не  техните  думи,  Неговто  дело,  а  не  техните
дела. Как иначе  ние можем да знаем и да избягване техните лъжи и
грехове? Трябва да има някакво правило до каква степен ние трябва
да ги слушаме и да ги следваме и това правило не може да бъде
дадено от тях, но трябва да бъде установено от Бога над тях и то
трябва да ни служи за водач както ще научим от четвъртата заповед. 

Наистина дори в духовната област по-голямата част проповядват лъжливи
учения и злопупотребяват с духовната власт, така че по този начин
ни се предоставят възможности да вършим делата на тази заповед, да
бъдем опитани какво желаем да вършим и да оставим несвършено
срещу такива богохулници заради Божията чест. 

О,  ако  се  бояхме  от  Бога  колко  често  официалните  мошеници  биха
издавали своите папски и епископски були напразно! Колко слаби
биха станали римските мълнии! Колко често мнозина биха накарали
да си държи езика този, когото сега слуша целия свят! Колко малко
проповедници  биха  се  намерили  сред  християните!  Но  те  са
надделели: това, което те твърдят и по какъвто и да е начин трябва да
е истина. Тук никой не воюва за Божието име и чест и аз смятатм, че
няма по-голям или по-често срещан грях във външните дела от този.
Това е нещо толкова високо, че малцина го разбират и освен това то
е надарено с Божието име и сила и опасно да бъде докоснато. Но



древните пророци са се усъвършенствали в това; също и апостолите,
особено св. Павел, който не оставял то да ги тревожи без значение
дали е казано от най-висшия или от най-нисшия свещеник, дали е
казано  в  Божието  име  или  в  неговото  собствено.  Те  гледали  на
думите и делата  и ги сверявали с Божиите заповеди без  значение
дали големия Джон или малкия Ник казвал това, без значение дали
са  извършени  в  името  на  Бога  или  на  човека.  И  заради  това  те
трябвало да умрат и за тази смърт има много повече какво да се каже
в нашето собствено време понеже сега нещата са много по-лоши. Но
Христос  и  св.  Петър  и  Павел  трябва  да  покрият  всичко  това  със
своите славни имена, така че да не се намери повече покритие за
позора  на  земята  освен  най-святото  и  благословено  име  на  Исус
Христос. 

Човек  трябва  да  изтръпва,  че  е  жив  просто  поради  злоупотребата  и
богохулството на святото Божие име; чрез което, ако това продължи
още дълго ние, боя се, явно ще се покланяме на дявола като на бог;
толкова  пълно  духовните  власти  и  учени  са  лишени  от  всякакво
разбиране за тези неща. Крайно време е да се молим ревностно на
Бога Той да прослави името Си. Но това ще струва кръв и тези, които
се  наслаждават  на  наследството  на  светите  мъченици  и  които  са
победили със своята кръв, ще трябва сами да станат мъченици. За
това ще говорим повече по друго време.    

1. Видяхме колко много дела има във втората заповед, както и че те все пак
не са добри сами по себе си освен ако не са извършени с вяра и с
увереност  в  Божието  благоволение.  Колко  повече  би  трябвало  да
правим ако вършим дори единствено тази заповед и как ние, уви! се
занимаваме твърде много с други дела, които съвсем не са съгласни с
нея.  Сега  следва  третата  заповед  “Пази  почивния  ден.”  В  първата
заповед е заповядано нашето сърдечно отношение към Бога в мисли;
във втората, с нашата уста и думи, а в тази трета нашето отношение
към  Бога  в  дела.  Тя  се  намира  на  първият  и  десен  скрижал  на
Мойсей, на който са написани тези три заповеди.  Те пазят човека
отдясно, а именно, в нещата свързани с Бога и в които Бог се обръща
към  човека  и  човека  към  Бога  без  посредничеството  на  други
творения. 

Пъвите дела на тази заповед са ясни и външни, това, което ние обичайно
наричаме поклонение като посещаване на меси, молитва и слушане
на проповед в светите дни. Разбирана така в тази заповед има съвсем
малко дела и те, ако не са извършени с вяра в Божието благоволение,
не са нищо, както вече казахме. Следователно добро дело би било



също ако имаме по-малко дни на светии понеже в наше време делата
вършени в тях са в по-голямата си част по-лоши от тези в работните
дни като излежаване, лакомия и пиянство, хазарт и други зли дела; и
тогава  месата  и  проповедта  са  слушани  без  полза,  молитвата  е
казвана без вяра. Почти става така, че хората смятат, че е достатъчно
да гледаме една меса с очите си, да чуем проповедта с ушите си и да
кажем молитвата с устата си. Всичко това е формалност и суеверие!
Ние не смятаме, че можем да приемем нещо от месата в сърцата си,
да запомним и да научим нещо от поповедта и да очакваме нещо от
нашата  молитва.  В  това  отношение  епископите,  свещениците  или
тези, на които е поверено делото на проповядването в по-голямата си
част  да  грешат  понеже  те  не  проповядват  евангелието  и  не  учат
хората как трябва да гледат на месата, да слушат проповедта и да се
молят. Следователно ние накратко ще обясним тези три неща. 

2. В месата е необходимо ние да присъстваме също и със сърцата си; и ние
присъстваме когато упражнявме вяра със сърцата си. Тук ние трябва
да повторим думите на Христос когато Той постановява месата и
казва: “Вземете и яжте, Това е Моето тяло, което за вас се дава.”
И по подобен начин и чашата:  “Вземете и пийте от нея всички;
това е новия, вечен завет в Моята кръв, която се прилива за вас и за
мнозин  за  прощение  на  греховете.  Това  правете  за  Мое
възпоменание.”  С тези думи Христос  установява  за  Себе  Си едно
възпоменание или юбилей, който да бъде ежедневно пазен в цялото
християнство и добавя към него един славен, богат, велик завет, в
който няма лихва, пари или временни притежания, които да бъдат
завещани и раздадени, но прощение на всички грехове, благодат и
милост  за  вечен  живот   за  да  може  всеки,  който  идва  при  това
възпоменание да има същият завет и понеже Той е умрял  този завет
е станал постоянен и неотменим. В доказателство и свидетелство за
това вместо писмо или печат Той ни е остави Своето Собствено тяло
и кръв в хлябът и виното. 

Тук човек трябва да практикува първото дело на тази заповед правилно
като не се съмнява, че това, което Христос е казал е вярно и смята
завета за сигурен, така че да не прави Христос лъжец. Понеже ако
присъстваш  на  месата  и  не  разсъждаваш  нито  вярваш,  че  тук
Христос,  чрез  Неговият  завет,  е  оставил  и  ти  дава  прощение  на
всички грехове какво друго е това ако не сякаш казваш: “Аз не зная
или не вярвам, че това е вярно, че тук ми е предложено и дадено
прощение  на  моите  грехове?”  О,  колко  много  меси  има  в  света
понастоящем, но колко малко, които ги чуват с такава вяра и полза!
По този начин Господ е най-тежко подбуждан към гняв. Поради тази



причина човек не получава или не може да се получи никаква полза
от  месата  освен  ако  не  е  разтревожен  в  душата  си,  не  копнее  за
Божията милост и не желае да бъде избавен от греховете си. Ако в
него има зло намерение той трябва да бъде променен през месата и
да  достигне  до  желаени  за  този  завет.  Поради  тази  причина  в
древността никой явен грешник не е бил допускан да присътва на
месата. 

Когато тази вяра е правилно присъстваща сърцето трябва да се зарадва от
завета  и да  се  стопли и разтопи от  Христовата  любов.  Тогава  ще
последва хваление и благодарение с едно чисто сърце, поради което
месата е наречена на гръцки евхаристия т.е. “благодарение,” понеже
ние  хвалим  и  благодарим  на  Бога  за  този  утешаващ,  богат,
багословен завет, точно както благодари, хвали и е радостн този, на
когото  добър  приятел  е  дал  хиляда  и  повече  гулдена.  Мака  за
Христос често да се говори като за някой, който е направил хората
богати чрез Своето завещание тези хора никога не мислят за това
нито Го хвалят  нито  Му благодарят.  Така  ние  просто  празнуваме
нашите меси без да знаем защо и по каква причина и следователно
ние нито благодарим, нито обичаме, нито хвалим и оставаме сухи,
закоравели и се задоволяваме с нашата малка молитва. За това друг
път. 

3. Проповедта не трябва да е нищо друго освен прогласяване на този завет.
Но кой може да  го  чуе  ако никой не го  проповядва?  Тези,  които
трябва  да  го  проповядват  сами  не  го  знаят.  Това  е  причината
проповедите да се отклоняват към други маловажни истории и по
този начин Христос да е забравен докато ние се държим като човекът
от 2 Царе 7: ние виждаме богатствата си, но не им се наслаждаваме.
За което проповедникът също казва: “И това е голямо зло Бог да
даде на човека богатство, но не и сила да му се радва.” Така ние
гледаме на неизборимите меси и не знаем, че месата е един завет или
какво е точно, като че ли тя е някакво общо добро дело, сама по себе
си.  О,  Боже,  колко  безкрайно  слепи  сме!  Но  там  където  това  е
правилно  проповядвано  е  необходимо  то  да  бъде  слушано  с
внимание, схванато, опазено, често мислено и по този начин вярата
да  бъде  подсилена  срещу  всички  греховни  изкушения,  минали,
настоящи или бъдещи. 

О!  Това  е  единствената  церемония  или  практика,  която  Христос  е
постановил,  в  която  Неговата  църква  ще  се  събира,  за  да  се
упражнява и да я пази в  пълно съгласние; и Той не го е направил
едно  обикновено  дело,  подобно  на  останалите  церемонии,  но  е



поставил в него едно богатство,  изключително голямо съкровище,
което да  бъде  предложено и  раздадено  на  всички,  които вярват  в
него. 

Това проповядване трябва да подтикне грешниците да тъжат за греховете
си и да разпали в тях копнеж за съкровището.  Следователно тежък
грях  е  да  не  се  слуша  евангелието  и  да  се  презира  подобно
съкровище и едно толкова богато празненство. Но много по-голям
грях е да не се проповядва евангелието и да се оставят толкова много
хора,  които  с  радост  биха  го  чули  да  погинат  понеже  Христос
толкова  стриктно  е  заповядал  евангелието  и  заветът  да  бъдат
проповядван и Той не желае дори месата да бъде празнувана освен
ако не е провядвано евангелието както казва: “Правете това за Мое
възпоменане;”  т.е.  както  казва  св.  Павел:  “Да  проповядвам  за
смъртта Му.”  Поради тази  причина  е  страшно  и  ужасно  в  наше
време  да  бъдеш епископ,  пастир  или  проповедник;  понеже никой
вече не знае този завет, да не кажа нищо за неговото проповядване,
макар че  това  е  тяхната  най-важна  задача  и  задължение.  Колкото
тежък отчет  ще дават  те за  толкова много души, които трябва да
погинат поради липса на проповядване. 

4. Ние не трябва да се молим според обичаят, изброявайки много страници
или мъниста,  но спирайки умът си върху някоя неотложна нужда,
желаейки с цялата си сила и упражнявайки вяра и доверие спрямо
Бога относно това, да не се съмняваме, че сме послушани. Така св.
Бернард наставлява своите братя и казва: “Скъпи братя, по никакъв
начин  не  трябва  да  презирате  своите  молитви,  като  че  ли  те  са
напразни, понеже ви казвам истината,  че преди да сте изговорили
думите, молитвата вече е записана в небето; и вие можете с доверие
да  очаквате  от  Бога  едно  от  двете  неща:  или  да  отговори  на
молитвата ви или, ако не отговори,  да знаете,  че това не би било
добро за вас.”

Следователно молитвата е едно специално упражняване на вяра и вярата
прави  молитвата  толкова  приемлива,  че  тя  или  със  сигурност  ще
бъде отговорена или ще ни бъде дадено нещо по-добро от това, което
искаме.  Така  казва  и  св.  Яков:  “Но който иска  да  проси  с  вяра;
понеже ако няма вяра да не мисли,  че ще получи нещо от Бога.”
Това  е едно ясно твърдение,  което казва направо: този,  който не
вярва не получава нищо, нито това, което иска нито нещо по-добро. 

И  за  да  предизвика  подобна  вяра  Самият  Христос  казва  (Марк  11):
“Затова ви казвам каквото ида искате в молитва, вярвайте, че вече
сте го получили и ще ви бъде.” И Лука 11: “Искайте и ще ви се даде;



търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Кой е този
баща, който ако му поиска синът му хляб ще му даде камък или ако
писка риба ще му даде змия? Или яйце скорпия? Но ако вие, които
сте зли знаете да давате добри неща на децата си, колко повече
Отец ви който е на небето ще даде добри неща на тези,  които
искат от Него.”

5.  Кой е толкова закоравял и заприличал на камък, че подобни могъщи
думи да не го накарат да се моли с увереност, радостно и  щастливо?
Но колко много молитви трябва да бъдат реформирани ако трябва да
се  молим правилно според  тези  думи!  Наистина  всички църкви  и
манастири  са  пълни  с  молитви  и  пеене,  но  как  става  така,  че  в
резултата  от  това  е  толкова  малко  подобрение  и  полза  и  нещата
ежедневно  се  влошават?  Причината  не  е  друга  освен  тази,  която
споменава св. Яков когато казва: “Просите и не получавате защото
зле  просите.”  Понеже  там  където  вярата  и  доверието  липсват  от
молитвата тя е мъртва и не е нищо освен  тежък труд и тегота. Ако в
резултат от нея е дадено нещо това не е друго освен временни облаги
без каквото и да е благословение и помощ за душата; не, за голяма
вреда и заслепение на душите, така че те продължават по своя път,
бъбрейки  с  устата  си,  без  значение  какво  получават,  желаят,  или
вярват;  и  в  това  неверие  и  с  ум,  който  по  силно  се  противи  на
упражняването на вярата и на естеството на молитвата,  те остават
закоравени. 

От това следва, че човекът, който се моли правилно никога не се съмнява,
че неговата  молитва наистина е приемлива и е  чута дори това,  за
което  се  моли да  не  му  е  дадено.  Понеже ние  трябва  да  сложим
своите нужди в молитва пред Бога, но не трябва да Му определяме
мерките,  начина,  времето или мястото;  но ако Той пожелае да ни
даде нещо по-добро или по различен начин отколкото ние мислим
трябва да оставим това на Него; понеже често ние не знаем за какво
да се молим както казва св. Павел (Римляни 8 и Ефесяни 3): “Бог
действа и дава повече от всичко, което разбираме” и, така че да не
се съмняваме, че молитвата е приемлива и чута и все пак да оставим
на  Бога  времето,  мястото,  средствата  и  ограниченията;  Той  със
сигурност ще извърши това, което е добро. Истинските поклонници
се покланят с дух и истина.  Понеже тези,  които не вярват,  че ще
бъдат чути съгрешават срещу тази заповед и се отдалечават много
чрез своето неверие. Но този, който Го ограничава съгрешава в друга
посока и твърде се приближава към това да изпитва Бога. Така Той
забранява и двете неща, така че да не съгрешаваме срещу Неговата
заповед  нито  отляво  нито  отдясно,  т.е.  нито  с  неверие  нито  с



изкушение,  но  с  проста  вяра  да  оставаме  по  средата  на  пътя,
доверявайки Му и все пак без да Му поставяме ограничения. 

6. Така ние виждаме, че тази заповед, подобно на втората, не се състои в
нищо по-различно от изпълнението на първата заповед, т.е. във вяра,
доверие, увереност, надежда и любов към Бога, така че във всички
заповеди първата да бъде водеща, вярата да бъде главното дело и
живота на всички останали дела, без която, както казах, те не могат
да са добри. 

Но ако кажеш: “Какво да направя ако не мога да вярвам, че молитвата ми е
чута  и  приета?”  Аз  отговарям:  Именно  поради  тази  причина  са
заповядани вярата, молитвата и всички останали добри дела, за да
знаеш какво можеш и какво не можеш да правиш. И когато откриеш,
че не можеш да вярваш и да вършиш това, тогава трябва смирено да
го  признаеш пред  Бога  и  да  започнеш  с  малка  искра   на  вяра  и
ежедневно  да  я  усилваш  повече  и  повече  в  целия  си  живот  и  с
всичките си действия.  Понеже що се отнася до нестабилността на
вярата (т.е. до първата и най-голяма заповед) няма никой на света,
който да няма голям дял в това.  Понеже дори светите апостоли в
евангелията, и особено св. Петър, били слаби във вярата, така че те
също се молели на Господа и казали: “Господи, придай ни вяра;” и
Той много често ги упреквал поради малката им вяра. 

Следователно вие не трябва да се отчайвате нито да се отказвате дори ако
откриете, че не вярвате толкова твърдо колкото сте си мислели или
желаете  в  своите  молитви  или  в  други  дела.  Не,  вие  трябва  да
благодарите на Бога с цялото си сърце, че по този начин Той ви е
открил  вашата  слабост,  чрез  което  Той  ежедневно  ви  учи  и
наставлява  колко много  имате  да  се  упражнявате  и  ежедневно  ви
укрепява  във  вярата.  Понеже  колко  много  хора  вие  виждате,  че
редовно се молят, пеят, четат, работят и изглеждат големи светии и
все  пак  никога  не  достигат  дотам,  че  да  знаят  къде  стоят  по
отношение на основното дело, вярата.  Така в своята слепота те се
отбиват от пътя и отбиват и други; мислейки, че са много добре и
така без да знаят те градят на пясъка на своите дела без всякаква
вяра,  а не на Божията милост и обещание чрез една здрава,  чиста
вяра.

Следователно колкото и дълго да живеем и колкото и да са пълни ръцете
ни с дела и страдания ние винаги ще си останем ученици на първата
заповед и на вярата и няма да престанем да се учим. Никой не знае
какво велико нещо е да се доверява човек единствено на Бога освен
този, който се е опитвал да направи това с делата си. 



7. Отново, ако не беше заповядано нищо друго, не би ли била достатъчна
молитвата,  за да се упражнява човек за цял живот във вяра? Чрез
това  единствено  дело  духовното  състояние  бива  установено  по
специален начин както наистина в древните времена някои отци са
се молели ден и нощ. Не, нямало е християнин, който да не се моли
непрестанно. Но аз имам в предвид духовна молитва, т.е. не някой
тежко натоварен с това бреме, но човек, който ако желае ще може,
докато работи говори с Бога в сърцето си, слага пред Него своите
нужди и нуждите на другите, моли за помощ, принася прошения и
във всичко това упражнява и усилва своята воля. 

Това е, което има в предвид Господ (Лука 18) когато казва: “Непрестанно
се молете” отново в Матей 6 Той забранява употребата  на много
думи и дълги молитви понеже в това Той упреква лицемерите; не
понеже дългата молитва с устни е зло, но понеже тя не е истинската
молитва,  която  може  да  бъде  принесена  по  всяко  време  и  без
вътрешната  молитва  на  вяра  не  е  нищо.  Понеже  ние  също  така
трябва  да  практикуваме  и  външна  молитва  на  удачното  за  това
време,  особено  по  време  на  месата,  както  изисква  тази  заповед  и
когато това е полезно за вътрешната молитва и вяра, без значение
дали е в къщи или на полето, в тази или в онази работа; за което сега
нямаме достатъчно време да говорим. Понеже това принадлежи към
Господната молитва, в която всички молби и изговорени молитви са
обобщени с кратки думи. 

8. Къде са сега тези, които желаят да знаят и да вършат добри дела? Нека
единствено да се помолят и правилно да се упражняват във вярата и
те ще намерят,  че това е вярно казаното от светите отци, че няма
друго дело като молитвата. Мърморенето с уста е лесно, или поне
относително  лесно,  но  да  следва  сърцето  думите  с  искрено
посвещение, т.е., с желание и вяра, така че някой искрено да желае
това, което казват думите, и да не се съмнява, че ще бъде послушен;
това е велико дело в Божиите очи. 

Тук злият дух пречи на човека  с всичките си сили.  О, колко често той
пречи на желанието за молитва, не ни допуска да намерим време и
място,  не,  често  повдига  съмнения,  дали  сме  достойни да  искаме
нещо от  Един толкова велик като Бога,  и толкова ни обърква,  че
човек сам не знае дали наистина се моли или не; дали е възможно
молитвите му да бъдат приети и други странни мисли. Понеже злият
дух добре знае колко силна е една молитва с истинска вяра, колко го
наранява  и  каква  полза  принася  тя  на  всички  хора.  Поради  тази
причина той не допуска доброволно тя да се случи. 



Когато бъде изкушен по този начин човек трябва да бъде истински мъдър и
да не се съмнява, че той и неговата молитва са наистина достойни
пред един такъв безкрайно Величие;  не понеже се осмелява да се
разчита  на  своето  достойнство  или  поради  недостойнството  си
отпада. Той трябва да каже: “Поради достойнството си няма да правя
нищо, поради недостойнството си не се осмелявам да направя нищо.
Аз се  моля и върша единствено  понеже Бог поради Своята  чиста
милост  е  обещал  да  ме  чува  и  да  бъде  благодатен  към  всички
недостойни  човеци;  и  не  само  е  обещал  това,  но  Той  също  най-
строго,  под  заплаха  от  Своята  вечно  недоволство  и  гняв,  ни  е
заповядал да се молим, да вярваме и да получаваме. Ако не е твърде
много  за  безкрайното  Величие  толкова  тържествено  да  задължи
Своите недостойни червеи да се молят, да Му вярват и да получават
от Него, как ще бъде твърде много за мен да взема подобна заповед
върху себе си с пълна радост, без значение колко съм достоен или
недостоен?” Така ние трябва да гоним подстрекателствата на дявола
свързани с Божията заповед. Само така и по никакъв друг начин той
ще престане. 

9. Но кои са нещата, които ние трябва да донесем пред Всемогъщия Бог в
молитва и плач, за да упражним вяра? Отговор: Първо, постоянните
грижи и тревоги на всеки, за които Давид казва (Псалм 32): “Ти си
мое прибежище; утеха в напаст. Ти си моя утеха Ти ще ме пазиш
от всяко зло.” Подобно в Псалм 142: “Извиках към Господа с гласа
си; Издигнах към Господа гласа си и представих молбите си; Излях
оплакването си пред Него; показах Му бедите си.” В месата един
християнин трябва да помни своите недостатъци и крайности, които
чувства  и  да  ги  излее  свободно  пред  Бога  с  плач  и  въздишки,  с
толкова съжаление колкото може като на свой верен отец, който е
готов да му помогне. И ако не знаеш или не разпознаваш нуждите си,
или не чувстваш притеснение, тогава трябва да знаеш, че си в най-
окаяното възможно положение. Понеже това е най-голямата беда, да
откриеш, че си толкова закоравял, коравосърдечен и нечувствителен,
че нищо не те тревожи. 

Няма  по-добро  огледало,  в  което  да  видиш  своята  нужда  от  десетте
заповеди,  в  които ще откриеш какво ти липсва и какво трябва да
търсиш.  Следователно,  ако  откриеш  в  себе  си  слаба  вяра,  малка
надежда и малка любов към Бога; и че не хвалиш и не почиташ Бога,
но обичаш собствената си чест и слава, мислиш много за човешката
почит,  не  слушаш  с  удоволствие  меси  и  проповеди,  ленив  си  в
молитва, в което всеки е слаб, тогава ти трябва да мислиш за тези
слабости повече отколкото за телесните си нужди за добрини, чест и



живот и да вярваш, че те са по-лоши от смъртта и всяка смъртоносна
болест. Тези неща ти трябва честно да представиш пред Бога, да ги
оплакваш и да молиш за помощ, и с  пълна увереност да очакваш
помощ  да вярваш, че си бил чут и че ще получиш помощ и милост. 

Тогава отиди към втората плоча със заповеди и виж колко непокорен си
бил и все още си към своите баща и майка и към всички с власт;
колко си съгрешил към своя ближен в гняв, омраза и зли думи; как
си бил изкушаван в невъздържаност,  алчност и несправедливост с
думи и дела към своя ближен; и без съмнение ще намериш, че си
пълен  с  нужди и окаяност;  и  че  имаш достатъчно  причини да  се
окайваш дори до кръв, ако можеш. 

10. Но аз зная, че мнозина са толкова глупави, че да не желаят да направят
това освен ако преди това не осъзнаят, че са чисти и вярват, че Бог не
чува  никой,  който  е  грешник.  И  това  е  дело  на  тези  лъжливи
проповедници, които учат човека да започне не са вяра и с доверие в
Божието благоволение, но със собствените си дела. 

Виж, ти, окаяни човече! Ако си счупил крака си или над теб е надвиснала
опасност за живота ти, ти викаш към Бога, към този или онзи светия
и не чакаш докато кракът ти се изцели или опасността премине. Ти
не си толкова глупав, че да мислиш, че Бог не чува никой, чийто крак
е счупен или чието тяло е в опасност. Не, ти вярваш, че Бог ще те
послуша най-много когато ти имаш най-голяма нужда от това. Защо
тогава  си  толкова  глупав  тук  където  има  несравнимо  по-голяма
нужда и вечна вреда и не желаеш да молиш с вяра, надежда, любов,
смирение, покорство, въздържание, кротост, мир, праведност, освен
ако вече не си освободен от цялото си неверие, съмнение, гордост,
непокорство,  невъздържаност,  гняв,  алчност  и  неправедност?
Всъщност  колкото  повече  откриваш,  че  ти  липсват  тези  неща
толкова повече и по-старателно ти трябва да се молиш и да викаш. 

Толкова сме слепи ние: със своите телесни болести и болки тичаме към
Бога;  с  душевните  си  недъзи  бягаме  от  Него  и  не  желаем  да  се
върнем докато не сме добре, точно като че ли има един Бог, Който
може  да  помогне  на  тялото  и  Друг,  Който  може  да  помогне  на
душата; или като че ли можем да си помогнем в духовните нужди,
макар че на практика те са по-големи от телесните. Подобен план и
съвет са от дявола. 

Не така, добри човече! Ако желаеш да се изцелиш от греха, не трябва да се
отдалечаваш от Бога, а да тичаш към Него и да се молиш с много по-
голяма увереност отколкото ако те е налегнала телесна нужда. Бог не



е  враждебен  към грешниците,  а  единствено  към неверниците,  т.е.
дотолкова доколкото те не разпознават и не скърбят за греховете си,
нито  търсят  помощ  срещу  това  от  Бога,  а  в  собствените  си
самонадеяност желаят първо да очистят себе си и не желаят да се
нуждаят от благодатта и няма да позволят Той да бъде Бог, Който
дава на всеки и не взема нищо за това. 

11.  Всичко това беше казано във връзка с молитвата за  лични нужди и
молитвата като цяло. Но молитвата, която истински принадлежи на
тази заповед и е наречена дело на светия ден е  много по-добра и
велика и се принасяна за цялото християнство, за нуждите на всеки
човек, за врагове и приятели, особено за тези, които са свещеници и
епископи. 

Така св. Павел наставлява своя ученик Тимотей: “и така желая молитви и
моления да се принасят за всичките човеци,  за царе и за всички,
които са високопоставени, за да можем да преминем тих и спокоен
живот в пълно благочестие и сериозност. Понеже това е добро и
угодно пред Бога нашият Спасител.” Поради тази причина Еремия
(глава  29)  заповядва  на  хората  на  Израел  да  се  молят  за  града  и
земята на Вавилон понеже чрез неговият мир и самите те ще имат
мир. И Варух 1 казва: “Молете се за живота на царя на Вавилон и
за  живота на  неговият син,  за  да можем да живеем в  мир  под
тяхното управление.”

Тази  обща молитва  е  ценна  и  най-силна  и  заради  нея  ние се  събираме
заедно.  Поради  тази  причина  църквата  е  наречена  молитвен  дом
понеже в  нея  ние  сме  като  едно събрание  с  една  цел  -  да  видим
своите нужди и нуждите на всичките човеци, да ги представим пред
Бога  и  да  викаме  към  Него  за  милост.  Но  това  трябва  да  бъде
направено със сърдечно чувство и сериозност, така че да чувстваме в
сърцата си нуждите на всичките човеци и да се молим за тях с пълно
състрадание, с истинска вяра и доверие. Там където такива молитви
не са отправяни по време  на месата по-добре би било тя напълно да
се  пропусне.  Понеже  каква  е  ползата  от  нашето  събиране  в
молитвеният дом където това, че сме събрани заедно би трябвало да
ни покаже, че трябва да отправим обща молитва и моление за цялото
събрание, когато ние разпръскваме тези молитви и така ги разделяме,
че всеки се моли единствено за самия себе си и никой не взема под
внимание останалите, нито се грижи за чуждите нужди? Понеже как
тази молитва би била помагаща, добра, приемлива и обща молитва
или едно дело на светия ден и на събраното множество, когато всеки
изказва своите собствени дребни молитви един за това, друг за онова



и няма нищо освен търсене на своето,  егоистични молитви, нещо,
което Бог мрази?

12.  Тази  обща  молитва  е  запазена  от  древната  практика  в  края  на
проповедта греховете да се изповядват от амвона и да се принася и
молитва за всички християни.  Но това не трябва да е краят както
става сега; това трябва да бъде едно наставление да се молим през
цялата меса за нуждите, към които проповедникът ни подбужда. За
да  можем  да  се  молим с  полза  той  първо  ни  наставлява  относно
нашите грехове и по този начин ни смирява. Това трябва да става
колкото  е  възможно  по-накратко,  за  да  може  след  това  цялото
събрание да изповяда своите грехове и да се моли за всеки един с
ревност и вяра. 

О, ако Господ даде всяко събрание на всяка меса, която чува да се моли по
този начин,  така че един общ, ревностен,  сърдечен вик на всички
хора да се издигне към Бога, каква неизмерима добродетел и помощ
ще дойде  в  резултат  на  тази  молитва!  Какво  по-ужасно  нещо би
могло да се случи на злите духове? Какво по-велико дело би могло
да се извърши на земята,  поради което множество души ще бъдат
опазени и толкова много грешници обърнати?

Понеже наистина християнската църква на земята няма по-голяма сила или
дело  от  една  такава  обща  молитва  срещу  всичко,  което  й  се
противопоставя.  Злият дух добре знае  това  и  прави всичко,  което
може за да попречи на такава молитва. Той радостно ни оставя да
градим  църкви,  да  украсяваме  множество  манастири,  да  правим
музика, да четем, да пеем, да пазим много меси и да умножаваме
церемониите отвъд всяка мяра. Тези неща не го натъжават, той ни
помага  да  ги  вършим, за  да  можем да  считаме тези неща за  най-
доброто и да смятаме, че по този начин сме изпълнили целият си
дълг.  Но  междувременно  тази  обща,  ефективна  и  плодоносна
молитва погива и нейната липса е незабелязана поради тези неща и
така  той получава всичко,  което желае.  Понеже когато  молитвите
повяхват  никой няма да му отнеме нищо и никой не може да му
противостои. Но ако той забележи, че ние желаем да практикуваме
тази молитва дори като се случи да сме под сламен покрив или в
кочина той не може да понесе това, но се страхува от тази кочина
много повече отколкото от най-високите и красиви църкви, кули и
камбани,  които  съществуват  ако  в  тях  не  се  принасят  такива
молитви. Наистина мястото, на което се събираме е без значение, но
единствено тази непобедима молитва,  с  която да се молим и да я
принасяме пред Бога както една наистина обща молитва.     



13. Силата на тази молитва ние виждаме във факта, че в древните времена
Авррам  се  молел  за  5  града,  Содом,  Гомор  и  т.н.  (Битие  18)  и
постигнал толкова много, че ако се намерили 10 праведника в тях, по
двама във всеки град, Бог нямало да ги унищожи. Какво тогава могат
да направят много хора ако се обединят да викат към Бога ревностно
и с искрена вяра?

Св. Яков казва: “Скъпи братя,  молете се един за друг, за да се спасите.
Понеже  молитвата  на  праведния  може  да  направи  много,  една
молитва, която упорства и не престава” (т.е. която не спира да иска
дори още повече и повече,  макар това,  което иска да не е дадено
веднага както правят понякога хората). И като пример за това той
поставя пред нас пророк Илия “който беше човек,” казва той, “от
същото естество като нас и се помоли да не вали; и не валя три
години и шест месеца. И пак се помоли и заваля и земята даде плода
си.”  Има  много  текстове  и  премери  в  Писанието,  които  ни
наставляват да се молим стига това да е направено сериозно и с вяра.
Както казва Давид: “Очите на Господа са върху праведните и ушите
Му към техния вик.” Отново: “Господ е близо до всички, които Го
призовават,  до  всички,  които  с  искреност  Го  призовават.”  Защо
добавя  той:  “които  с  искреност  Го  призовават?”  Понеже  не  е
молитва нито вик към Бога когато единствено устата мърмори.

Какво трябва да направи Бог ако вие идвате със своята уста,  книга или
Отче наш и не мислите за нищо освен, че трябва да свършите думите
и да изпълните бройката? Това е все едно някой да ви попита какво е
всичко това или за какво се молите и вие самите да не знаете; понеже
вие не сте мислели да сложите тази или онази нужда пред Бога или
да поискате нещо. Единствената ви причина да се молите е, че ви е
заповядано да се молите така и толкова и вие възнамерявате напълно
да изпълните това. Не е за учудване, че гръмове и светкавици често
подпалват църкви понеже по този начин ние превръщаме домът за
молитва в дом за подигравка и наричаме молитва това, с което не
донасяме нищо пред Бога и не искаме нищо от Него. 

Но ние трябва да правим както правят тези, които искат услуга от някой
велик владетел. Те не възнамеряват просто да измърморят определен
брой думи, понеже владетелят ще помисли, че му се подиграват или
че са луди; но те представят молбата си много ясно и нуждите си
ревностно и след това я оставят на неговата милост с увереност, че
той  ще  я  изпълни.  Така  ние  трябва  да  се  отнасяме  към  Бога  с
конкретните неща, а именно, споменавайки някоя настояща нужда,
оставяйки  я  на  Неговата  милост  и  благоволение  и  да  не  се



съмняваме, че тя е чута; понеже Той обещава да чуе такава молитва,
което никой земен владетел не е правил. 

14.  Ние  сме  майстори  на  тази  форма  на  молитва  когато  страдаме  от
телесни нужди; когато сме болни ние викаме към св. Кристофър или
св. Барбара; обещаваме поклонническо пътуване на св. Яков до това
или  онова  място;  след  това  се  молим  ревностно,  имаме  голяма
увереност  и  принасяме  добра  молитва.  Но  когато  сме  в  своите
църкви по време на меса ние стоим като образи на светии; не знаем
как да говорим или да се окайваме; мънистата дрънкат, страниците
шумолят и устата бърбори; и това е всичко, което се случва. 

Но ако попитате за какво трябва да говорим и да се окайваме в нашите
молитви вие лесно можете да  научите това от десетте  заповеди и
Господната молитва.  Отворете очите си и погледнете живота си и
живота на всички християни, особено на духовното състояние и вие
ще видите колко линеят любовта,  надеждата,  вярата,  покорството,
въздържанието и всяка добродетел,  а всякакъв вид гнусни грехове
владеят;  каква  липса  има  от  добри  проповедници  и  прелати;  как
единствено  мошениците,  децата,  глупаците  и  жените  управляват.
Тогава вие ще видите, че е необходимо всеки час, без прекъсване да
се молим ревностно навсякъде с кървави сълзи пред Бога, Който е
ужасно гневен на хората. Истина е, че никога не е имало по-голяма
нужда от молитва от това време и че отсега до края на света ще има
още  по-голяма  нужда.  Ако  подобни  ужасни  престъпления  не  ви
накарат да плачете и да се окайвате, ако не позволявате да бъдете
отклонени от своя  ранг, позиция, добри дела и молитви във вас няма
истинско християнство и характер, без значение колко праведни сте.
Но всичко това е било предсказано,  че когато Божият гняв е най-
голям и християнството търпи най-голяма нужда тогава няма да се
намерят  молители  и  застъпници  пред  Бога,  както  Исая  казва  със
сълзи в глава 64:  “Ти си ни се разгневил и няма кой да призовава
Твоето име, който да застане пред Теб.” Подобно и Езекиил (22):
“ И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би
застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря,
не намерих.” С тези думи Господ показва колко би желал да се спре
и да отдръпне гнева Си заради някого както често е писано за пророк
Мойсей, че той възпирал Бога, за да не помете гневът Му народа на
Израел. 

15. Но какво ще правят тези, които не само, че не вземат под внимание
подобни нещастия в християнството и не се молят за тях, но им се
надсмиват,  наслаждават им се,  осъждат,  мразят,  пеят  и говорят за



греха на ближния си и все пак се осмеляват,  необезпокоени и без
срам, да отиват в църква, да слушат меси, да казват молитви и да
смятат  себе  си  и  да  са  смятани  от  другите  за  благочестиви
християни? Те наистина за тях трябва да се молим двойно, ако се
молим веднъж за тези, които те осъждат, говорят и се смеят. Че ще
има  такива  е  пророкувано  от  разбойника  разпънат  отляво  на
Христос,  който го проклинал в страданията,  слабостта  и нуждата
Му;  както и  от  тези,  които се  присмивали на  Христос на  кръста,
когато трябвало повече от всякога да Му помогнат. 

О, Боже, колко слепи, не, колко безумни са станали християните! Кога ще
дойде краят на гнева, о, небесни Отче? Това, че ние се подиграваме
на нещастията на християнството,  заради които се събираме да се
молим в църква и на месата, това, че богохулстваме като проклинаме
хората, това е плодът от нашият безумен материализъм. Ако турците
разрушават градове, страна и народ и събарят църкви ние смятаме,
че на християнството е било нанесено голяма обида. Тогава ние се
оплакваме и подтикваме царете и принцовете към война. Но когато
вярата загива, любовта охладнява, Божието Слово е пренебрегвано и
всякакви грехове процъфтяват,  тогава никой не мили за битка,  не,
папата,  епископите,  свещениците,  които трябва да бъдат генерали,
капитани  и  знаменосци  в  духовната  война  срещу  тези  духовни  и
многократно по-зли турци, сами са принцове и водачи на тези турци
и на  войската  на  дявола,  точно  както  Юда бил  водач  на  евреите
когато те хванали Христос.  Трябвало  апостол,  епископ,  свещеник,
един  от  числото  на  най-добрите,  да  започне  делото  убивайки
Христос. Така също християнството трябва да бъде опустошено не
от други, а от тези, които трябва да го защитават и все пак са толкова
безумни, че са готови  да ядат заедно с турците и у дома да подпалят
собствената си къща и кошара и да ги оставят да изгорят с овцете и
всички останали неща, но никой не се безпокои за вълците в гората.
Такива са нашите времена и това  е наградата, която сме спечелили
чрез  своята  неблагодарност  към  безкрайната  благодат,  която
Христос  е  спечелил  за  нас  свободно  със  скъпоценната  Си  кръв,
тежък труд и горчива смърт. 

16. О! Къде са празните, които не знаят как да вършат добри дела? Къде са
тези, които тичат до Рим, до св. Яков, насам и натам? Вземете това
едничко дело на месата,  погледнете  на греха и падението на своя
ближен и се смилете над него; нека той да ви натъжи, кажете го на
Бога и се молете за него.  Правете същото за всяка друга нужда в
християнството, особено за владетелите,  които Бог,  за непоносимо
наказание и мъчение на всички нас, позволява да падат и да бъдат



събаряни толкова ужасно. Ако правите това усърдно бъдете сигурни,
че  сте  едни  от  най-добрите  войници  и  капитани,  не  само  срещу
турците,  но  също  и  срещу  дяволите  и  адските  сили.  Но  ако  не
правите  това  какво  би  ви  помогнало  ако  и  да  извършите  всички
чудеса  на  светиите  и  да  избиете  всички  турци  и  все  пак  да  се
намерите виновни за това, че сте пренебрегнали нуждата на своите
ближни и по този начин сте съгрешили срещу любовта? Понеже в
последният  ден  Христос  няма  да  ви  пита  колко  сте  се  молили,
постили,  отивали  на  поклоннически  пътувания,  правили  това  или
онова за себе си, но колко добро сте сторили на другите, дори на
най-малките.

Без  съмнение  сред  “най-малките”  са  тези,  които  са  в  грях  и  духовна
бедност, плен и нужда, от които в настоящето има много повече от
тези,  които страдат  от  телесни нужди.  Затова  побързайте:  нашите
предполагаеми добри дела ни водят към самите нас, за да можем да
търсим  единствено  собствената  си  полза  и  спасение;  но  Божиите
заповеди ни подтикват  към нашите ближни,  за  да  можем по този
начин да бъдем от полза за другите за тяхното спасение. Точно както
Христос на кръста се моли не за Себе Си единствено, а за нас, когато
казва: “Отче, прости им, не знаят какво правят,” така и ние трябва
да  се  молим  за  другите.  От  това  всеки  човек  може  да  узнае,  че
клеветниците,  неправедните съдии и презиращите другите са  една
извратена, зла раса, която не върши нищо повече от това да трупа
оскърбления върху тези, за които трябва да се моли; в който порок
никой не е затънал толкова дълбоко колкото самите тези хора, които
вършат много добри дела от самите себе си, изглеждат на другите
като  нещо  необикновено  и  са  почитани  поради  своя  прекрасен,
бляскав живот и множество добри дела. 

17.  Разбирана  духовно тази  заповед  води  до  дори  още  по-велико  дело,
което включва цялата човешка природа.  Тук трябва да се знае,  че
еврейската дума “шабат” означава “почивка,” понеже на седмия ден
Бог си починал от всичките дела, които извършил (Битие 2). Затова
Той също така заповядал седмият ден да  се  пази като свят  и ние
също  да  не  вършим  делата,  които  вършим  през  останалите  шест
дена. Сега  шабата за нас е променен в неделя и останалите дни са
наречени работни; Неделята е наречена почивен или свят ден. И ако
зависеше от Бога в християнството не би имало друг празник освен
неделята; празниците на девата и всички останали светии биха били
всички  преместени  в  неделни  дни  и  по  този  начин  биха  се
изкоренили множество пороци чрез работа в работните дни и земите
не  биха  били  толкова  засушени  и  занемарени.  Но  сега  ние  сме



наводнени с множество празници за погубване на душите, телата и
благата; за което може да се каже много. 

Тази почивка или въздържание от работа е от два вида, телесна и духовна.
Поради тази причина и заповедта трябва да се разбира по два начина.

Телесната  почивка  е  тази,  за  която  говорихме по-горе,  а  именно,  да  се
въздържаме от своята работа и дела, за да можем да се съберем в
църква,  да  видим  месата,  да  чуем  Божието  слово  и  да  се  молим
заедно. Тази почивка наистина е телесна и в християнството вече не
е заповядана от Бога, както казва апостолът (Колосяни 2): “Никой да
не  ви  досажда относно  някой  празник”  –  понеже това  са  древни
образи, но сега истината се е изпълнила, така че всички дни са свети,
както казва Исая 65: “Свят ден ще следва свят;” а от друга страна
всички  дни  са  работни.  Все  пак  тя  е  необходима  и  обичайна  за
църквата,  за  да  могат  несъвършените  миряни и работещи хора да
дойдат  и  да  чуят  Божието  слово.  Понеже  както  виждаме,
свещениците празнуват месата всеки ден, молят се във всеки час и се
обучават в Божието Слово чрез изучаване, четене и слушане. Поради
тази причина също те трябва да бъдат освободени от работа пред
другите,  подкрепяни от десятъци и да имат свят ден ежедневно и
всеки ден да вършат делата на светия ден и да нямат работен ден, но
всеки ден за тях да бъде като останалите. И ако ние всички бяхме
съвършени и познавахме евангелието, можехме да работим всеки ден
ако желаехме или да почиваме ако желаем. Понеже почивен ден в
настоящето  не  е  необходим нито  заповядан  освен  за  поучение на
Божието Слово и за молитва. 

Духовната  почивка,  която  Бог  особено  възнамерява  в  тази  заповед,  е
следната:  ние не само да престанем с нашите дела и търговия,  но
много повече,  да оставим единствено Бог да работи в нас и да не
вършим нищо от себе си с нашите собствени сили. Но как може да
бъде  това?  По  следния  начин:  Човекът,  покварен  от  грях,  много
обича  злите  неща  и  е  склонен  към  всякакви  грехове,  както  казва
Писанието (Битие 8): “помислите на човешкото сърце са зло” т.е.
към гордост, непокорство, гняв, омраза, алчност, невъздържаност и
т.н.  и  summa  summarum във  всичко,  което  той  прави  или  оставя
неизвършено той търси своята собствена полза, воля и чест вместо
тези на Бога и на своя ближен. Следователно всички негови дела,
всички негови думи, всичките му мисли, целият му живот са зли и не
са богоугодни. 

Ако Бог трябва да работи и да живее в него всичките пороци и нечестие
трябва да бъдат изтръгнати и изкоренени, така че да може да има



почивка и прекратяване на всички наши дела, мисли и живот и оттук
нататък (както казва св. Павел в Галатяни 2) не ние вече да живеем, а
Христос да живее, да действа и да говори в нас. Това не са удобни,
приятни дела,  но тук ние трябва да нараним своята  природа и да
оставим тя  да  бъде  наранена.  Тук  започва  битката  между  Духа  и
плътта; тук Духът се противи на гнева, страстта, гордостта, докато
плътта желае да намери удоволствие,  чест и удобство. За това св.
Павел казва (Галатяни 5): “Тези, които са Исус Христови разпнали
са плътта заедно със страстите и похотите й.”  Тогава  следват
добрите дела – постите, бденията, трудовете, за които някои говорят
и пишат толкова много, макар че не знаят нито източника нито целта
на тези добри дела. Затова сега ние също говорим за тях. 

18. Тази почивка, а именно, че нашите дела престават и единствено Бог
действа в нас,  се  осъществява  по два начина.  Първо,  чрез нашите
собствени усилия, второ, чрез усилията и подтикването на другите. 

Нашите собствени усилия трябва да бъдат направени и подредени по такъв
начин, че, на първо място, когато видим нашата плът, чувства, воля и
мисли да ни изкушават ние да им се съпротивляваме и да не им се
поддаваме, както казва мъдрецът: “Не следвай своите желания.” И
Мойсей  (Второзаконие  12):  “Да  не  вършиш  това,  което  ти  се
вижда право в собствените ти очи.”

Тук човек трябва ежедневно да се възползва от молитвата, с която се молел
Давид:  “Господи,  види ме в  пътя си и не  ме оставяй да ходя по
своите си пътеки” и много други подобни молитви, които всички са
обобщени  в  тази  молитва:  ”Да  дойде  Твоето  царство.”  Понеже
пожеланията  са  толкова  много,  толкова  различни  и  освен  това
понякога  толкова  чевръсти,  толкова  подмолни и  благовидни,  чрез
подтикванията на злия, че не е възможно човек да владее себе си в
собствените си пътища. Той трябва да се откаже от ръцете и краката
си, предавайки се Господното ръководство и да не доверява нищо на
своя  разум,  както  казва  Еремия:  “О,  Господи,  зная,  че  пътят на
човека не е в неговата сила.” Доказателство за това виждаме когато
децата на Израел излезли от Египет в пустинята където нямало път,
нямало храна, нямало питие, нямало помощ. Затова Господ вървял
пред тях, през деня в ясен облак, а през нощта в огнен стълб, хранел
ги с манна от небето, пазел облеклото и обувките им, така че те не
овехтели, както четем в мойсеевите книги. Поради тази причина ние
се  молим:  “Да дойде Твоето  царство,  да  бъде  Твоята  воля,  Ти  да
владееш над  нас;  а  не  ние  самите”  понеже  в  нас  няма  нищо по-
опасно от  собственият  ни разум и воля.  И това  е  първото  и  най-



голямо дело на Бога в нас и най-доброто обучение, че ние преставаме
да вършим своите собствени дела, че оставяме разума и волята си
празни, че ние почиваме и се предаваме на Бога във всички неща,
особено когато те изглеждат духовни и добри. 

19. След това идва дисциплината на плътта, да убием нейната силна, зла
страст, да й дадем почивка и облекчение. Нея ние трябва да убием и
смълчим чрез пост, бдение и трудове и от това ние научаваме колко
много и защо трябва да постим, да бдим и да се трудим. 

Има,  уви!  мнозина  слепци,  които  практикуват  своите  наказания,  без
значение  дали  са  пост,  бдения  или  трудове,  единствено  понеже
смятат, че това са добри дела, възнамерявайки чрез тях да придобият
някакви заслуги. Още по-слепи са тези, които измерват своите пости
не само чрез количеството или продължителността, но също и чрез
естеството на храната, смятайки, че е от много по-голяма стойност
ако не ядат месо, яйца или масло. Отвъд тези са тези, които постят
според светиите и според дните; един пости в Сряда, друг в Събота,
друг в денят на св. Барбара, друг на св. Себастиани т.н. Те не търсят
в своите пости нищо освен самото дело; и когато са го извършили те
смятат, че са направили добро дело. Тук няма да кажа нищо за факта,
че някои постят по такъв начин, че на практика се напиват; някои
постят  като  ядат  риба  и  друга  храна  толкова  изобилно,  че  биха
постили повече ако ядяха месо, яйца и масло и по този начин биха
постигнали  много  по-добри  резултати  отколкото  чрез  своя  пост.
Понеже подобен пост не е пост, а подигравка с поста и с Бога. 

Затова  аз  позволявам  на  всеки  да  избере  за  себе  си  денят,  храната  и
количеството  за  пост  при  положение,  че  вземе  в  предвид  своята
плът; нека да й наложи пост, бдение и труд според нейните страсти и
развратеност, и не повече, макар папата, църквата. епископа, отеца-
изповедник и който и да е друг да му заповядва друго. Понеже никой
не трябва да определя и регулира поста, бдението и трудовете според
характера или количеството на храната или според дните, но според
отдръпването  или  напредъка  на  страстите  и  развратеността  на
плътта,  поради  което единствено  са  заповядани поста,  бденията  и
трудовете, т.е., за да ги убият и потиснат. Ако не бяха тези страсти
яденето  би  било  също  толкова  носещо  заслуги  колкото  и  поста,
спането колкото бдението и почивката колкото трудовете, и всяко би
било толкова добро колкото и другото без разлика. 

20. Ако някой открие, че в плътта му се появява повече разврат от яденето
на риба отколкото от яденето на месо и яйца нека да яде месо, а не
риба.  Отново,  ако  види,  че  главата  му  се  обърква  или  тялото  и



стомаха  му  се  повреждат  по  причина  на  поста,  или  той  не  е
необходим,  за  да  убие  разврата  в  плътта  си,  той  може  да  остави
напълно поста и да яде, да спи, да почива колкото е необходимо за
здравето му без значение дали това е против заповедта на църквата
или уставите  на  монашеските  ордени;  понеже никаква  заповед  на
църквата, никакъв закон на някой орден не могат да направят поста,
бдението  или  труда  с  по-голяма  стойност  отколкото  те  имат  в
служението  за  потискането  или  убиването  на  плътта  и  нейните
страсти.  Там  където  хората  отиват  по-далеч  и  поста,  яденето,
спането, бдението са практикуване отвъд силата на тялото и повече
отколкото е необходимо за убиването на страстите, така че чрез него
телесната сила е погубвана и умът се терзае; тогава нека никой не си
представя, че извършва добро дело или да се извинява като цитира
заповедите на църквата  или законите на своя орден.  Той ще бъде
считан за човек, който не се грижи за себе си и, доколкото зависи от
него, е станал убиец на самия себе си. 

Понеже тялото не ни е дадено, за да убиваме неговият естествен живот и
дела, но единствено, за да убием неговите страсти освен ако страстта
не  е  толкова  силна  и  голяма,  че  не  можем  да  й  се  противим  в
достатъчна  степен  освен  ако  не  нараним  естественият  живот.
Понеже,  както  беше  казано,  в  практиката  на  поста,  бденията  и
трудовете ние не търсим самите дела, не гледаме на дните, на броя
нито на храната, но единствено на страстния и разпуснат Адам, така
че посредством тях да може да бъде излекуван от своите зли апетити.

21. От това можем да преценим колко мъдро или глупаво постъпват някои
жени когато  са  с  дете  и  как  трябва  да  се  отнасяме  към  болните.
Понеже глупавите жени толкова желаят да следват постите, че по-
скоро предпочитат  да изложат на опасност плода в утробата си и
самите себе  си отколкото  да  не  постят  когато  другите  постят.  Те
виждат причина за накърняване на съвестта там където няма такава.
Това е  изцяло по вина на проповедниците понеже те непрестанно
дрънкат за постите и никога не посочват тяхната истинска употреба,
ограничение, плод, причина и цел. Така също на болните трябва да
им  бъде  позволено  да  ядат   и  да  пият  всеки  ден  каквото  искат.
Накратко  където  развратността  на  плътта  престава  там  всяка
причина за пост, бдения и трудове, ядене на това или онова вече е
престанала и вече не съществува никаква обвързваща заповед. 

Но тогава трябва да бъде положена грижа, за да не би от тази свобода да
израсне едно мързеливо безразличие за умъртвяването на плътската
страст;  понеже  пакостливият  Адам  е  изключително  хитър  в



намирането на позволение за себе си и в претенцията, че се погубва
тялото или умът; така някои хора скачат в това и казват, че не е нито
необходимо нито заповядано да се пости или да се умъртвява плътта
и са готови да ядат това или онова без страх,  точно като че ли в
продължение на дълго време са придобили голям опит в поста, макар
че никога не са го опитвали. 

Не по-малко трябва да се пазим да не съблазним тези, които понеже не са
достатъчно информирани, смятат за голям грях ако не се пости и се
яде това, както те правят. Те трябва да бъдат наставлявани нежно, а
не надменно презирани нито да се яде това или онова в презрение на
тях, но ние трябва да им кажем причината защо е позволено да се
прави това и така малко по малко да ги водим към едно правилно
разбиране.  Но ако те са упорити и не слушат тогава трябва да ги
оставим на мира и да правим това, което знаем, че е правилно. 

22. Втората форма на дисциплина е тази, която получаваме от ръцете на
другите хора, в която хората или дяволите ни причиняват страдание
както когато ни е отнемана собствеността, тялото ни е болно и честта
ни  е  отнета;  и  всичко,  което  може  да  ни  подбуди  към  гняв,
нетърпение  и  безпокойство.  Понеже  Божието  дело  царува  в  нас
според  Неговата  мъдрост,  а  не  според  нашата  мъдрост,  според
Неговата  чистота  и  въздържание,  а  не  според  разврата  на  нашата
плът. Понеже Божието дело е мъдрост и чистота, а нашето дело е
глупост и нечистота и тези неща трябва да бъдат сложени в покой:
така, по подобен начин то трябва да владее в нас според Неговият
мир,  не  според  нашия  гняв,  нетърпение  и  липса  на  мир.  Понеже
мирът също така  е  Божие дело,  а  нетърпението е  дело на нашата
плът; това трябва да бъде сложено да почива и да умре, за да можем
по този  начин във  всяко  отношение да  пазим духовната  почивка;
нека нашите дела да почиват и нека Бог  да действа в нас. 

Затова, за да умъртви своите дела и Адам в нас Бог ни засипва с множество
изкушения,  които  ни  подбуждат  към  гняв,  множество  страдания,
които  ни  водят  към  нетърпение  и,  последно  от  всичко,  смърт  и
оскърбление от света; чрез което Той не търси нищо друго освен да
може  да  изгони  гнева,  нетърпението  и  липсата  на  търпение  и  да
извърши Своето дело, т.е. да донесе мир в нас. Така казва Исая 28:
“Той  върши  чуждото  дело,  за   да  може  да  постигне  Своето
собствено.”  Какво  означава  това?  Той  ни  изпраща  страдания  и
трудности, за да може да ни научи да имаме търпение и мир; Той ни
заповядва  да  умрем,  за  да  може  да  ни  съживи,  докато  човекът,
напълно обучен, стане толкова мирен и спокоен, че не се безпокои



независимо дали с него се случват добри или зли неща, дали умира
или живее, дали е почитан или презиран. Там Бог единствен живее и
там  няма  човешки  дела.  Това  означава  правилно  да  пазим  и  да
почитаме денят за почивка; тогава човек не води себе си, тогава той
не  желае  нищо  за  себе  си,  тогава  нищо  не  го  безпокои;  но  Бог
единствен го води; няма нищо освен богоугодна наслада, радост и
мир заедно с всякакви други дела и добродетели. 

23. Тези дела Той смята за толкова велики, че ни заповядва не само да
пазим почивният ден, но също и да го почитаме и да го смятаме за
свят.  Затова  Той  заявява,  че  няма  по-ценно нещо от  страданието,
смъртта и всякакви нещастия. Понеже те са свети и освещават човека
за  Божиите  дела,  точно  както  църквата  се  е  отвърнала  от
естествените  дела  и  се  е  посветена  на  поклонение  на  Бога.
Следователно един човек трябва също така да ги разпознае за свети
неща, да се радва и да благодари на Бога когато те идват върху него.
Понеже  когато  дойдат  те  го  правят  свят,  така  че  той  изпълнява
заповедите и е спасен, изкупен от всичките си греховни дела. Така
казва  Давид:  “Скъпоценна  е  пред  Господа  смъртта на  светиите
Му.”

За да може да ни укрепи по този начин Той не само ни е заповядал да
пазим една такава  почивка понеже природата  съвсем не  желае  да
умре и  да  страда  и  за  нея  денят  за  почивка  е  горчив  (понеже да
престане със своите дела и да бъде мъртва); но Той също така ни
утешава в Писанията с множество думи и ни казва (Псалм 91): “С
него ще съм когато е в бедствие; ще го избавя”. И по подобен начин
в Псалм 34: “Господ е близо до всички страдащи и ще им помогне.”

Като че ли това не е достатъчно, Той ни дава един силен, могъщ пример за
това,  Своят  Собствен,  скъп  Син,  Исус  Христос,  нашият  Господ,
Който в събота  лежал в гроба по време на целия ден за почивка,
оставил  всичките  Си  дела  и  бил  първият,  Който  изпълнил  тази
заповед, макар че било нужно да направи това не за Себе Си, но за
наше утешение, за да можем ние във всичките си страдания и смърт
да  бъдем  спокойни  и  да  имаме  мир.  Така  както  Христос  бил
възкресен след Своята почивка и оттогава живее единствено в Бога и
Бог в Него, така трябва и ние чрез смъртта на стария Адам, която
съвършено се  извършва  чрез  естествената  смърт и  погребение,  да
бъдем издигнати в Бога и Бог да може да живее и да действа в нас
завинаги.  Тези  следователно  трябва  да  бъдат  убити  чрез  три
упражнения, Божието управление, нашето умъртвяване на себе си,



нараняването  от  другите,  и  по  този  начин  те  трябва  духовно  да
почват пред Бога и да Му дадат място за Неговата работа.

24. Но подобни дела трябва да бъдат извършени и такова страдание трябва
да  бъде  понесено  във  вяра  и  сигурна  увереност  в  Божието
благоволение, за да може, както беше казано, всички дела да останат
в първата заповед и във вяра и вярата, заради която всички останали
заповеди и дела са заповядани, да се упражнява и подсилва чрез тях.
Виж следователно какъв красив златен пръстен естествено формират
тези три заповеди и как от първата заповед и вярата следва втората
към третата и третата на свой ред води чрез втората към първата.
Понеже  първото  дело  е  да  вярваме,  да  имаме  добро  сърце  и  да
увереност  в  Бога.  От  това  следва  второто  добро  дело,  да  хвалим
Божието име, да изповядваме Неговата благодат,  да даваме цялата
слава единствено на Бога.  Тогава  следва третата,  да  се покланяме
чрез молитва, слушане на Божието Слово, размишление за Божиите
облаги и в добавка да очистваме себе си и да обуздаваме тялото. 

Но когато злият дух види подобна вяра, подобно почитане на Бога и такова
поклонение,  той  се  разгневява  и  повдига  гонение,  напада  тялото,
притежанията, честта и живота, довежда върху нас болести, бедност,
срам и смърт, които Бог е позволил и определил. Виж, тук започва
второто дело, или втората част на третата заповед; чрез тази вяра,
която е твърде жестоко изпитване, дори като злато в огън. Понеже е
голямо нещо да опазим една здрава увереност в Бога, макар Той да
ни изпраща смърт, срам, болест, бедност; и в тази жестока форма на
гняв да Го считаме за нашият най-добър Баща, както трябва да бъде
направено  в  делото  на  третата  заповед.  Тук  страданието  съдържа
вяра, че Божието име трябва да бъде призовано и да бъде хвалено в
подобно страдание и по този начин от третата заповед то ни пренася
отново към втората и чрез самото това призоваване на Божието име
и чрез  хвалението вярата  расте  и по този начин се  подсилва чрез
двете дела на втората и на третата заповед. Така вярата преминава в
дела и чрез делата отново идва до себе си; точно както слънцето си
отива  със  залеза  и  идва  отново  с  изгрева.  Поради  тази  причина
Писанието свързва денят с мирния живот и работа, нощта с пасивния
живот и врагът и вярата живее и делата отиват и се връщат в двете,
точно както Христос казва в Йоан 10. 

25. В този ред на добри дела ние се молим в Господната молитва. Първо
ние казваме: “Отче наш, който си на небесата.” Това са думите на
първата  заповед  на  вярата,  която  според  първата  заповед  не  се
съмнява, че Той е добър небесен Баща. Второ: “Да се свети Твоето



име,”  в  което  вярата  иска  Божието  име,  чест  и  слава  да  бъдат
издигнати  и  вика  към  Него  при  всяка  нужда,  като  казва  втората
заповед. Трето: “Да дойде Твоето царство,” в което ние се молим за
истинска почивка и събота, мирно прекратяване на нашите дела, за
да може Божието дело да бъде извършено в нас и така Бог да владее
в нас като Свое Собствено царство. Когато казваме: “Да бъде Твоята
воля” ние се  молим да можем да пазим и да имаме седемте заповеди
от  втория  скрижал,  в  които  вярата  е  упражнявана  спрямо  нашия
ближен;  точно  както  в  първите  три  тя  е  упражнявана  единствено
спрямо Бога. Това са молби, в които откриваме думите: “Твое, Твое,
Твое, Твое” понеже те търсят единствено това, което принадлежи на
Бога; всички останали казват: “наше, нас” и т.н.; понеже в тях не се
молим за нашето добро и благословение. 

Нека тогава това да бъде достатъчно за едно обикновено, бързо обяснение
на Първият мойсеев скрижал, показващо на обикновените хора най-
високите добри дела. 

Следва вторият скрижал.                               

Почитай баща си и майка си.

От тази заповед ние научаваме, че след прекрасните дела от първите три
заповеди няма по-добри от тези да се покоряваме и да служим на
всички,  които  са  поставени  над  нас.  Поради  тази  причина
непокорството  е  по-голям  грях  от  убийството,  прелюбодейството,
кражбата  и  нечестието  и  от  всичко,  което  тези  неща  включват.
Понеже  няма  по-добър  начин  да  научим  как  да  различаваме  по-
големите  от  по-малките  грехове  от  това  да  отбележим  реда  на
Божиите заповеди макар да има разграничения и в делата на всяка
една заповед. Понеже кой не знае, че да се кълне е по-голям грях
това да се гневи, да се удря баща или майка по-голям от това да се
удари някой друг? Така тези седем заповеди ни учат, че трябва да се
упражняваме  в  добри  дела  към  хората  и  преди  всичко  към  тези,
които са поставени над нас. 

Първото дело е да почитаме собствените си баща и майка. Тази почит се
състои  не  само  в  подходящо  поведение,  но  и  в  това:  ние  им  се
покоряваме,  слушаме,  уважаваме  и  изпълняваме  техните  думи  и
пример, приемаме това, което те казват, пазим тишина и понасяме
тяхното  отношение  към  нас,  дотогава  докато  това  не  е  в
противоречие с  първите три заповеди.  Освен това,  когато те имат
нужда  ние  трябва  да  ги  снабдяваме  с  храна,  облекло  и  подслон.
Понеже  не  без  повод  Той  казва:  “Почитайте  ги”.  Той  не  казва:



“Обичайте ги,”  макар че  това също трябва да бъде направено.  Но
почитта  стои  по-високо  от  любовта  и  включва  определен  страх,
който се свързва с любовта и кара човека да се бои да не ги обиди
повече отколкото се страхува от наказание. Точно защото в почитта
има страх ние оказваме почит и все пак не бягаме от нея като от едно
наказание, но все повече се приближаваме към нея. Такъв един страх
смесен с любов е истинската почит; другият страх без никаква любов
е  този,  който  имаме  към  нещата,  които  презираме  или  от  които
бягаме като страх от палача или от наказанието. В това няма почит
понеже е страх без каквато и да е любов, не, страх, който носи в себе
си  омраза  и  вражда.  За  това  ние  имаме  една  поговорка  от  св.
Йероним: “Това, от което се страхуваме ние също така мразим.” С
такъв  страх  Бог  не  желае  да  се  страхуваме  от  Него  или  да  Го
почитаме  нито  да  почитаме  по  този  начин  нашите  родители;  а  с
първият, който е примесен с любов и увереност. 

2. Това дело изглежда лесно, но малцина го вършат правилно. Понеже там
където родителите са истински благочестиви и обичат децата си не
според плътта, а (както трябва) ги наставляват и насочват със слово и
дело да служат на Бога според първите три заповеди там собствената
воля на децата е напълно пречупена и тя трябва да върши, да остави
неизвършено и  да  понася  това,  което  нейната  природа  естествено
желае да върши обратно; и следователно тя намира повод да презира
своите родители, да мърмори срещу тях или да прави по-лоши неща.
Техните  страх  и  любов  се  отдръпват  освен  ако  нямат  Божията
благодат.  По  подобен  начин  когато  наказват  и  възпитават,  както
трябва  да  правят  (понякога  дори  несправедливо,  което  все  пак  не
накърнява  спасението  на  душата),  нашата  зла  природа  намразва
поправлението.  Освен  всичко  това  има  някои,  които  са  толкова
нечестиви, че се срамуват от родителите си поради бедност, ниско
положение, уродливост или позор, и позволяват на тези неща да им
влияят повече отколкото върховната заповед на Бога,  Който е над
всичко и за добро им е дал такива родители, които да ги упражняват
и опитат в Неговата заповед. Но нещата стават още по-лоши, когато
детето има свои собствени деца; тогава любовта се пренася върху тях
и се отдалечава твърде много от любовта и почитта към родителите.

Но казаното в заповедта трябва да бъде разбирано и за тези, които, когато
родителите  са  починали  или  липсват,  заемат  тяхното  място,  като
роднини,  кръстници,  временни  настойници,  господари  и  духовни
родители. Понеже всеки трябва да бъде управляван и да е подчинен
на други хора. По тази причина тук ние отново виждаме колко много
добри дела са учени в тази заповед понеже в нея целият ни живот е



подчинен на други хора. Поради това покорството е толкова високо
почитано и включва всички добродетели и добри дела. 

3. Има и друго непочитане на родителите, много по-опасно и потайно от
първото,  което  се  украсява  и  се  приема  като  истинска  почит,  т.е.
когато едно дете поеме по свой собствен път и родителите поради
естествената любов позволят това. Тук наистина има взаимна почит,
тук има взаимна любов и за  всички страни това са неща ценни и
родителите и детето се радват един на друг. 

Това  бедствие  е  толкова  често  срещано,  че  случаите  на  първия  вид
непочитане  се  виждат  много  рядко.  Това  е  поради  факта,  че
родителите са заслепени и нито познават нито почитат Бога според
първите три заповеди; затова те не могат да видят какво липсва на
децата им и как трябва да ги поучават и наставляват. Поради тази
причина  те  ги  обучават  на  светски  почести,  удоволствия  и
притежания,  така  че  те  да  могат  по  всякакъв  начин да  угодят  на
човеците и да заемат високи служби: това децата харесват и те се
покоряват с голямо желание без да се противят. 

Така Божията заповед тайно бива сведена до нищо докато всичко изглежда
добре и се изпълнява това, което е писано от пророк Исая и Еремия,
че  децата  са  убивани  от  родителите  си.  Така  те  харесват  цар
Манасия,  който принесъл собственият  с  син на богът Молох и го
изгорил  (2  Царе  21).  Какво  друго  е  това  ако  не  да  принесеш
собственото си дете на идол и да го изгориш когато родителите учат
децата си повече на пътя на света отколкото на Божия път? Нека те
да вървят по своя път и да изгорят в светските удоволствия, любов,
наслади, притежания и почест, но да оставят Божията любов и чест и
желанието за вечно блаженство да бъде потушено от тях?

О, колко опасно е да бъдеш баща или майка, там където владеят плът и
кръв! Защото, наистина, познанието и изпълнението на предишните
три и на следващите шест заповеди зависи изцяло от тази заповед;
понеже на родителите е заповядано да учат на тях своите деца, както
казва  псалм  78:  “Колко  сериозно  заповяда  на  бащите  ни да
възвестяват Божиите заповеди на чадата си, За да ги знае идното
поколение, децата, които щяха да се родят, - Които да настанат и
да  ги разказват на своите чада.” Това също е причината, поради
която  Бог  ни  е  задължил  да  почитаме  родителите  си  т.е.  да  ги
обичаме  със  страх;  понеже  тази  друга  любов  е  без  страх,
следователно тя е повече непочитане отколкото почит. 



Сега виждаме дали всеки от нас няма достатъчно добри дела за вършене
независимо дали е родител или дете. Но ние заслепяваме хората да
оставят тези неща недокоснати и търсим всякакъв вид други дела,
които не са заповядани. 

4. Там където родителите са глупави и обучават децата си според света,
децата по никакъв начин не трябва да им се покоряват; защото Бог,
според  първите  три  заповеди,  трябва  да  бъде  почитан  повече  от
родителите. Възпитание според светските стандарти аз наричам това,
те  да  ги  учат  да  не  търсят  нищо  повече  от  удоволствие,  чест  и
притежания на този свят или неговата сила. 

Да носят прилични дрехи и да търсят почтен живот е необходимо и не е
грях.  Все  пак  сърцето  на  едно  дете  трябва  да  бъде  научено  да
съжалява,  че  този  нещастен  земен  живот не  може да  бъде  живян
добре, или дори започнат, без да се стреми към повече украсяване и
повече  притежания  отколкото  са  необходими  за  предпазване  на
тялото срещу студа и  за  поддържане.  Така  детето  трябва  да  бъде
научено да тъжи, че без неговата собствена воля, то трябва да върши
волята на света, да бъде глупак с останалите хора и да претърпява
такива злини заради нещо по-добро и за да избегне нещо по-лошо.
Така царица Естир носела своята царска корона и все пак казала на
Бога: “Ти знаеш, че знакът на моето високо положение, който е на
главата  ми,  никога  не ме е  радвал,  и  аз  го  презирам като мръсна
дрипа  и  никога  не  го  нося  когато  съм сама,  но  когато  трябва  го
слагам и се явявам пред хората.”  Сърцето,  което мисли така носи
украшенията безопасно; понеже то ги носи и не ги носи, танцува и не
танцува, живее и не живее добре. И тези са тайните души, скритите
невести  Христови,  но  те  са  редки;  понеже  е  трудно  да  не  се
наслаждаваш на украсата и почитта. Така св. Сесилия носела златни
дрехи по заповед на своите родители, но под тях, докосваща се до
тялото й имало груба дреха. 

Тук  някои  човеци  казват:  “Как  тогава  мога  да  въведа  децата  си  в
обществото  и  да  ги  оженя  достойно?  Трябва  да  направя  нещо
показно.” Кажи ми, не са ли това думи на едно сърце, което презира
Бога и разчита повече на своите сили отколкото на Божията грижа?
Заради  това  св.  Петър  учи  и  казва  (1  Петър  5):  “Всяка  ваша
възложете на него защото Той се грижи за вас.” Това е знак, че тези
хора никога не са благодарили на Бога за децата си, никога досега не
са се молели правилно за тях, никога не са Му ги предали; иначе те
биха знаели и биха опитали, че те трябва да молят Бога и за брачната
зестра  на  техните  деца  и  да  я  очакват  от  Него.  Затова  Той  им



позволява да вървят по своя път с грижи и притеснения и все пак да
не успяват. 

5. Вярно е, както казват хората, че родителите, макар да не са направили
друго, ще достигнат до спасение чрез обучението на своите деца; ако
правилно ги учат  да  служат на  Бога  техните  ръце ще са  пълни с
добри дела.  Понеже какво  са  гладния,  жадния,  голия,  затворения,
болния, странника освен душите на собствените им деца, чрез които
Бог превръща вашите домове в болница и ви поставя над тях като
главна сестра,  да бдите над тях, да има давате добри думи и дела
както храна и питие, за да могат те да се научат да се доверяват, да
вярват и да се страхуват от Бога и да поставят своята надежда в Него,
да  прославят  името  Му,  да  не  се  кълнат  и  да  не  проклинат,  да
умъртвяват себе си чрез молитва, пост, бдение, работа, да посещават
поклонението и да слушат Божието Слово и да пазят съботата, за да
се  научат  да  презират  временните  неща,  да  понасят  спокойно
нещастията  и  да  не  се  страхуват  от  смъртта  нито  да  обичат  този
живот? 

Вижте какви велики уроци, колко много добри дела имате пред себе си във
вашия дом, с вашето дете, което се нуждае от всички тези неща както
гладна,  жадна,  гола,  бедна,  затворена,  болна  душа.  О,  какво
благословено семейство и дом е този където има такива родители!
Наистина това ще е една истинска църква, избран манастир, да, един
рай. За такива говори Псалм 128: “Блажен всеки, който се бои от
Господа, И ходи в Неговите пътища; Защото ще ядеш  плода от
труда на ръцете си; Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш Жена
ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, Чадата ти като
маслинени  младоци  около  трапезата  ти,  Ето,  така  ще  се
благослови  човекът,  Който  се  бои  от  Господа.” Къде  са  тези
родители? Къде са тези, които така търсят добри дела? Тук никой не
иска да дойде. Защо? Бог е заповядал това; дяволът, плътта и кръвта
отблъскват от него, то не е показно, следователно не струва нищо.
Тук  този  съпруг  тича  при  св.  Яков,  тази  жена  дава  обет  за
поклонническо пътуване на нашата господарка; никой не обещава,
че правилно ще управлява и учи себе си и детето да се покорява на
Бога. Той оставя зад себе си тези, за които Бог му е заповядал да се
грижи с тяло и душа и ще служи на Бога на някои друго място, което
не му е било заповядано. Подобна извратеност не забранява никой
епископ,  никой  проповедник  не  поправя;  не,  заради  алчност  те  я
утвърждават  и  ежедневно  измислят  повече   поклоннически
пътувания, издигат светии и панаири с индулгенции. Бог да се смили
над такава слепота.      



6. От друга страна родителите не могат да заслужат вечно наказание по
никакъв начин по-лесно отколкото ако пренебрегнат своите деца в
своя дом и не ги учат на нещата, които казахме по-горе. Каква полза
ако те обучат себе си с пости, молитви, поклоннически пътувания и
вършат всякакви добри дела? Бог няма да ги пита за тези неща в деня
на смъртта и при съда, но ще изисква от тях децата, които Той им е
поверил. Това е показано от думите на Христос Лука 23): “Дъщери
ерусалимски, не плачете за Мене, но за вас и за децата си. Понеже
идат  дни  когато  ще  кажете:  Блажена  утробата,  която  не  е
раждала и гърдите, които не са сукали.” Защо трябва да тъжат ако
не за своето осъждение, което идва от собствените им деца? Ако те
не бяха имали деца вероятно можеха да бъдат спасени. Наистина,
тези  думи  трябва  да  отворят  очите  на  родителите,  така  че
нещастните им деца да не бъдат мамени от тази лъжлива, плътска
любов, като че ли те правилно почитат родителите си когато не се
карат с тях или им се покоряват в светските неща, чрез които тяхната
собствена  воля  е  подсилвана:  макар  че  заповедите  поставят
родителите на почит именно с цел волята на децата да може да бъде
пречупена и те да станат смирени и кротки.

Точно както  беше казано  и  за  другите  заповеди,  че  те  трябва  да  бъдат
изпълнявани като основно дело, така също и тук нека никой да не
предполага,  че  обучението  на  децата  му  е  само  по  себе  си
достатъчно,  освен  ако  не  бъде  направено  с  увереност  в  Божието
благоволение, така че човек да не се съмнява, че е угоден на Бога в
своите дела и че той не оставя тези дела да бъдат нещо друго освен
едно наставление и упражнение на неговата вяра, че той вярва в Бога
и гледа към Него за  благословение и благоволение.  Без  тази вяра
никое дело  не  може да  устои  и  не  е  добро  и  приемливо;  понеже
мнозина езичници са обучавали децата си чудесно, но всичко това е
загуба поради тяхното неверие. 

7.  Второто  дело  на  тази  заповед  е  да  почитаме  и  да  се  покоряваме  на
духовната майка, святата християнска църква, духовната сила, така
че да  се  съобразяваме  с  това,  което тя  казва,  забранява,  определя
изисква  и  позволява  и  да  почитаме,  да  обичаме  и  да  се  боим  от
духовния  авторитет  така  като  почитаме,  обичаме  и  се  боим  от
естествените си родители и се покоряваме във всички неща, които не
са противни на първите три заповеди. 

Сега по отношение на това дело нещата са дори по-лоши отколкото при
първото. Духовният авторитет трябва да наказва греха със забрана и
закон и да кара духовните си деца да бъдат добри, за да могат те да



имат причина да вършат това дело и да се упражняват в покорство и
почит към нея. Подобна ревност днес не се вижда; те се отнасят със
своите  подчинени  както  майки,  които  са  изоставили  децата  си  и
тичат след любовниците си, както казва Осия 2; те не проповядват,
те  не  поучават,  те  не  възпират,  те  не  наказват  и  няма  никакво
духовно ръководство в християнството. 

Какво мога да кажа за това дело? Останали са няколко дни на пост и на
празници и дори и те би било добре да се премахнат. Но никой не
мисли за това и нищо не е останало освен забраната за дългове, която
не трябва да съществува. Но духовната власт трябва да се грижи за
това,  така  че  прелюбодейството,  невъздържаността,  лихварството,
лакомията,  светския  изглед,  прекаленото  украсяване  и  други
подобни явни грехове и срамоти да могат да бъдат наказвани най-
сурово  и  поправяни;  и  тя  трябва  добре  да  ръководи  даренията,
манастирите,  енориите  и  училищата  и  ревностно  да  провежда
поклонение  в  тях,  да  осигурява  на  младите  хора,  момчета  и
момичета,  в  училищата  и  в  килиите,  учени,  набожни  мъже  като
учители, за да бъдат обучавани добре, а възрастните хора да дават
добър пример и християнската страна да се изпълни с чудесни млади
хора. Така св. Павел учи своя ученик Тит, за да може да наставлява и
ръководи всички класи хора - млади и стари, мъже и жени. Но сега те
отиват на училище с желания; те са учени, които сами ръководят и
учат себе си; не, достигнало се е, уви! мястото където трябва да се
учи  добро  да  се  превърне  в  училище  за  мошеничество,  и  никой
изобщо да не мисли за дивата младеж. 

8.  Ако  горният  ред  преодолее  човек  може  да  види  как  на  духовният
авторитет  трябва  да  бъдат  показвани  покорство  и  почит.  Но  сега
случаят е подобен на естествените родители, които оставят децата си
да  правят  каквото  искат;  сега  духовните  авторитети  заплашват,
позволяват,  вземат  пари  и  прощават  повече  от  това,  което  имат
правото да прощават.  Тук аз ще се въздържа да кажа повече;  ние
виждаме повече от това, което е добро; алчността дърпа юздите и се
поучава точно това, което трябва да бъде забранено; и ясно се вижда,
че  духовното  състояние  във  всяко  отношение  е  по-светско  от
светското.  Междувременно  християнството  трябва  да  бъде
унищожено и тази заповед да погине. 

Ако е  имало епископ,  който ревностно  да  се  грижи за  всички хора,  да
надзирава,  да  посещава  и  да  бъде  верен  както  трябва  да  бъде,
наистина един град би бил твърде много за него. Понеже във времето
на  апостолите  когато  християнството  е  било  в  най-доброто  си



състояние,  всеки  град  е  имал  свой  епископ,  дори  и  най-малките
населени места, които били християнски. Как биха вървели нещата
когато един епископ пожелае да има повече, този целия свят, онзи
четвърт от него. 

Време е да молим Бога за милост. От духовната власт ние имаме много; но
от духовното управление нямаме нищо или малко. Междувременно
да  помогне,  който  може,  така  че  даренията,  манастирите  и
училищата да бъдат добре основани и управлявани; и това също би
било едно от делата на духовен авторитет ако се намали броят на
даренията, манастирите и училищата там където за тях не могат да се
полагат  грижи.  Много  по-добре  би  било  да  няма  манастири  или
дарение отколкото те да бъдат зле управлявани, поради което Бог е
повече подбуждан към гняв.   

9. Тогава тъй като авторитетите толкова цялостно са пренебрегнали своята
работа  и  са  извратени  от  това  със  сигурност  следва,  че  те
злоупотребяват със своята власт и вършат други и зли дела, точно
както  правят  и  родителите  когато  дават  заповеди  противни  на
Божиите. Тук ние трябва да бъдем мъдри; понеже апостолът казва,
че  времената,  в  които  властват  подобни  авторитети  са  опасни.
Понеже  изглежда,  че  ние  се  противим  на  тяхната  власт  ако  не
вършим всичко,  което  заповядват.  Следователно  ние  трябва  да  се
държим  за  първите  три  заповеди  от  първия  скрижал  и  да  сме
убедени, че никой човек, нито епископ, нито папа, нито ангел, може
да ни заповяда  и  да  ни определи  нещо,  което е  противно на  или
нарушава  тези  три  заповеди  или  не  им  помага;  и  ако  те  опитват
подобни  неща  това  не  е  валидно  и  не  е  нищо  и  ние  също  така
съгрешаваме  ако  следваме  и  се  покоряваме  или  дори  одобряваме
подобни дела. 

От това е лесно да разберем, че заповедите за пости не включват болните,
бременните жени или тези, които поради друга причина не могат да
ги понесат без вреда. И, да добавим още, в наше време от Рим не
идва нищо, освен един панаир от духовни стоки,  които са явно и
безсрамно купувани и продавани, индулгенции, енории, манастири,
епископства, ректорства всичко, което някога се е намирало в служба
на  Бога  нашир  и  надлъж;  поради  което  не  само  всички  пари  и
богатства на света да привличани и поглъщани от Рим (понеже това
би  било  най-малкото  зло),  но  енориите,  епископските  места  и
прелатствата са разкъсвани на части, напускани, оставяни пусти и по
този начин хората са пренебрегвани, Божието слово и Божието име и
чест  се  считат  за  нищо  и  вярата  е  унищожена,  така  че  накрая



подобни институции и служби падат в ръцете не само на неучени и
неподходящи хора, но по-голямата част в ръцете на римляните, най-
големите  злодеи  на  света.  Така  това,  което  е  било  създадено  за
служба на Бога, за наставление, управление и подобрение на хората
трябва сега да служи на коняри, мулетари, да, да не използвам по-
ясен език, римските блудници и мошеници; и ние не получаваме по-
голяма благодарност от това, че те ни подиграват като глупаци. 

10. Тогава ако всички подобни непоносими злоупотреби са извършвани в
името на Бога и на св. Петър сякаш Божието име и духовната сила са
определени,  за  да  се  хули  Божията  чест,  да  се  унищожава
християнството, тялото и душата, ние наистина сме задължени да се
противим по подобаващ начин толкова колкото можем. И тук ние
трябва подобно на благочестиви деца, чийто родители са полудели,
първо  да  видим  с  какво  право  на  това,  което  отначало  е  било
основано за служба на Бога в нашите земи или е било определено да
служи на децата ни, трябва да бъде позволено да върши своите дела
в Рим и да липсва тук, където би трябвало да служи. Как можем да
сме толкова глупави?

Тогава,  тъй  като  епископите  и  духовните  прелати  стоят  празни  по
отношение на този въпрос, не се противопоставят или се страхуват и
по  този  начин  позволяват  на  християнството  да  погине,  наше
задължение е преди всичко смирено да призовем Бога за помощ да
спре тези неща след това да се заловим за работа, за да направим
това, да изпратим блудниците и тези, които носят писма от Рим на
тяхната работа като по един разумен, кротък начин им кажем, че ако
желаят да се трудят подобаващо в своите енории, те ще живеят в тях
и ще помагат на хората да стават по-добри чрез проповядване или
чрез добър пример; или ако не желаят и ако живеят в Рим или на
друго място, опразват или развращават църквите, тогава нека папата,
на  когото  служат  да  ги  храни.  Не  подобава  ние  да  поддържаме
смутителите  на  папата,  неговите  хора,  неговите  мошеници  и
блудници за погубление и вреда на собствените си души. 

О! Това са истинските турци, които кралете, принцовете и благородниците
трябва първи да нападнат; търсейки по този начин не собствената си
полза, а единствено доброто на християнството и предотвратяване на
богохулството и обезчестяването на Божието име; и  да се отнасят
със свещениците така като с баща, който е изгубил своя ум и разум;
и  като  към  един,  който  ако  не  бъде  възпрян  и  ако  не  му  се
противопоставят (макар и с  пълно смирение и уважение)  може да
погуби  детето,  наследника  и  всеки.  Така  ние  трябва  да  почитаме



авторитета на Рим като наш върховен баща и все пак понеже те са
полудели и са изгубили разума си да не им позволяваме да направят
това,  което  желаят,  за  да  не  би  по  този  начин  да  унищожат
християнството. 

11. Някои смятат, че това трябва да бъде отнесено до общ събор. На това аз
казвам, Не! Понеже ние сме имали толкова много събори, на които
това  е  било  поставяни;  като  например  този  в  Констанс,  Базел  и
последният Римски събор; но нищо не е било постигнато и нещата са
ставали дори още по-лоши. Освен това подобни събори са напълно
безполезни понеже римската мъдрост е измислила средства, така че
кралете  и  принцовете  трябва  преди това  да  дадат  обет  да  оставят
римляните да бъдат каквито са и да запазят това, което имат, така че
те са поставили по този начин спънка за всяка реформация,  за  да
запазят и защитят свободата си за всякакво мошеничество макар този
обет да е изискван  насила и взет противно на Бога и на закона и чрез
който вратите да са заключвани за Светия Дух, Който трябва да води
съборите.  Най-доброто  и  също  последното  останало  лекарство  би
било царете,  принцовете,  благородниците,  градовете  и  обществата
сами да започнат и отворят път за реформация, така че епископиите
и  свещениците,  които  сега  се  страхуват,  да  имат  причина  да  я
следват. Понеже тук не може и не трябва да се очаква нищо друго
освен Божиите първи заповеди, срещу които нито Рим нито небето
могат да заповядат или забранят нещо. И забраните или заплахите, с
които те мислят,  че могат  да спрат това не постигат  нищо;  точно
както  не  е  нищо ако  един  безумен  баща  сурово  заплашва  синът,
който го възпира и го заключва. 

12. Третото дело на тази заповед е да се покоряваме на временните власти,
както  учи  Павел  в  Римляни  13,  Тит  3  и  св.  Петър  в  1  Петър  2:
“Покорявайте  се  на  царя  като  на  върховен  владетел  и  на
принцовете като негови представители и на всяка светска власт.”
Но задължение на светската власт е да защитава своите поданици и
да наказва кражбата, грабежа и прелюбодейството, както св. Павел
казва в Римляни 13: “Той не носи напразно сабята; понеже с нея
служи на Бога за страх на злодееца и за защита на доброто.”

Тук хората грешат по два начина. Първо, те лъжат правителството, мамят
го и не са лоялни, нито се покоряват нито вършат това, което то е
заповядало  и  наредило  без  значение  дали  със  своите  тела  или  с
притежанията си. Понеже дори ако правителството върши неправда
така  както  царят  на  Вавилон  вършел  срещу евреите,  все  пак  Бог
желае да му се покоряваме, без предателство и измама. Второ, когато



хората говорят зло за правителството и го кълнат и когато човек не
може  да  си  отмъсти  и  злоупотребява  срещу  правителството  с
мърморене и зли дела, публично и тайно.  

Във  всичко  това  ние  трябва  да  почитаме  това,  което  св.  Петър  ни
задължава да почитаме,  а именно, че неговата власт,  без значение
дали  е  правилна  или  погрешна,  не  може  да  нарани  душата,  а
единствено тялото и собствеността, освен ако не се опита явно да ни
накара да вършим зло срещу Бога или хората; както в предишните
дни когато управниците все още не били християни и както днес се
казва, че вършат турците. Понеже да понесе неправда не унищожава
никоя душа, не, това прави душата по-добра макар да нанася вреда
на  тялото  и  собствеността,  но  да  се  причинява  неправда,  това
унищожава душата, макар да спечели цялото световно богатство. 

13. Това е и причината да няма толкова голяма опасност във временната
власт  както  в  духовната,  когато  тя  върши  зло.  Понеже  светската
власт  не  може  да  причини  вреда  понеже  няма  нищо  общо  с
проповядването и вярата и първите три заповеди. Но духовната власт
наранява не само когато върши зло, но и когато пренебрегне своите
задължения и се занимава с други неща, пък били те и по-добри от
най-добрите  дела  на  светската  власт.  Затова  ние  трябва  да  й  се
противим когато не върши правото и да не се противим на светската
власт дори да постъпва зле. Понеже бедните хора вярват и вършат
това, което виждат, че вярва и върши духовната власт ако не им е
показан пример и не са учени, че те също не трябва да вярват нищо и
да вършат нищо понеже тази власт не е дадена с някаква друга цел
освен да води хората към вяра в Бога. Всичко това не се намира в
светската власт понеже тя може да извърши и да остави неизвършено
каквото си поиска, но моята вяра в Бога все още ще върви по пътя си
и ще върши своите дела понеже аз няма нужда да вярвам това, което
тя вярва. 

Следователно също, светската власт е нещо много малко в Божиите очи и
много по-малко почитана от Него понеже заради нея, без значение
дали действа правилно или погрешно, ние не трябва да се противим,
да  ставаме  непокорни и  да  се  караме.  От  друга  страна  духовната
власт е изключително велико благословение и твърде скъпоценна в
очите Му, така че дори най-малкият християнин не трябва да мълчи
ако тя се отклони дори на косъм от своите задължения, да не казвам
когато  върши  точно  обратното  на  своите  задължения,  както  сега
виждаме всеки ден. 



14. В тази власт също има множество злоупотреби. Първо, когато тя следва
ласкателите, което е обичайно и особено вредно за тази власт, срещу
което никой не може да опази и защити себе си в достатъчна степен.
Тук тя  е  водена за носа  и потиска обикновените хора,  става  едно
управление  като  това,  за  което  един  езичник  казва:  “Мрежата  на
паяка улавя и най-малките мухи, но воденичният камък преминава
през нея.” Така законите, постановленията и управлението на една и
съща власт държат малките хора, а големите са освободени от тях; и
там  където  принцът  сам  не  е  достатъчно  умен,  така  че  да  не  се
нуждае от ничий съвет или няма такова поведение, че всички да се
боят от него, там ще има и трябва да има (освен ако Бог не извърши
специално чудо) едно детинско управление. 

Поради тази  причина  Бог  смята  злите,  неподходящи управници за  най-
голямото зло както заплашва в Исая 3: “Ще отнема от тях мъдреца
и ще им дам деца за управници и младенци да владеят над тях.”
Четири бедствия споменава Бог в Писанието (Езекиил 14). Първата и
най-леката, която избрал и Давид, е морът, втората е гладът, третата
е войната, четвъртата е всякакви диви зверове, като лъвове, вълци,
змии, дракони; това са злите управници. Понеже там където те се
намират земята е опустошена, не само в тяло и собственост, както на
другите места, но също и в чест, дисциплина, добродетел и спасение
на душите. Понеже морът и гладът правят хората добри и богати, но
войната и злите управници унищожават всичко което е свързано със
светските и вечните притежания. 

15. Един принц трябва също да бъде много мъдър и да не се стреми винаги
да налага собствената си воля макар да може да притежава авторитет
и много добра кауза.  Понеже е много по-голяма добродетел да се
изтърпи  зло  от  нечий  авторитет  отколкото  да  се  рискува
собствеността и човека ако това е от полза за поданиците; понеже
светските права се свързват единствено с временни блага. 

Следователно е глупаво да се казва: Аз имам права за това следователно аз
ще го взема със сила  и ще го пазя без значение, че от това могат да
последват множество злини за другите. Така ние четем за император
Октавиан,  че  той не  желаел да  започва  война без  значение  колко
справедлива е причината, освен ако няма сигурни индикации за по-
голяма  полза  отколкото  вреда  или поне,  че  вредата  няма  да  бъде
непоносима  и  казал:  “Войната  е  като  ловене  на  риба  със  златна
мрежа; риска от загуба винаги е по-голям от ползата от това, което
можеш да уловиш.” Понеже този, който управлява колата трябва да
върви по-внимателно отколкото ако върви сам; понеже ако върви сам



той може да ходи, да скача и да прави каквото си иска, но когато
кара  кола  той  трябва  да  внимава  и  да  пригажда  себе  си  така,  че
колата и конете да могат да го следват и да поставя това над своята
собствена воля. Така също и един принц води множества със себе си
и  не  трябва  да  ходи  и  действа  както  сам  желае,  а  така  както
множеството може пресмятайки техните нужди и ползи повече от
своята  собствена  воля  и  удоволствие.  Понеже  когато  един  принц
управлява според собствената си зла воля и следва собственото си
мнение той прилича на пиян водач, който се хвърля право напред с
коня и колата през храсти, тръни, канавки, вода, хълмове и долини,
без  да  зачита  пътя  и  мостовете;  той  няма  да  кара  дълго  и  ще
преобърне колата. 

Следователно  за  управниците  би  било  най-добре  ако  те  прочетат  или
накарат някой да им прочете още от младостта им историите, както
на свещените така и на светските книги, в които ще намерят повече
примери и умение в управлението отколкото във всички законови
книги; както четем, че направил царят на Персия (Естир 6). Понеже
историята  и  примерите учат  и  носят  по-голяма  полза  от  закона и
правилата; там учи действителният опит тук неопитани и несигурни
думи. 

16. Три специални, особени дела трябва да извършат всички управници в
наше  време,  особено  в  нашите  земи.  Първо,  да  сложат  край  на
ужасяващата  лакомия  и  пиянство,  не  само  по  причина  на
крайностите,  но  също  и  поради  техните  разходи.  Понеже  чрез
подправки и други подобни неща, без които човек може да живее
добре, не малка временна загуба се е случила и ежедневно се случва
в нашите земи. Да се предотвратят тези две големи злини би дало
достатъчно работа на светските управници понеже пътищата, които
те  са  прокарали  са  широки  и  дълбоки.  И  как  могат  тези,  които
притежават власт да служат на Бога по добре и да подобрят повече
своите земи?

Второ,  да  се  забрани  високата  цена  на  облеклото,  поради  което  се
пропилява толкова голямо състояние и все пак се служи единствено
на света и на плътта; страшно е да се мисли, че подобна злоупотреба
трябва да бъде забранявана сред хора, които са се обрекли, кръстени
са и са посветени на Христос, Разпнатият, и които трябва да носят
своя кръст след Него и да се готвят за идния живот като ежедневно
умират. Ако някои хора грешат поради незнание това може да бъде
понесено;  но  че  това  е  практикувано  толкова  свободно,  без



наказание,  без  срам,  без  възпиране,  не,  по този  начин са  търсени
слава и похвала, това наистина е нещо напълно нехристиянско. 

Трето, да се забрани лихварското купуване на наеми, което по-целия свят
погубва, изпояжда и гнети всички земи, хора и градове чрез своята
изкусна форма, чрез което се представя не като лихварство, докато
на практика то е по-лошо от лихварство, понеже хората не се пазят
от него като от явно лихварство. Вижте, това са тримата евреи, както
казва  човек,  които  изсмукали  целия  свят.  Затова  управниците  не
трябва да спят, да не бъдат лениви, ако желаят да дадат добър отчет
за своята служба пред Бога.

17.  Тук  също  трябва  да  бъде  споменато  мошеничеството,  което  е
практикувано  от  чиновниците  и  други  епископски  и  духовни
служители, които забраняват, товарят и угнетяват бедните с големи
теготи докато им е останала дори една стотинка. Това трябва да бъде
предотвратено чрез  меча на светската  власт  понеже не е  останала
друга помощ и лекарство. 

О, дано небесният Бог даде да бъде установено управление, което да сложи
край на публичните вертепи както е било направено сред народа на
Израел!  Нехристиянско  е  тези  публични  домове  на  греха  да  се
споменават  сред  християните  нещо,  за  което  преди  дори  не  се  е
чувало. Трябва да бъде правило момичетата и момчетата да се женят
рано и така този порок да бъде предотвратен.  Подобно правило и
обичай трябва да бъде желан както от духовните така и от светските
управници. Ако това е било възможно сред евреите защо да не бъде
възможно сред християните? Не, ако е възможно в селата, малките
градчета и някои по-големи градове както можем да видим защо да
не бъде възможно навсякъде? 

Но проблемът е, че на света няма истинско управление. Никой не желае да
работи затова работодателите трябва да дават на своите работници
почивни дни: тогава те са свободни и никой не може да ги укроти.
Но  ако  има  закон,  че  те  трябва  да  свършат  това,  което  им  е
определено и никой не трябва да им дава работа на друго място това
зло  до  голяма  степен  би  било  прекратено.  Бог  да  ни  помага!
Страхувам се, че тук желанието е много по-голямо от надеждата; но
това не ни извинява. 

Вижте,  тук  са  споменати  само  няколко  дела  на  магистратите,  но  те  са
толкова добри и толкова много, че предоставят преизобилни добри
дела, които да бъдат вършени всеки час и постоянно да служат на
Бога. Но тези дела, подобни на останалите, трябва да бъдат вършени



с вяра, да, да бъдат упражнение на вярата, така че никой да не очаква
да  угоди  на  Бога  чрез  делата,  а  чрез  една  сигурна  увереност  в
Неговото  благоволение  да  върши подобни  дела  единствено,  за  да
почете и да хвали своя добър Бог и по този начин да служи и да е от
полза за ближния си. 

18.  Четвъртото  дело  на  тази  заповед  е  покорството  на  слугите  и
работниците на техните господари и господарки.  Затова св.  Павел
казва (Тит 2): “Слугите да се покоряват на господарите си, да  им
угождават във всичко, да им не противоречат,” и също поради тази
причина:  понеже  по  този  начин  те  създават  добра  репутация  на
учението на  Христос и на  нашата вяра,  така  че  езичниците да  не
могат да се оплакват от нас и да бъдат отблъснати. Св. Петър също
казва:  “Слуги  покорявайте  се  на  господарите,  поради  страх  от
Бога, не само на добрите и кротките, но също и на опърничавите.
Понеже това е угодно на Бога ако човек пострада невинен.” 

Сега на света има едно най-голямо оплакване от слугите и работниците, че
те са непокорни,  неверни,  неуважителни и алчни;  това е  зло пред
Бога. И наистина, това е едно дело на слугите, чрез което те могат да
се спасят; те няма нужда да ходят на поклоннически пътувания или
да вършат това или онова; те ще са направили достатъчно ако само
сърцето  им  е  насочено  към  това  и  те  с  удоволствие  вършат  или
оставят неизвършено това, което знаят, че ще е угодно на техните
господари и господарки; и вършат всичко това с проста вяра; не че
чрез своите дела те ще натрупат много заслуги, но те вършат това с
увереност  в  Божието  благоволение  (в  което  могат  да  се  намерят
всички заслуги), просто за нищо, от любов и добра воля към Бога,
Който дава подобна увереност. За всички подобни дела те трябва да
мислят като за едно упражняване и наставление и за укрепване на
тяхната вяра и увереност все повече и повече. Понеже, както често е
казвано,  тази  вяра  прави  всички  дела  добри,  да,  тя  трябва  да  ги
направи да бъдат най-добри работници. 

19. От друга страна господарите не трябва да  управляват  своите  слуги,
слугини и работници грубо, да не се вглеждат твърде отблизо във
всяко  нещо,  понякога  заради  мира  да  пренебрегват  някои  неща.
Понеже не е възможно всичко да бъде направено винаги съвършено,
сред  която  и  да   е  класа  хора  докато  все  още живеем в  земното
несъвършенство.  Поради  това  св.  Павел  казва  (Колосяни  4):
“Господари отдавайте на слугите си това, което е редно знаейки,
че  имате  същият  Господар  на  небесата.”  Следователно  ако
господарите не желаят Господ да се отнесе твърде строго с тях,  а



много  неща  да  бъдат  пропуснати  поради  благодатта,  то  те  също
трябва да бъдат толкова по-нежни към своите слуги и да пропускат
някои неща и все пак да се грижат слугите да вършат правото и да се
учат на страх от Бога. 

Но  вижте  сега  какви  добри  дела  могат  да  извършат  господарят  и
господарката, колко прекрасно Бог ни предлага всички добри дела
толкова близо до нас, толкова многобройни, толкова непрестанни, че
ние  няма  нужда  да  търсим  добри  дела  и  можем  спокойно  да
забравим за другите претенциозни, надуващи се, измислени човешки
дела като поклоннически пътувания, изграждане на църкви, търсене
на индулгенции и други подобни. 

Тук  аз  трябва  естествено  също  да  кажа  как  съпругата  трябва  да  бъде
покорна, подчиняваща се на своя съпруг както на по-висшестоящ, да
му  отстъпва,  да  пази  тишина  и  да  се  покорява  когато  това  не
противоречи на Божиите заповеди. От друга страна съпругът трябва
да обича жена си, да си затваря очите за някои неща и да не се отнася
сурово с нея, за което св. Петър и св. Павел говорят много. Но това
има своето място в по-нататъшното разглеждане на десетте заповеди
и лесно може да бъде извлечено от тези текстове. 

20. Но всичко, което беше казано за тези дела  се съдържа в тези двете,
покорство и съобразяване. Покорството е задължение на поданиците,
съобразяването на господарите, така че да се грижат да управляват
своите  поданици  добре,  да  се  отнасят  нежно  с  тях  и  да  вършат
всичко, за да могат последните да имат полза и да им помагат. Това е
техният път към небето и това са най-добрите дела, които могат да
бъдат  извършени  на  земята;  с  тях  те  са  по-приемливи  пред  Бога
отколкото ако без тях те не вършат нищо освен чудеса. Така казва св.
Павел (Римляни 12): “Който управлява да управлява с усърдие.” Той
като че ли казва: “Нека той да не си позволява да бъде подведен от
това, което другите хора или класи вършат; нека той да не гледа дали
това или на онова дело е блестящо или скрито; но нека да гледа на
собствената  си  позиция  и  да  мисли  единствено  как  може  да
облагодетелствува тези, които са му подчинени. За това нека да стои
той, да не позволява да бъде откъснат от него, макар и небето да се
разтваря и да не бъде отместен дори ако адът го преследва. Това е
верният път, който води към небето.”

О, ако човек гледа на себе си и на своята позиция по този начин и следва
единствено своите задължения, колко богат в добри дела би станал
той  само  за  кратко  време,  така  тайно  и  тихо,  че  никой  не  би
забелязал това освен единия Бог! Но сега ние сме изоставили всичко



това и един тича при картузианците,  друг на това място, трети на
онова, като че ли добрите дела и Божиите заповеди са пръснати в
ъглите  и  скрити;  макар  в  Притчи  1  да  е  записано,  че  Божията
мъдрост вика своите заповеди публично по улиците, сред хората и
при градските порти; което означава, че те могат да се намерят на
всяко място, във всяко състояние на живота и по всяко време, а ние
не ги виждаме и в своята слепота търсим на други места. Христос
казва  (Матей  24):  “Ако  ви  кажат  тук  е  Христос  или  там  е,  не
вярвайте. И ако ви кажат, Ето, той е в пустинята не отивайте
или Той е в скришната стаичка не вярвайте; те са лъжепророци и
лъжехристи.”

21. Отново, покорството е задължение на служителите, за да насочват те
всичкото си усърдие и усилия да вършат и да оставят несвършено
това,  което господарите им искат от тях и да не си позволяват да
бъдат отстранени или поместени от това, вършейки нещо различно.
Нека никой човек да не смята, че живее добре или върши добри дела,
без  значение дали пости или се моли,  или с  каквото и  име да  ги
нарече, ако не се упражнява усърдно и постоянно в това. 

Но ако се случи, както често става, временните власти и управници, като се
наричат,  да  принуждават  своите  подчинени  да  вършат  неща
противни на Божиите заповеди или ги възпират да вършат това, там
покорството свършва и задължението е прекратено. Тук човек трябва
да каже както св. Петър казал на еврейските управници: “Подобава
да се покоряваме на Бога, а не на човеци.” Той не казал: “Ние не
трябва да се покоряваме на човеци;” понеже това би било погрешно;
но казал: “На Бога а не на човеци.” Така ако един принц пожелае да
тръгне на война  и неговата цел е явно неправедна ние не трябва да
го следваме нито да му помагаме по никакъв начин; понеже Бог е
заповядал  да  не  убиваме  ближния  си  нито  да  се  отнасяме
несправедливо с него. По подобен начин ако той ни задължава да
дадем неверно свидетелство, да откраднем, излъжем или измамим и
други  подобни  неща  тук  ние  трябва  по-скоро  да  се  откажем  от
притежанията, тялото и живота си отколкото да нарушим Божиите
заповеди. 

Четирите първи заповеди имат своите дела в разбирането, т.е. те пленяват
човека, управляват го и го подчиняват, така че той не владее себе си,
не  одобрява  себе  си,  не  мисли  високо  за  себе  си,  но  в  смирение
познава себе си и позволява да бъде воден, така че да не се гордее.
Следващите  заповеди  се  занимават  със  страстите  и  похотите  на
хората, така че те също да бъдат убити.     



НЕ УБИВАЙ

1. Страстта на гнева и на отмъщението са свързани с петата заповед, която
казва: “Не убивай.” Тази заповед съдържа едно дело, което все пак
включва и изразява множество пороци и което е наречено кротост.
То  е  от  два  вида.  Единият  свети  прекрасно  и  в  него  няма  нищо
прикрито. Него ние практикуваме към нашите приятели и към тези,
които  ни  правят  добро  и  ни  дават  наслада  с  притежания,  чест  и
похвала  или  тези,  които  не  ни  засягат  с  думи  или  дела.  Такава
кротост  имат  и  неразумните  животни  като  лъвове  и  змии  като  и
турците, евреите, мошениците, убийците и лошите жени. Всички те
са добри и благи когато хората правят това, което те желаят или ги
оставят на мира; и все пак има не малко, които измамени от подобна
безполезна кротост, прикриват гнева си и го извиняват казвайки: “Аз
наистина не бих се гневил ако ме оставят на мира.” Наистина, добри
хора, така и злите духове също биха били кротки ако бяха оставени
да  вършат  каквото  желаят.  Недоволството  и  отвращението  ви
обземат, за да могат да ви покажат колко пълни с гняв и нечестие
сте, за да можете да бъдете наставени да се стремите към кротостта и
да изгоните гнева. 

Втората  форма  на  кротост  е  напълно  добра,  която  се  показва  към
противниците и враговете, не им прави зло, не кълне нито проклина,
не говори зло за тях, не замисля зло срещу тях, макар да си ни отнели
притежания,  чест,  живот,  приятели  и  всичко.  Не,  там  където  е
възможно, тя връща добро за зло, говори добро за тях, мисли добре
за тях, моли се за тях. За това Христос казва (Матей 5): “Вършете
добро на тези, които ви вършат зло. Молете се за тези, които ви
гонят.”  И  Павел  (Римляни  12):  “Благославяйте  тези,  които  ви
кълнат, благославяйте и не кълнете, но им връщайте добро.”

2.  Вижте  как  това  ценно,  прекрасно  дело  е  било  изгубено  сред
християните, така че сега никъде не надделява нищо освен вражда,
война, караница, гняв, омраза, завист, измама, проклинане, клевети,
онеправдаване, отмъщение и всякакви видове гневни дела и думи; и
все  пак,  с  всичко  това,  ние  имаме  своите  множество  празници,
слушаме  меси,  казваме  си  молитвите,  изграждаме  църкви  и
множество други подобни духовни неща, които Бог не е заповядал.
Ние  блестим  силно  и  сияйно,  като  че  ли  ние  сме  най-светите
християни,  които  някога  е  имало.  И така  поради тези  огледала  и
маски ние позволяваме Божията заповед да бъде напълно унищожена
и  никой  не  изпитва  себе  си  колко  близо  или  колко  далеч  е  от
кротостта и изпълнението на тази заповед; макар Бог да е казал, че



не  този,  който  върши  такива  дела,  а  този,  който  пази  Неговите
заповеди, ще влезе във вечният живот. 

На земята няма никой, на когото Бог да не е дал враг или неприятел като
доказателство за собственият му гняв и нечестие, т.е., някой, който
накърнява неговите притежания, чест, тяло или приятели и по този
начин опитва дали в него все още се намира гняв, дали може да е
добре  разположен  спрямо  неприятеля  си,  говори  добро  за  него,
върши му добро  и  не  възнамерява  зло против него.  Така  нека  да
излезе напред този, който пита какво да направи, за да върши добри
дела,  да  угоди  на  Бога  и  да  бъде  спасен.  Нека  той  да  постави
неприятеля  си  пред  себе  си,  да  го  държи  винаги  пред  очите  на
сърцето си, като упражнение дали може да спре духът си и да учи
сърцето си да мисли добро за своя враг, да му желае доброто, да се
грижи и моли за него; и тогава когато се предостави възможност, да
говори добро за него и да му стори добро. Нека този, който желае, да
опита това и ако намери, че не е достатъчно да прави това през целия
си  живот,  той  може  да  ме  обвини  в  лъжа  и  да  каже,  че  моето
твърдение е погрешно. Но ако това е, което Бог желае и ако не желае
да Му се отплатим с някаква друга монета, от каква полза е това, че
се  занимаваме  с  други  велики  дела,  които  не  са  заповядани  и
пренебрегваме това? Следователно Бог казва (Матей 5): “Казвам ви,
че всеки, който се гневи на брата си без причина излага се на съд; и
който  рече  на  брата  си  Глупако (т.е.  всякакво  нападение,
проклинане, хулене, клеветене)  излага се на огнения пъкъл.” Какво
остава  тогава  за  външното  действие,  удар,  нараняване,  убийство,
увреждане и т.н. ако дори гневните мисли и думи са толкова сурово
наказвани?

3.  Но там където  има истинска кротост  там сърцето  го  боли за  всичко
лошо,  което  се  случва  на  врагът  му.  Това  са  истинските  деца  и
наследници  на  Бога  и  братя  на  Христос,  Чието  сърце  е  било  по
подобен начин наскърбено за всички  нас когато е умирал на светия
кръст.  Ние  виждаме  един  благочестив  съдия,  Който  произнася
присъда върху един престъпник със скръб и съжалява за  смъртта,
която  законът  изисква.  Тук  действието  трябва  да  бъде  на  гняв  и
грубост.  Толкова  цялостно  добра  е  кротостта,  че  дори  в  такива
действия на гняв тя остава, не, измъчва сърцето най-горчиво когато
трябва да бъде гневна и сурова. 

Но тук ние трябва да внимаваме, да не бъдем кротки противно на Божията
чест  и заповед.  Понеже за Мойсей е  писано,  че  бил най-кроткият
човек на света и все  пак когато евреите  се поклонили на златния



телец и възбудили Божия гняв Той умъртвил много от тях и по този
начин  извършил  изкупление  пред  Бога.  По  подобен  начин  не  е
удачно магистратите да бъдат небрежни и да позволяват греха да е
разпространява  поради  тях;  но  Божията  чест  и  заповед  трябва  да
бъдат  защитавани  и  повредата  или  несправедливостта  на  нашия
ближен  ние  трябва  да  предотвратяваме,  магистратите  с  меч,
останалите от нас с укор, и все пак винаги със съжаление към тези,
които са заслужили това наказание. 

Това високо, благородно, сладко дело може лесно да бъде научено, ако ние
го  вършим с  вяра  и  като  едно  упражняване  на  вяра.  Понеже ако
вярата  не  се  съмнява  в  Божието  благоволение  нито  поставя  под
въпрос, че Бог е благодатен, би станало съвсем лесно за един човек
да бъде благодатен и благосклонен към ближния си,  без  значение
колко му е съгрешил той; понеже ние сме съгрешили много повече
спрямо Бога. Ето, това е една кратка заповед, но тя представя едно
дълго, силно упражнение на добри дела и вяра. 

Не прелюбодействай          

1.  В  тази  заповед  са  заповядани  две  добри  дела,  които  включват  и
прогонват  множество  пороци.  Тя  е  наречена  чистота  или
целомъдрие, за нея е говорено и проповядвано много и тя е добре
позната  на  всеки,  макар  да  не  е  толкова  внимателно  пазена  и
практикувана колкото други дела, които не са заповядани - толкова
готови сме ние да вършим това, което не е заповядано и да оставяме
неизвършено  заповяданото.  Ние  виждаме,  че  света  е  пълен  със
срамни  дела  на  невъздържаност,  неприлични  думи,  истории  и
песнички, изкушението за които нараства ежедневно чрез лакомия и
пиянство,  безделие  и  натруфеност.  Ние  продължаваме  по  пътя  си
сякаш не сме християни, след като сме били за малко в църква казали
сме една кратка молитва, пазили сме постите и празниците и с това
смятаме, че сме изпълнили всичките си задължения. 

Ако  не  беше  заповядано  да  вършим  никакво  друго  дело  освен
целомъдрието ние бихме имали достатъчно неща за вършене дори и
само с него; толкова опасен и яростен порок е разпуснатостта. Той
действа във всичките ни членове: в мислите на сърцата ни, в погледа
на очите ни, в слуха на ушите ни, в думите на устата ни, в делата на
ръцете и нозете  ни и в цялото ни тяло. Да контролираме всички тези
изисква труд и усилия; и така Божията заповед ни учи колко велики
са истинските добри дела, не че за нас е възможно чрез собствената
си сила да помислим за добро дело, да не казвам нищо да направим
усилие да го извършим. Както казва св. Августин, сред всички борби



на християните борбата за  целомъдрие е  най-тежката поради една
единствена  причина  -  тя  продължава  ежедневно  без  прекъсване  и
целомъдрието рядко надделява. За това всички светии са плакали и
са  се  оплаквали  както  прави  св.  Павел  (Римляни  7):  “Защото
откривам, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто.”

2. Ако това дело на целомъдрие е постоянно то ще доведе до множество
добри дела,  до  пост  и  обуздаване  на  лакомията  и  пиянството,  до
бдителност и ранно въставане срещу леността и прекомерния сън, до
работа  и  труд  срещу  безделието.  Понеже  лакомията,  пиянството,
излежаването до късно в леглото и стоенето без работа са оръжия на
невъздържаността,  чрез  които  целомъдрието  бързо  бива
побеждавано.  От  друга  страна  светият  апостол  Павел  нарича
постите,  бдителността  и  труда  богоугодни  оръжия,  с  които
нецеломъдрието  бива  побеждавано,  така  че  да  не  покварява
природата. 

Над всичко това,  най-силната  защита са  молитвата  и Божието Слово;  а
именно,  когато  злата  страст  напада  човек  трябва  да  бърза  на
молитва,  да  призовава  Божията  милост  и  помощ,  да  чете  и
евангелието и да размишлява над Христовите страдания. Така Псалм
137 казва: “Блазе на онзи, който хване и разбие о камък малките ти
деца!” т.е. ако сърцето тича към Господ Христос заедно със злите си
мисли докато те все още са малки и едва започват, понеже Христос е
един Камък, върху Който те са стривани на прах и се превръщат в
нищо. 

Виж, тук човек ще намери достатъчно и повече от достатъчно, което да
върши и ще му се дадат множество добри дела, които да следва в
себе  си.  Но  сега  никой  не  използва  молитвата,  поста,  бдението,
трудът за тази цел, а хората спират в тези дела, като че ли те са цел
сами по себе си, макар че те трябва да бъдат вършени, така че да
изпълнят  делото на  тази  заповед  и  ежедневно да  ни очистват  все
повече и повече.         

Някои добавят и други неща, които трябва да бъдат избягвани като меки
легла и дрехи, скъпи украшения и забрана да се приближаваме и да
говорим с членове на противния пол, нито дори да ги поглеждаме и
всичко останало, което може да бъде полезно за целомъдрието. Във
всичко това никой не може да даде твърдо определени правилно или
мярка.  Всеки  трябва  да  внимава  на  себе  си  и  да  види  какво  е
необходимо за собственото му целомъдрие, в каква мяра и за колко
дълго му помага да бъде въздържан, за да може по този начин да ги
избере  и  пази  за  себе  си.  Ако  не  може  да  направи  това  нека  за



известно време да се остави да бъде управляван от някой друг, който
може да го накара да пази някои неща докато той се научи сам да
управлява себе си. Това е била целта, поради която в древността са
били създадени  монашеските  домове,  за  да  учат  младите  хора  на
дисциплина и чистота.

3. В това дело една добра и силна вяра е от голяма помощ, на практика по-
важна от всичко останало. Поради тази причина и Исая 11 казва, че
“вярата  ще  бъде  пояс  на  кръста  му”  т.е.  един  пазач  на
целомъдрието. Понеже този, който живее така, че гледа към Бога за
всяка благодат се наслаждава на духовна чистота; следователно той
може толкова по-лесно да се съпротивлява на плътска нечистота и в
такава  вяра  Духът  му  казва  как  наистина  може  да  избягва  злите
помисли  всичко, което е противно на целомъдрието. Понеже както
вярата  в  Божието благоволение  живее вечно  и  работи във  всички
дела така също не престава и нейното наставление във всичко, което
е угодно на Бога или Му е противно; както св. Йоан казва в своето
послание:  “Няма  нужда  да  ви  учи  някой:  понеже  Божието
помазание т.е. Божият Дух ви учи на всичко.”

Все  пак  ние  не  трябва  да  се  отчайваме  ако  не  се  избавим  бързо  от
изкушението  нито  по  някакъв  начин  да  си  представяме,  че  сме
свободни  от  него  докато  живеем  и  трябва  да  считаме  това
единствено като наставление и подтик да се молим, постим, бдим, да
се  трудим и  да  вършим други  упражнения  за  угасване  на  плътта
особено практикуването  и  упражняването  на  вяра  в  Бога.  Понеже
въздържането, което е лесно не е ценно, а това, което воюва против
невъздържаността и се бори и непрестанно отхвърля всяка отрова, с
която  плътта  и  злият  дух  ни  напада.  Така  св.  Петър  се  моли:
“Умолявам  ви,  да  се  въздържате  от  всяка  плътска  и  духовна
нечистота, които воюват против душата.” И св. Павел (Римляни
6): “Не се покорявайте на тялото и на неговите страсти.” В тези и
други подобни пасажи е видно, че никой не е без зли пожелания; но
всеки може и трябва ежедневно да воюва против тях. Но, макар че
носи  неудобство  и  болка  това  е  дело,  което  носи  и  не  по-малко
наслада и в което ние намираме нашата утеха и задоволство. Понеже
тези,  които  мислят,  че  слагат  край  на  изкушението  като  му  се
подават само разпалват себе си още повече; и макар за момент да е
угасено  то  се  завръща  с  по-голяма  сила  в  друго  време  и  намира
природата по-слаба отпреди.

Не кради



1. Тази заповед също е едно дело, което включва множество добри дела и
се  противи  на  множество  пороци.  Тя  е  наречена  от  германеца
Милдикейт “доброжелателство” т.е. едно дело готово да помогне и
да  услужи  на  всеки  със  своите  блага.  Тя  воюва  не  само  срещу
кражбата и разбойничеството, но и срещу всяко скъперничество във
временните блага, което човеците могат да проявят един към друг
като  алчност,  лихварство,  завишаване  на  цените,  фалшиви  стоки,
неверни теглилки и  размери.  Кой може да  изкаже всички готови,
нови,  хитри  измами,  които  се  умножават  ежедневно  във  всяка
търговия, чрез които всеки търси собствената си печалба от загубата
на другия и забравя правилото, което казва: “Прави на другите това,
което желаеш да правят на теб?” Ако всеки държи това правило
пред очите си в своята търговия, бизнес и отношения с ближния той
лесно би открил как трябва да продава и да купува, да взема и да
дава,  да  заема  и  да  дава  безвъзмездно,  да  обещава  и  да  спазва
обещанието си и други подобни неща. Когато погледнем на света и
на неговите дела как алчността владее всяко занимание ние не само
откриваме достатъчно  за  вършене  ако желаем да  живеем почтено
пред Господа, но и трябва да бъдем завладени от ужас и страх за този
опасен,  нещастен  живот,  който  е  толкова  неимоверно претоварен,
разпънат  и  пленен  от  грижите  на  временното  съществуване  и
нечестно търсене на печалба. 

2.  Затова  мъдрецът  ненапразно  казва:  “Щастлив  е  богатият,  който  се  е
намерил  невинен,  който  не  тича  след  златото  и  не  поставя
упованието си в съкровището на парите. Кой е този човек? Ние ще го
прославим заради това, че е извършил чудно дело в живота си.” Като
че ли той казва: “Никой не се е намерил такъв или поне много малко
на брой.” Да, твърде малко са тези, които забелязват и разпознават
тази страст към златото в себе си. Понеже тук алчността има много
хубаво, красиво прикритие за своя срам, което се нарича грижа за
тялото  и  естествена  нужда.  Под  неговото  прикритие  тя  събира
богатства отвъд всякаква граница и никога не се задоволява; така че
този, който по този начин се пази чист трябва наистина, както той
казва, да извърши чудни невероятни неща в този живот. 

Ако човек не само желае да върши добри дела, но дори чудеса, които Бог
да похвали и от които да се удоволства каква нужда има да търси на
друго място? Нека да внимава на себе си и да види, че той не тича
след златото, нито уповава на парите, но оставя златото да тича след
него  и  парите  да  се  домогват  за  благоволението  му  и  нека  да  не
обича нито едно от тези неща нито да прилепва сърцето си към тях;
тогава той е истински, щедър, вършещ чудеса, щастлив човек, както



казва  Йов  31:  “Никога  не  съм  се  уповавал  на  златото  и  не  съм
правил златото моя надежда и упование.” И Псалм 62: “Ако изникне
богатство не прилепвай към него сърцето си.” Така и Христос учи
(Матей 4), че ние не трябва да мислим какво ще ядем и какво ще
пием и какво ще облечем, тъй като Бог се грижи за всичко това и Той
знае, че се нуждаем от всички тези неща. 

Но някои казват: “Да, разчитай на това, не мисли и гледай какво печено
пиле ще падне в устата ти!” Аз не казвам, че човек не трябва да се
труди и да не търси доход, но той не трябва да се тревожи, да не бъде
алчен,  да  не  се  отчайва  смятайки,  че  няма  достатъчно;  понеже  в
Адам  ние  всички  сме  осъдени  да  се  трудим  когато  Бог  му  казва
(Битие 3): “С пот на челото ще ядеш хляба си.” И Йов 5: “Както
птицата  е  създадена  да  лети  така  и  човек,  за  да  се  труди.”
Птиците летят без притеснение и алчност; така и ние трябва  да се
трудим без притеснение и алчност. Но ако се тревожите и сте алчни
желаейки в устата ви да падне печено пиле тревожете се и бъдете
алчни и вижте дали по този начин ще изпълните Божията заповед и
ще се спасите!

3.  Това  дело  вярата  учи  сама.  Понеже  ако  сърцето  търси  Божието
благоволение и разчита на него как е възможно човек да бъде алчен
и да се тревожи? Той трябва да е сигурен без всякакво съмнение, че
Бог се грижи за него; следователно той не се прилепва към парите;
той също така ги използва с внимателна щедрост за полза на своя
ближен  и  знае,  че  ще  има  достатъчно  без  значение  колко  дава.
Понеже неговият Бог, на Когото той уповава няма да го излъже или
изостави, както е писано (Псалм 37): “Млад бях, ето остарях, но не
съм  видял  праведният  оставен  нито  потомството  му  да  проси
хляб.” Затова апостолът не нарича никой друг грях идолопоклонство
освен  сребролюбието  понеже  то  показва  най-ясно,  че  човек  не
разчита  на  Бога  за  всичко,  очаква  повече  добро  от  своите  пари
отколкото от Бога; и, както казахме, чрез подобно доверие Бог бива
наистина почитан или безчестен. 

И наистина в тази заповед може ясно да се види как всички добри дела
трябва да бъдат вършени във вяра; понеже тук всеки трябва ясно да
чувства,  че причината за сребролюбието е неверие и причината за
щедростта е вярата. Защото понеже един човек се доверява на Бога
той е щедър; и се безпокои понеже не се доверява на Бога. Както в
тази заповед така и във всички останали заповеди вярата е майстор-
строител  и  върши  добрите  дела  на  щедростта;  и  без  такава  вяра
щедростта не е от полза, а по-скоро нехайно разпиляване на пари.



4. Чрез тази заповед ние можем също да знаем, че тази щедрост трябва да
се  простира  дори  до  враговете  и  неприятелите  ни.  Понеже  какво
добро дело е да сме щедри единствено към приятелите си? Както
Христос  учи  (Лука  4)  дори  нечестивите  човеци  правят  това  на
приятелите си. Освен това, дивите зверове също вършат добро и са
щедри към тези от собствения си вид. Затова един християнин трябва
да се издигне по-високо, нека неговата щедрост да служи и не тези,
които  не  заслужават,  злотворците,  враговете  и  неблагодарните,
точно  както  небесният  му  Отец  прави  слънцето  да  изгрява  и  за
праведните и за неправедните и дава дъжд и на благодарните и на
неблагодарните. 

Но тук става ясно колко трудно е да се вършат добри дела според Божията
заповед, колко се противи природата, колко се извива и гърчи тя в
своята борба срещу това, макар лесно и доброволно да върши добри
дела по собствен избор. Затова вземете враговете си, неблагодарните
и  им  правете  добро;  тогава  ще  видите  колко  близо  сте  до  тази
заповед или колко далеч сте от нея и как през целия си живот вие
трябва да вършите това дело. Понеже ако враговете ви се нуждаят от
вас и вие не им помогнете когато можете това е същото както ако сте
откраднете  това,  което  им  принадлежи  понеже  вие  им  дължите
помощта си. Както казва св.  Амброзий: “Хранете гладните; ако не го
нахраните вие, доколкото зависи от вас, ги убивате.” В тази заповед
се включват и делата на милост, които Христос ще изисква от ръката
на човека в последния ден. 

Но магистратите и градовете трябва поради нея да забранят скитниците,
пътешествениците и просяците от далечни земи или поне да им се
наложат  ограничение  и  правила,  така  че  да  не  бъде  допускано
мошеничеството да се разпространява нашироко под прикритието на
просията  и  нейната  измама,  от  която  сега  има  много,  да  бъде
забранена.  Аз  говоря  надълго  за  тази  заповед  в  Траката  си  за
лихварството.

Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

1. Тази заповед изглежда малка, но въпреки това е толкова велика, че този,
който я изпълнява правилно трябва да изложи на риск своя живот,
притежания и чест, приятели и всичко, което има; и все пак тя не
включва повече от делото на този малък член, езикът и е наречена от
германеца  Уахрейт  “говорене  на  истината”  и  където  има  нужда
оспорване  на  лъжите.  Тя  забранява  множество  зли  дела  на  езика.
Първо: тези, които се вършат чрез говорене и тези, които се вършат
чрез запазване на мълчание. Чрез говорене когато един човек води



несправедливо дело и желае да го докаже и спечели чрез лъжливи
аргументи,  улавя  своя  ближен  с  хитрост,  създава  всичко,  което
поддържа  и  укрепва  собственото  му  дело.  Вършейки  това  той  не
прави  на  своя  ближен  това,  което  сам  би  желал  ближният  му  да
направи за него. Това някои хора правят заради печалба, някои за да
избегнат  загуба  или  срам  търсейки  по  този  начин  собствената  си
полза  вместо  Божията  заповед  и  извиняват  себе  си  казвайки:
“Vigilanti jura subveniunt - законът помага на този, който внимава;”
сякаш не е тяхно задължение да внимават за делото на ближния си
толкова колкото и за своето собствено. Така те умишлено позволяват
делото на  ближният им да  бъде  изгубено макар да  знаят,  че  то  е
справедливо. Това зло в настоящото време е толкова често срещано,
че аз се опасявам, че няма процес и дело където едната страна да не
съгрешава  срещу  Божията  заповед.  И  дори  когато  не  могат  да
постигнат  своето  те  все  пак  имат неправеден  дух и  воля,  така  че
желаят  праведното  дело  на  техния  ближен  да  бъде  изгубено  и
тяхното неправедно дело да победи. Този грях е най-често срещан
когато  опонента  е  важен  човек  или  враг.  Понеже  човек  желае  да
отмъсти на врага си; но той не желае да навлече върху себе си злата
воля  на  един  важен  човек.  Така  започва  ласкателството  и
подмазването  или,  от  друга  страна,  скриването  на  истината.  Тук
никой  не  желае  да  поеме  риска  да  си  навлече  немилостта  и
недоволството, да се изложи на загубата и опасност заради истината;
и така Божията заповед трябва да погине. И това е почти навсякъде
пътят на света.  Този,  който би пазил тази заповед би напълнил и
двете си ръце с добри дела единствено чрез пазене на езика си. И
тогава  колцина са тези,  които си позволяват  да  мълчат или да  се
отклонят  от  истината  чрез  дарове  и  подаръци!  Така  наистина
навсякъде  това  е  едно  високо,  велико  и  рядко  дело,  да  не  се
лъжесвидетелствува срещу ближния.

2. Има и второ накърняване на свидетелството за истината, което е дори
по-голямо, с което ние трябва да се борим срещу злите духове. То не
е  свързано  с  временни  неща,  но  с  благовестието  и  истината  на
вярата, която злият дух никога не е можел да понася и винаги така
води великите сред човеците, на които е трудно да се устои, че да я
постискат и преследват. За това е писано в Псалм 82: “Избави бедния
от  ръката  на  нечестивия  и  помогни  на  изоставения  да  защити
делото си.”

Вярно е, че подобно гонение днес не се среща често; но това е грешка на
духовните прелати, които не разнасят благовестието, а го оставят да
загине и по този начин премахват точно това, което би повдигнало



подобно  свидетелство  и  гонение;  и  на  негово  място  ни  учат  на
собствените си закони и на това,  което им е угодно. Поради тази
причина  и  дяволът  не  повдига  вълнения,  понеже  надвивайки
благовестието той също така надвива и вярата в Христос и всичко
върви така както той желае. Но ако благовестието бъде събудено и
чуто отново без съмнение целият свят би се вдигнал и раздвижел и
по-голямата  част  от  царете,  принцовете,  епископите,  докторите,
свещениците  и  всички,  които  са  велики,  биха  му  се  противили и
воювали срещу него, както винаги е ставало когато Божието Слово е
излизало на светло; понеже света не може да понесе това, което идва
от Бога. Това е доказано в Христос, Който бил и е най-великото, най-
ценното и най-доброто от всички, което Бог има; все пак света не
само  не  Го  приема,  но  Го  преследва  по-жестоко  отколкото
останалите дошли от Бога. 

Затова както в това време така и по всяко време само малцина са тези,
които  стоят  за  Божията  истина  и  поемат  риск  за  своя  живот,
притежания,  чест  и  за  всичко,  което  имат,  както  Христос  е
предсказал:  “Ще  бъдете  мразени  от  всички  заради  Мен.”  и
“Мнозина ще се съблазнят в Мен.” Да, ако тази истина е нападана от
селяни, овчари, коняри и хора без положение, кой не би желал и не
би бил готов да я изповяда и да свидетелствува за нея? Но когато
папата и епископите, заедно с първенците и царете, я нападат всички
хора  бягат,  мълчат,  лицемерстват  за  да  не  изгубят  притежанията,
честта, благоволението и живота си. 

3. Защо правят това? Понеже нямат вяра в Бога и не очакват нищо добро от
Него. Но там където се намират подобна вяра и увереност, там има
също едно смело, предизвикателно, безстрашно сърце, което поема
риска и стои за истината, макар че това може да му струва живота
или дрехите, макар че това е противно на папата и на царете; както
виждаме да правят мъчениците. Понеже едно такова сърце е доволно
и почива леко понеже има един добър, любящ Бог. Затова то презира
всяко благоволение, разположение, притежания и чест от човеците,
оставя ги да вършат каквото пожелаят; както е писано в Псалм 15:
“Той презира тези, които презират Бога и почита боящите се от
Него;” т.е. тираните, силните, които преследват истината и презират
Бога, той не се страхува; той не ги зачита той ги презира. От друга
страна  тези,  които  са  гонени  заради  истината  и  се  боят  от  Бога
повече  отколкото  от  човеците,  към  тези  той  се  прилепва,  тях
защитава,  тях  почита;  както  е  писано  за  Мойсей  (Евреи  11),  че
избрал да бъде със своите братя въпреки египетския цар. 



О, в тази заповед вие отново виждате накратко, че вярата трябва да бъде
майстор-работник и в това дело, така че без нея никой не би имал
смелостта да го извърши; толкова цялостно всички дела се състоят
във  вяра  както  вече  често  беше  казвано.  Следователно  без  вяра
всички дела са мъртви без значение колко добър е техният изглед
или име. Понеже никой не върши делото на тази заповед освен този,
който  стои  твърдо  и  безстрашно  с  увереност  в  Божието
благоволение.  Така  също  без  същата  вяра  не  може  да  бъде
извършено  и  никое  дело  на  никоя  друга  заповед.  Така  чрез  тази
заповед  всеки  може  да  изпита  и  да  претегли  себе  си  дали  е
християнин  и  наистина  вярва  на  Христос  и  по  този  начин  дали
върши добри дела или не. Ние виждаме, че всемогъщия Бог не само е
поставил  нашият  господ  Исус  Христос  пред  нас,  за  да  можем да
вярваме в Него с такава увереност, но също и че държи пред нас в
Него един пример за същата тази увереност и за всяко добро дело, с
цел да  вярваме   в  Него,  да  Го  следваме  и  да  пребъдваме  в  Него
завинаги;  както Той казва (Йоан 9):  “Аз съм пътят, Истината и
Животът” – Пътят, в който ние Го следваме, Истината, в това, че
вярваме в Него; Животът, че живеем в Него завинаги. 

От всичко това е видно, че всички останали дела, които не са заповядани,
са  опасни  и  лесно  познаваеми;  такива  както  градежи  на  църкви,
украсяването им, правенето на поклоннически пътувания и всичко,
което  е  записано  толкова  подробно  в  църковния  закон  и  мами  и
натоварва света и го съсипва, създава нечиста съвест,  заглушава и
отслабва  вярата  и  не  казва  как  един човек,  макар  да  пренебрегне
всичко  останало,  има  достатъчно  за  вършене  с  цялата  си  сила  в
пазенето на Божиите заповеди и никога не може да извърши всички
добри дела,  които Той е заповядал.  Защо тогава да търсим други,
които не са нито заповядани нито необходими и да пренебрегва тези,
които са необходими и заповядани?

Последните две заповеди, които забраняват злите пожелания на тялото за
удоволствие и за временни блага са сами по себе си ясни. Тези зли
пожелания не вършат зло на ближния и все пак те продължават до
гроба  и  борбата  с  тях  не  престава  до  смъртта.  Затова  тези  две
заповеди са събрани от св. Павел в една (Римляни 7) и са поставени
като  цел,  която  ние  не  сме  осъществили  и  единствено  в  нашите
мисли достигаме преди смъртта си. Понеже никога никой не е бил
толкова  свят,  че  да  не  чувства  в  себе  си  зли  пожелания  особено
когато се появява случай и изкушение. Понеже първородния грях е
свойствен на  нашата  природа и  може да  бъде  обуздаван,  но не  и
изцяло изкоренен освен чрез смъртта на тялото, което поради тази



причина е полезна и трябва да бъде желана. За това нека Бог да ни
помага. Амин.            

 


	ТРАКТАТ ЗА ДОБРИТЕ ДЕЛА
	от Мартин Лутер (1520)
	Посвещение
	Исус
	На знаменития, благороден принц и господар, Джон, дук на Саксония, лендграф на Турингия, марграф на Мейсен, мой добър господар и благодетел.
	Знаменити, благородни принце и господарю! Винаги помня своето смирено задължение и слаба молитва за ваше благородие!
	От дълго време, благородни принце и господарю, аз желаех да покажа моята смирена почит към ваше благородие, дарявайки някои от духовните стоки, които са на мое разположение; но аз винаги съм считал силите си за твърде слаби, за да се наема с нещо достойно за ваше благородие.
	Все пак тъй като моят най-благороден господар Фредерик, дук на Саксония, електор и викар на светата Римска империя, ваш благороден брат, не презря, но благородно прие моята малка книжка, посветена на негово благородие, която сега е публикувана – макар че не такова беше моето намерение - аз събрах смелост от този благороден пример и започнах да мисля, че благородният дух, подобно на благородната кръв, може да бъде еднакъв и във двама ви, особено що се отнася до благородната милост и добра воля. Надявам се, че ваше благородие по подобен начин няма да презре този мой скромен дар, за който чувствам, че има по-голяма нужда да бъде публикуван отколкото други мои проповеди или трактати. Понеже беше повдигант най-важният въпрос, въпросът за добрите дела; в който е използвана неизмеримо повече хитрина и измама отколкото за всеки друг и в който скромните хора лесно биват заблуждавани и за който нашият Господ Христос ни е заповядал да се оглеждаме внимателно за овчите кожи, под които се крият истински вълци.
	Нито сребро, злато, скъпоценни камъни, нито някаква рядка стока има такива многообразни смеси и недостатъци както добрите дела, които трябва да имат една единствена доброта и без нея те са просто цвят, образ и измама.
	Макар да знам и еждневно да чувам много хора, които мислят с пренебрежение за моята бедност и казват, че аз пиша единствено малки памфлети и германски проповеди за неучените миряни това няма да ме обезпокои. Ако пожелале Бог през целия си живот да помогна дори само на един единствен мирянин това ще е добре, аз ще бъда доволен, ще благодаря на Бога и ще съм доволен всичките ми малки книжки да бъдат унищожени.
	Дали създаването на множетсво велики книги е едно изкуство и полза за църквата оставям на други да отсъдят. Но вярвам, че ако съм имал желалние да сътворя велики книги според тяхното изкуство аз бих могъл, с Божията помощ, да направя това е много по-голяма готовност отколкото те биха могли да подготвят един малък разговор като моите. Ако писането беше толкова лесно колкото преследването Христос отдавана отново би бил хвърлен от небето и Божият трон би бил преобърнат. Макар всички да не можем да бъдем писатели всички желаем да сме критици.
	Сега аз с готовност ще оставя на някой друг честта на по-големите неща и съвсем няма да се срамувам да пиша на немски за неучените миряни. Макар аз самият да имам само малки умения в това аз вярам, че ако преди това сме правили това и за в бъдеще направим още повече християнството ще пожъне не малка полза и ще бъде по-добре подготвено от това отколкото от чрез великите, дълбоки книги и въпроси, които се използват единствено в училищата сред учените.
	Освен това аз никога не съм насилвал или молил някой да ме слуша или да чете моите проповеди. Аз служа свободно в църквата с това, което Бог ми е дал и което аз дължа на църквата. Който не харесва това може да чете и да слуша това, което другите имат да кажат. И ако те не желаят да бъдат мои длъжници това е от малко значение. За мен е достатъчно и дори твърде много това, че някои миряни желаят да четат това, което казвам. Дори ако нямаше нищо друго, което да ме насърчава повече от достатъчно е да науча, че ваше благородие е доволен от такива германски книги и желае да получи наставления в добрите дела и вярата, с които наставления е мое задължение смирено и посветено да ви служа.
	Следвателно с покорно смирение аз моля вашето търпение да приеме този мой принос с благороден ум докато, ако Бог ми даде време, подготвя едно германско изложение на вярата в нейната цялост. Понеже в това време аз желая да покажа как във всяко добро дело ние трябва да практикуваме и да използваме вярата и да оставим вярата да бъде най-важното дело. Ако Господ позволи по друго време ще разгледам самата вяра – как ние трябва ежедневно да се молим, за да я приемем.
	Аз смирено се предавам на ваше благородие
	д-р Мартин Лутер
	Витенберг, 29 Март, 11520
	Трактата
	1. Първо ние трябва да знаем, че няма добри дела освен тези, които Бог е заповядал точно както няма грях освен това, което Бог е забранил. Следователно този, който желае да знае и да върши добри дела не се нуждае от нищо друго освен да знае Божиите заповеди. Така Христос казва (Матей 19): “Ако искаш да влезеш в жувота пази заповедите.” И когато малдежът Го попитал (Матей 19) какво да направи, за да наследи вечен живот Христос не поставил пред него нищо освен 10-те заповеди. В съгласие с това ние трябва да научим как да рзличаваме добрите дела от Божиите заповеди, а не от изгледа, важността или броят на самите дела нито от присъдата на човеците или на човешкия закон или обичай както виждаме, че се е правило и все още се прави, понеже сме слепи и презираме Божиите заповеди.
	2. Първото и най-великото, най-ценното от всички добри дела е вярата в Христос, както Той казва (Йоан 6). Когато евреите Го попитали: “Какво да сторим за да виршим Божиите дела? Той отговорил: Това е Божието дело да вярвате в Този, Когото Той е пратил.” Когато чуваме или проповядваме тези думи ние преминаваме бързо през тях и ги смятаме за нещо много малко и лесно да бъде извършено, докато тук ние трябва да се спрем дълго време и да размишляваме над тях сериозно. Понеже в това трябва да бъдат извършени всички добри дела и от него трябва да приемат източника на своята доброта, подобно на един заем. Ние трябва да кажем това ясно, така че хората да могат да го разберат.
	Ние намираме мнозина, които се молят, постят, правят дарения, вършат това или онова, водят добър живот пред хората и все пак ако ги попитате дали са сигурни, че това, което вършат е угодно на Бога те ще кажат “Не,” те не знаят или се съмняват. И има някои твърде учени човеци, които ги заблуждават и им казват, че не е необходимо да бъдат сигурни в това; и все пак, от друга страна, тези същите не правят нищо друго, а учат добри дела. Но всички тези дела са извършени без вяра следователно те са мъртви и едно нищо. Понеже както тяхната съвест стои по отношение на Бога такава е и вярата, такива са и делата, които израстват от нея. Сега те нямат вяра, нямат добра съвест спрямо Бога, следователно делата им са лишени от своята глава и целият им живот и доброта е едно нищо. Следователно става така, че когато аз издигам вярата и отхвърлям такива дела извършени без вяра те ме обвинват, че забранявам добрите дела докато всъщност аз се опитвам силно да науча истинските добри дела на вярата.
	3. Ако питате по-нататък дали за добро дело се смята също и това, когато те работят в своята търговия, ходене, стоене, ядене, пиене, спане и когато вършат всякакви дела за поддържане на тялото или за обичайното добруване и дали вярват, че Бог има благоволение в тях поради подобни дела, вие ще видите че те казват “Не.” Те определят добрите дела толкова тясно, че те се състоят единствено от молитви в църквата, пости и даване на милостиня. Останалите дела те смятат за празни и мислят, че Бог съвсем не Го е грижа за тях. Така чрез своето осъдително неверие те ограничават и намаляват службата на Бога, на Когото се служи с всички неща, които се правят, говорят или мислят във вяра.
	Така учи Еклесиаст 10: “Иди по пътя си с радост, яж и пий и знай, че Бог има благоволение в делата ти. Облеклото ти да бъде винаги бяло и миро да не лиспва на главата ти. Радвай се с жената, която си обикнал през всичките дни на суетния си живот.” “Облеклото ти да бъде винаги бяло” т.е. нека делата ни да са добри, каквито и да са те, без разлика. И те са бели когато съм сигурен и вярвам, че те са угодни на Бога. Тогава главата на душата ми никога няма да остане без миро на радостна съвест.
	Така Христос казва в Йоан 8: “Аз винаги върша това, което Му е угодно.” И св. Йоан казва (1 Йоан 3): “От това знаем, че сме в истината ако можем да успокоим сърцата си в Него и съвестта ни не ни осъжда. И ако съвестта ни осъжда, Бог е по-голям от сърцето ни и имаме увереност, че каквото и да поискаме ще го получим от Него, понеже пазим заповедите Му и вършим това, което Му е угодно.” Отново: “Който е роден от Бога т.е. който вярва и се доверява на Христос не върши грях и не може да съгрешава.” Отново (Пс. 34): “Никой, който вярва в Него не върши грях.” И в Пс. 2: “Блажени ония, които се надяват на Него.” Ако това е вярно тогава всичко, което те правят трябва да е добро или злото, което вършват трябва бързо да бъде прощавано. Вижте тогава защо аз въздигам вярата толкова, защо свързвам всички дела с нея и отхвърлям всички дела, които не произлизат от нея.
	4. Сега всеки може да реши и да каже за себе си кога върши това, което е добро или това, което не е добро; понеже ако намери сърцето си уверено, угаждащо на Бога делото е добро дори ако е нещо толкова малко, като че ли е вдигнал една сламка. Ако увереността липсва или ако той се съмнява, делото не е добро макар да може да възкреси всичките мъртви и човек да предаде себе си на изгаряне. Това е учениеето на св. Павел в Римляни 14: “Всичко, което става без вяра е грях” Вярата е най-голямото дело и никое друго дело не ни дава името на “вярващи в Христос.” Понеже всички останали дела един езичник, евреин, турчин, грешник може също да извъврши, но да вярва уверено, че угажда на Бога е възможно единствено за един християнин, който е просветен и укрепен от благодатта.
	Че тези думи звучат странно и заради тях някои ме наричат еретик е поради факта, че хората следват слепия разум и езическите пътища не са поставили вярата над, а до другите добродетели и са й отредили собствена работа, отделена от всичките останали дела и добродетели; макар вярата сама да извършва всички други добри дела, приемливи и достойни, в това, че се доверява на Бога и не се съмнява, че от нея всички неща, които човек върши са добре направени. Наистина те не оставят вярата да остане дело, а я превръщат в един навик, макар Писанието да нарича едно дело добро и божествено дело единствено ако е извършено чрез вяра. Следователно не е за учудване, че те са станали слепи и водачи на слепци. И тази вяра веднага донася със себе си любов, мир, радост и надежда. Понеже Бог веднага дава Своя Дух на този, който вярва в Него, както св. Павел казва в Галатяните: “Вие не сте приели Духа поради добрите си дела, а поради вяра в Божието Слово.”
	5. В тази вярва всички дела стават еднакви и всяко е като другото; всички различия между делата изчезват, без значение дали са големи, малки, дълги, малко или много. Понеже тези дела са приемливи не поради самите себе си, а поради вярата която единствена е дело и живот във всички и във всяко дело без разлика, без значение колко многобройни и разнообразни са те, точно както всички членове на тялото живеят, действат и имат своето име от главата и без главата никой член не може да живее, да действа и да има име.
	От което по-нататък следва, че един християнин който живее в тази вяра няма нужда от един учител по добри дела, но каквото пожелае да направи той прави и прави всичко добре; както Самуил казва на Саул: “Духът на Господа ще дойде върху ти и ще се промениш в друг човек; тогава стори каквото ти се вижда угодно; защото Господ е с тебе.” Така също ние четем за св. Анна, майката на Самуил: “Като повярва на свещеника Ели, който й обещал Божията благодат тя отиде у дома си с радост и мир и от този момент не се обръщаше повече насам или натам” т.е. каквото и да се случва всичко било все едно за нея. Св. Павел също казва: “Където е христовия Дух там е свобода.” Понеже вярата не си позоволява да бъде обвързана за някакво дело нито позволява някакво дело да й бъде отнето, но, както казва първият псалм: “Дава плода си на времето” т.е. по своя път.
	6. Това можем да видим от един обикновен човешки пример. Когато един мъж и жена се обичат и са доволни един от друг те напълно вярват на своята любов, която ги учи как трябва да се държат, какво да правят, да оставят ненаправено, да казват, да не казват, да мислят. Единствено увереността ги учи на всичко това и на повече. Те не правят разлика в делата: те вършат великите, дългите, многото с такава готовност с каквато и малките, кратките, малките и обратно; и правят това с радостни, мирни, уверени сърца и всеки е свободен спътник на другия. Но там където има съмнение се търси кое е най-доброто, след това се прави различие между делата, от които човек може да получи полза и все пак човек пристъпва към тях с натежало сърце и с голямо неодобрение; той е обзет повече от наполовина от отчаяние и често сам се превръща в глупак.
	Така един християнин, който живее с увереност спрямо Бога, едно познание на всички неща, може да направи всичко, да предприеме всичко, което трябва да бъде направено и да направи всичко радостно и свободно; не за да натрупа множество заслуги и добри дела, а понеже му е угодно по този начин да угажда на Бога и той служи на Бога заради нищо, доволен, че службата му е угодна на Бога. От друга страна този, който не е примирен с Бога или се съмнява търси и се тревожи за това по какъв начин може да извърши достатъчно и с много дела да угоди на Бога. Той тича при св. Йоан от Кампостела, до Рим, до Ерусалим, тук и там, моли се с молитвата на св. Бригита и с други молитви, пости този или онзи ден и все пак не намира мир. Той върши всичко това с големи усилия, отчаяние и неодобрено сърце, така че Писанията справедливо наричат такава работа на еврейски Авенама т.е. усилие и мъка. И дори тогава това не са добри дела и всички са напразни. Мнозина са били подлудени по този начин; техните страхове са ги довели до всякакви нещастия. За тях е писано в Премъдрост соломонова 5: “Тревожим се за погрешни неща и вървим през пустини където няма път; но пътят Господен ние не познаваме и слънцето на правдата не грее върху нас.”
	7. В тези дела вярата все още е малка и слаба; нека да потърсим по-нататък дали те вярват, че са угодни на Бога когато страдат техните тела, собственост, чест, приятели или каквото и да имат и дали вярват, че Бог в Своята милост е определил за тях това страдание и трудности без значение дали са големи или малки. Това е истинска сила, да се вярва в Бога когато всичките ни сетива и разум показват, че Той е гневен; и да имаме голяма увереност в Него когато чувстваме това. Тук Той е скрит, както казва невястата в Песен на песните: “Ето той стои зад стената, гледа през прозорците” т.е. Той стои скрит сред страданията, които ни разделят от Него като стена, да, като каменна стена и все пак Той гледа върху мен и не ме оставя понеже Той стои и е готов благодатно да помага и дори през прозорците на замъглената вяра Той позволява да бъде видян. И Еремия казва в Плач: “Той отхвърля човеци, но не доброволно.”
	Тази вяра те съвсем не познават и се отказват мислейки, че Бог ги е отхвърлил и е станал техен враг. Те дори хвърлят вината за техните болести върху човеците и дяволите и нямат никаква увереност в Бога. Поради тази причина тяхното страдание винаги е една обида и е вредно за тях и все пак те отиват и вършат някакви добри дела каквито им дойдат на ум понеже сега са уверени в своето неверие. Но тези, които в подобно страдание се доверяват на Бога, запазват едно добро, здраво упование в Него и вярват, че Той има благоволение в тях не виждат в своето страдание и трудности нищо освен скъпоценни облаги и най-редки притежания, цената на които човек не може да пресметне. Понеже вярата и увереността правят ценно пред Бога всичко, което останалите смятат за най-срамно така както е писано за смъртта в Псалм 66: “Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му.” И точно както увереността и вярата са по-добри, по-високи и по-силни на този етап отколкото на предишния, така в същата степен и страданията, които са родени в тази вяра превишават всички дела на вярата. Следователно между такива дела и страданията има една неизмерима разлика и страданието е безкрайно по-добро.
	8. Отвъд всичко това е най-високата степен на вярата, когато Бог наказва съвестта не само с временно страдание, но и със смъртта, ада и греха и отказва благодатта и милостта, като че ли е Неговата воля да осъди и да бъде вечно гневен. Това малко човеци преживяват, но Давид вика в Псалм 6: “О, Господи, наказвай ме, но не в гнева Си.” Да се вярва в такова време, че Бог, в Неговата милост, има благоволение в нас, е най-голямото дело, което може да бъде направено от и в творението; но за това праведността на делата и деятелите на добри дела не знаят съвсем нищо. Понеже как тук те могат да търсят благодат от Бога докато не са сигурни в своите дела и се съмняват дори на най-ниските стъпки на вярата.
	По този начин аз, както казах, винаги се радвам във вярата и отхвърлям всички дела, които са извършени без такава вяра, за да мога по този начин да водя хората от измамните, претенциозни, фарисейски, невярващи добри дела, с които всички манастири, църкви, домове, ниски и високи класи са препълнени и да ги водя към истинските, искрени, напълно добри, вярващи дела. В това никой не ми се противопоставя освен мръсните животни с неразделени копита, както казва законът на Мойсей; които не правят разделение между добрите дела, но тромаво се движат между тях; стига те да се молят, постят, правят обети, изповядват се и вършат достатъчно всичко ще бъде наред, макар във всичко това те да нямат вяра в Божията благодат и благоволение. Наистина те смятат делата за най-добри от всичко когато са извършили много, велики и дълги дела без никаква подобна увереност и те търсят добро едва след като делата са били извършени, т.е. основани върху пясък и вода, от което накрая трябва да преживеят жестоко падение, както казва Исус в Матей 7. Това благоволение, на което почива нашата увереност е било прогласено от небесните ангели, когато пеели в нощта на рождество: "Gloria in excelsis Deo, Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците.."
	9. Това е делото на първата заповед, която заповядва: “Да нямаш други богове освен Мен,” което означава: “Тъй като единствено Аз Съм Бог ти трябва да поставиш цялата си увереност единствено в Мене и в нищо друго.” Понеже той не е бог ако го наричате Бог единствено с устата си или го почитате с коленете си и с други телесни жестове; но ако вярвате в Него със сърцето си и гледате към Него за всяко добро, благодат и помощ, без значение дали в дела или в страдание, в живот или в смърт, в радост или в скръб, както Христос казва на жената-езичничка в Йоан 4: “Казвам ти Бог е дух и истинските поклонници с дух и истина трябва да се покланят.” И тази вяра, вярност, увереност дълбоко в сърцето, е истинското изпълнение на първата заповед; без това няма друго дело, което е способно да изпълни тази заповед. И понеже тази заповед е първата, най-високата и най-добрата, от нея следват всички останали, в нея те съществуват и от нея са направлявани и измервани. Сравнени с това другите дела са все едно останалите заповеди да бъдат без първата и без Бог. Следователно св. Авгистин добре казва, че делата на първата заповед са вярата, надеждата и любовта. Както казах преди, такава вяра и увереност носят със себе си любов и надежда. Не, ако разсъждаваме правилно, любовта е първа или идва едновременно с вярата. Понеже аз не бих могъл да се доверявам на Бога ако не мисля, че Той желае да е благосклонен и да ме обича, което ме кара, на свой ред, да Го обичам, да Му вярвам сърдечно и да гледам към Него за всяко добро.
	10. Сега решете за себе си, че всички тези, които не вярват в Бога по всяко време и не правят това във всичките си дела и страдания, живот и смърт, не се доверяват на Неговото благоволение, благодат и добра воля, но търсят Неговото благоволение в други неща или в самите себе си, не пазят тази заповед и практикуват истинско идолопоклонство, дори ако вършат делата на всички останали заповеди и заедно с това имат всички молитви, пости, покорства, търпение, въздържание и невиност на всички светии взети заедно. Това е така защото липсва основното дело, без което всички останали неща са нищо, преструвка, образ и измама, без нищо зад себе си; срещу което Христос ни предупреждава (Матей 7): “Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи кожи.” Такива са тези, които с множеството на добрите си дела, както казват те, желаят да направят Христос благосклонен към себе си и да купят от Бога Неговата благодат, като че ли Той е търгаш или наемник и не желае да даде Своята благодат и благоволение свободно. Тези са най-извратените люде на земята, които много трудно или никога не могат да бъдат обърнати в правия път. Такива са и всички, които във време на напаст тичат насам и натам и търсят помощ и съвет навсякъде освен от Бога, Когото най-настоятелно са наставлявани да търсят. Тях пророк Исая укорява по следния начин: “Лудите хора не се обръщат към Този, Който ги е ударил” т.е. Бог ги е ударил и им е изпратил страдание и всякакви бедствия, за да могат да се обърнат към Него и да вярват в Него. Но те бягат от Него при човеците, сега в Египет, сега в Асирия, понякога също и при дявола; и за такова идолопоклонство е писано много от същият пророк и в книгите на царете. Това е също така пътят на всички свети лицемери, когато паднат в беда: те не тичат към Бога, но бягат от Него и мислят единствено как да се отърват от бедите си чрез собствените си усилия или чрез човешка помощ и все пак смятат себе си и поставят другите да ги мислят за благочестиви човеци.
	11. Това има в предвид св. Павел на много места където приписва толкова много на вярата, че казва: Justus ex fide sua vivit “праведният живее чрез вяра” и вярата е това, поради което той е смятан за праведен пред Бога. Ако праведността се състои във вяра явно е, че вярата изпълнява всичките заповеди и прави всички дела праведни понеже никой не се оправдава освен ако опази всички Божии заповеди. Отново, делата не могат да оправдаят никого пред Бога без вяра. Толкова цялостно и пълно апостолът отхвърля делата и хвали вярата, че някои се обиждат от думите му и казват: “Добре тогава, повече няма да вършим добри дела,” макар той да осъжда такива хора като грешащи и глупави.
	Хората все още правят това. Когат отхвърлим великите, претенциозни дела на нашето време, които са извършени изцяло без вяра, те казват: Хората трябва само да вярват и да не вършат нищо добро. Понеже в наши дни те казват, че делата на първата заповед са пеене, четене, свирене на орган, четене на меси, казване на молитви сутрин и вечер и в други часове, дарения и украсяване на църкви, олтари и манастири, събиране на камбани, скъпоценности, одежди, дрънкулки и съкровища, тичане към Рим и към светиите. По-нататък, когато ние сме облечени и се покланяме, коленичим, молим се с броеница и с псалтира и всичко това не пред някой идол, но пред светия кръст на Бога или картините на Неговите светии: това ние наричаме почитане и поклонение на Бога и, според първата заповед, “нямаме други богове,” макар че тези неща могат да ги вършат и лихварите, прелюбодейците и всички грешници и то ежедневно.
	Разбира се, ако тези неща са направени с такава вяра, че ние вярваме, че те са угодни на Бога, тогава те са достойни за похвала, не поради тяхната добродетел, но поради тази вяра, поради която всички дела са от еднаква стойност както беше казано. Но ако се съмняваме или не вярваме, че Бог е добър към нас и че е благосклонен към нас или самонадеяно очакваме да Му угодим единствено чрез и след нашите дела, тогава всичко това е една чиста измама, външно почитаща Бога, но вътрешно представяща себе си на един лъжлив бог. Поради тази причина аз толкова често говоря срещу показността, велкиколепието и множеството на подобни дела и ги отричам, понеже е ясно като бял ден, че те не само са извършени в съмнение или без вяра, но че няма дори един на хиляда, който да не поставя своята увереност върху делата очаквайки те да му спечелят Божието благоволение и предшествайки Неговата благодат. Така те правят от тях един панаир, нещо, кото Бог не може да понася тъй като Той е обещал Своята благодат даром и желае да започнем да се доверяваме на тази благодат и в нея да вършим всички дела каквито и да са те.
	12. Вижте тогава сами колко различни са тези двете: пазенето на първата заповед единствено чрез външни дела и пазенето й с вътрешно доверие. Понеже едното създава истински, живи Божии чада, а другото носи най-злото идолопоклонство и най-лошите лицемери на земята, които със своята привидна праведност водят безбройни тълпи в своя път и все пак ги оставят без вяра, така че те са нещастно мамени и са омаяни в окаяно бърборене. За такива Христос казва (Матей 24): “Пазете, ако някой ви каже Ето, тук е Христос или там е” и Йоан 4: “Иде час и сега е когато нито на тоя хълм нито в Ерусалим ще се покланят на Бога, понеже Отец търси поклонници с дух.”
	Тези и други подобни пасажи са накарали мен и трябва да накарат всеки да отхвърли великата показност на печати, знамена, индулгенции, с които бедните хора са принуждавани да градят църкви, да дават, да правят дарения, да се молят и все пак вярата не се споменава и е подтискана. Понеже вярата не познава разлика между делата подобно издигане и настояване за едно дело над друго не може да съществува заедно с вярата. Понеже вярата желае да бъде единственото служение на Бога и няма да даде това име и чест на никое дело освен дотолкова доколкото вярата дава това както става когато делото е извършено във вяра и чрез вяра. Това извращение е показано в Стария Завет когато евреите оставили храмът и принасяли на други места в зелените морави и на палнините. Това е което правят и тези хора: те са ревностни да вършат всякакви дела, но това основно дело на вярата те не смятат за нищо.
	13. Къде са сега тези, които питат какво са добрите дела; какво трябва да правят; как да бъдат религиозни? Да, и къде са тези, които казват, че когато проповядваме за вярата ние не трябва нито да учим нито да вършим дела? Не ни ли дава първата заповед да вършим повече работа отколкото може да извърши който и да е човек? Ако човек беше хиляда човека, или всички човеци, или всички създания, тази заповед все пак пак би изисквала достатъчно от него и повече от достатъчно тъй като му е заповядано да живее и да ходи по всяко време във вяра и увереност спрямо Бога, да не поставя подобна вяра в никого другиго и така да има само един, истинският Бог, и никой друг.
	Но тъй като битието и природата на човека не могат да останат и за миг без да вършат или да не вършат нещо, понасяйки или бягайки от нещо (понеже, както виждаме, живота никога не е в почивка) нека този, който ще е благочестив и пълен с добри дела да започне през целия си живот и по всяко време да изпитва себе си в тази вяра; нека да се научи да върши и да оставя неизпълнени всички дела в тази постоянна вяра; тогава ще научи колко много работа има да свърши и колко цялостно всички неща са включени във вярата; как никога не се осмляваме да оставаме празни понеже дори самата това празнота трябва да бъде упражняване и дело на вярата. Накратко, нищо не може да бъде в или за нас и нищо не може да ни се случи освен това, което трябва да бъде добро и полезно ако вярваме (както трябва да правим), че във всичко угаждаме на Бога. Така казва св. Павел: “Братя, всичко което вършите дали ядете или пиете, всичко вършете в името на Исус Христос, нашия Господ.” Това не може да бъде направено в Неговото име освен ако не е направено с тази вяра. По подобен начин Римляни 7 казва: “Знаем, че всичко съдейства за доброто на Божиите светии.”
	Следователно когато някой казва, че забраняваме добрите дела когато проповядваме само вяра това е, като че ли аз казвам на един болен човек: “Ако имаш здраве ще можеш да си служиш с всички членове; но без здраве, делата на всичките ти членове са нищо;” и поради това той твърди, че аз му забранявам да действа с всичките си членове докато, обратното, аз имам в предвид, че той първо трябва да има здраве, което ще изпълни всички дела на всички членове. Така вярата също трябва да бъде за всички дела като главен майстор и началник или те не са нищо.
	14. Вие може да кажете: “Защо тогава имаме толкова много закони на църквата и на държавата и толкова много церемонии на църквата, манастирите, светите места, които подтикват и примамват човеците да вършат добри дела ако вярата върши всичко чрез първата заповед?” Аз отговарям: Просто понеже не всички имаме вяра или понеже не я следваме. Ако всеки човек имаше вяра нямаше да имаме нужда от повече закони, но всеки за себе си, по всяко време би вършел добри дела както неговата увереност в Бога го учи.
	Но сега има 4 вида човеци: първите, които току що споменах, които нямат нужда от закон, за които св. Павел казва (1 Тимотей 1): “Законът не е даден за праведния,” т.е. за вярващия, но вярващите от себе си вършат това, което знаят и могат да го вършат само защото твърдо вярват, че Божията благосклонност и благодат почиват върху тях във всичко. Вторият клас желаят да злопуотребят с тази свобода, поставят една лъжлива увереност в нея и стават лениви; за които св. Петър казва (1 Петър 2): “Живеещи като свободни, но не използващи свободата си за покривало на порока,” като че ли той казва: Свободата на вярата не позволява греховете, нито пък ги прикрива, но ни осовбождава да вършим всякакви добри дела и да понасяме всичко, което ни се случва, така че човек не е вързан само за едно дело или за няколко. Така също св. Павел (Галатяни 5) казва: “Не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта.” Такива човеци трябва да бъдат подтиквани от законите и ограничавани чрез поучение и наставление. Третият клас са злите човеци, винаги готови за грехове; те трябва да бъдат възпирани посредством духовни и светски закони, подобно на диви коне и кучета и където това не помага трябва да бъдат предавани на смърт от меча на светскта власт, както казва Павел в Римляни 13: “Светският управител носи сабята и служи на Бога с нея, не за да плаши добрите, а за злите.” Четвъртият клас, които все още са жизнени и детински в своето разбиране на вярата и на духовния живот, трябва да бъдат убеждавани като малки деца и обуздавани чрез външна, определена и конкретна декорация, с четения, молитви, пости, пеене и украса на църкви, органова музика и други подобни неща, които се заповядват и изпълняват в манастрите и църквите, докато те също се научат да познават вярата. Макар тук да има голяма опасност когато управниците, както е сега, да не бъде! започнат да се занимават и да настояват на такива церемонии и външни дела, както че ли те са истинските дела и пренебрегнат вярата, която би трябвало винаги да учат заедно с тези дела, точно както една майка дава на детето си и друга храна заедно с млякото, докато детето може само да яде твърдата храна.
	15. Следователно тъй като не всички сме еднакви ние трябва да толерираме такива хора, да споделяме техните ритуали и теготи и да не ги презираме, но да ги учим на истинския път на вярата. Така учи св. Павел в Римляни 14: “Слабия във вярата приемайте,н не за да се пепирате заради съмненията му.” И самият той прави така 1 Кор. 9): “На тези, които са под закон станах като под закон, макар да не съм под закон.”И Христос (Матей 17), когато поискали да плати такса, която не бил длъжен да плаща попитал св. Петър дали децата на царя трябва да дават такса или единствено външните. Св. Петър отговорил: “Само външните”. Христос казал: “Тогава децата са свободни; все пак, за да не ги съблазним иди на езерото и хвърли въдицата и вземи рибата, която се хване; в устата й ще намериш една пара; да й я за тебе и за мене.”
	Тук виждаме, че всикчи неща и дела са свободни за християнина чрез неговата вяра; и все пак понеже другите все още не вярвали, той спазва и понася с тях това, което не е длъжен да прави. Но той прави това свободно понеже е сигурен, че то е угодно на Бога и с желание приемайки го като всяко друго свободно дело, което идва в ръката му не по негов избор, понеже той желае и търси единствено това, да може със своята вяра да върши дела угодни на Бога.
	Но тъй като в този разговор ние трябва да учим какви са праведните и добрите дела и сега говорим за най-голямото дело, ясно е, че не говрим за втория, третия и четвъртия клас човеци, но за първия, по чието подобие всички останали трябва да пораснат и докато правят това първият клас трябва да ги понася и да ги наставлява. Следователно ние не трябва да презираме, като безнадеждни тези човеци със слаба вяра, които с готовност правят правилното и се учат и все пак не могат да разберат поради церемониите, към които се прилепват; по-скоро ние трябва да обвиняваме техните невежи, слепи учители, които никога не ги учат на вярата и са ги оставили толкова затънали в дела. Те трябва нежно и постепенно да бъдат доведени обратно до вярата, както се постъпва с един болен човек и трябва да позволим за известно време, заради тяхната съвест, да се прилепват към някакви дела и да ги вършат като необходими за спасението, дотогава докато те вярно схванат вярата, за да не би опитвайки се да ги изтръгнем изведнъж тяхната слаба съвест да бъде твърде разтърсена и объркана, така че да не остане нито вяра нито дела. Но твърдоглавите, закоравелите в техните дела, не дават внимание на това, което се казва за вярата и воюват срещу нея, тези ние трябва, както прави и учи Христос, да оставим на техния път, така че слепец да води слепеца.
	16. Но вие казвате: Как мога да зная със сигурност, че всичките ми дела са угодни на Бога когато от време на време аз падам и говоря, ям, пия и спя твърде много или съгрешавам по друг начин и не мога да си помогна в това? Отговор: Този въпрос показва, че вие все още смятате вярата за едно дело сред останалите дела и не я поставяте над всички дела. Понеже тя е най-висшето дело по самата тази причина, понеже остава и покрива нашите ежедневни грехове като не се съмнява, че Бог е толкова благ към нас, че да си затвори очите за подобни ежедневни прегрешения и слабости. Да, дори ако се случи да извършите смъртен грях (което все пак никога или рядко се случва на тези, които живеят във вяра и упование в Бога все пак вярата става отново и не се съмнява, че този грях вече е минал; както е писано (1 Йоан 2): “Дечица, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако някой съгреши имаме ходатай при Отца, Исус Христос, Който е умилостивение за всичките ни грехове.” И Премъдрост 15: “Понеже ако и да грешим ние сме Твои, знаейки Твоята сила.” И Притчи 14: “Понеже праведният и седем пъти ако падне ще стане.” Все пак тази увереност и вяра трябва да бъде толкова висока и силна, че човек да знае, че целият му живот и дела не са нищо освен окаяни грехове пред Божия съд както е писано (Псалм 143) “Пред очите Ти няма никой праведен” и той трябва напълно да се отчае от своите дела, вярвайки, че те не могат да бъдат добри освен чрез тази вяра, която не гледа на присъдата, но единствено на чистата благодат, благоволение, доброта и милост, като Давид (Псалм 26): “Милоста Ти е всякога пред очите ми и на истината Ти уповавам” и Псалм 4: “Господи, издигнал Си над нас светлостта на лицето Си (т.е. познанието на Твоята благодат чрез вяра) затова Си турил в сърцата ни радост” понеже както вярата се доверява така тя и приема.
	Виж, така делата са простени, те са без вина и са добри, не по собствената си природа, но поради милостта и благодатта Божия, поради вярата, която вярва на Божията милост. Следователно ние трябва да се боим поради делата, но да се утешаваме поради Божията благодат, както е писано (Псалм 147): “Господ благоволява в боящите се от Него, в тия, които уповават на милостта Му.” Така ние се молим с пълна увереност: “Отче наш,” и все пак умоляваме: “Прости ни дълговете наши”, ние сме деца и все пак сме грешници, приети сме и все пак не правим достатъчно; и всичко това е дело на вярата, здраво основана на Божията благодат.
	17. Но ако попиташ къде могат да се намерят вярата и увереността и откъде идват те това със сигурност е най-необходимо да се знае. Първо, вярата без съмнение не идва от вашите дела и заслуги, но единствено от Исус Христос и е свободно предлагана и давана; както св. Павел пише (Римляни 5) “Бог препоръчава Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници Христос умря за нас;” като че ли казва: “Не трябва ли това да ни дава силна и непобедима увереност, че преди да се помолим или да се загрижим за това, да, докато все още постоянно сме ходили в грехове, Христос е умрял за греховете ни?” Св. Павел заключава: “Ако докато все още сме били грешници Христос е умрял за нас много повече сега, оправдани чрез кръвта Му ще се избавим от Божия гняв чрез Него; и ако когато сме били врагове сме били примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му много повече, примирени, ще се спасим чрез Неговия живот.”
	О! Така трябва да виждаш Христос в себе си и да виждаш как в Него Бог държи пред теб и ти предлага Неговата милост без никави предварителни заслуги от самият теб. Едно такова разбиране на Неговата благодат трябва да доведе до вяра и увереност за прощение на всичките ти грехове. Следователно вярата не започва с дела, нито пък те я създават, но трябва да се появи и да произлиза от кръвта, раните и смъртта на Христос. Ако виждаш в това, че Бог е толкова добронамерен към теб, че дава дори Своя Син за теб, тогава и в твоето сърце трябва на свой ред да се появи сладка и нежна любов към Бога от чиста доброта и любов – Божията любов към теб и твоята към Бога. Ние никъде не четем, че Светия Дух е бил даден на някого когато той е вършел дела, но винаги когато човеците са чули благовестието на Христос и Божията милост. От същото това Слово и от никой друг източник трябва да дойде вярата в наши дни и винаги. Понеже Христос е канарата, от която хората черпят мляко и мед, както казва Мойсей (Второзаконие 32).
	18. Дотук ние разгледахме първото дело на първата заповед, но много накратко, ясно и набързо, макар за нея да може да се каже много. Сега ние ще продължим нататък следвайки заповедите.
	Второто дело след вярата е делото на втората заповед, че ние трябва да почитаме Божието име и да не го изговаряме напразно. Това, подобно на всички останали дела, не може да бъде напарвено без вяра; и ако е направено без вяра то е изцяло шум и картина. След вярата ние не можем да извършим по-голямо дело от това да хвалим, пеем и по всякакъв начин да прославяме Божията слава, чест и име.
	И макар че по-горе казах, и това е вярно, че няма разлика в делата, там където присъства и действа вярата, все пак това е вярно единствено когато те са сравнявани и вярата и нейните дела. Сравнени едно с друго има разлика и едното е по-високо от другото. Точно както в тялото членовете не се различават когато бъдат сравнени според здравето и здравето действа в единия точно както и в другия; все пак делата на членовете са различни и едно е по-високо, благородно и по-полезно от друго; така, тук също, да хвалим Божията слава и име е по-добро от делата на другите заповеди, които следват; и все пак това трябва да бъде направено със същата вяра както другите.
	Аз добре зная, че това дело е леко оценявано и дори е станало неизвестно. Следователно ние трябва да го изследваме по-нататък и няма да говорим повече за необходимостта то да се върши с вяра и доверие, които са угодни на Бога. Наистина няма дело, в което доверието и вярата също да са толкова изпитвани и чувствани както в почитането на Божието име; и това помага много вярата да се укрепи и нарасне, макар всички дела да помагат за това, както казва св. Петър (2 Петър 1) “Затова братя упражнявайте се в добри дела, за да затвърдите своето избиране.”
	19. Първата заповед ни забранява да имаме други богове и следователно ни заповядва да имаме един Бог, истинският Бог, чрез здрава вяра, доверие, увереност, надежда и любов, които са единствените дела, чрез които един човек може да почита Бога; понеже чрез никакво друго дело човек не може да немери или изгуби Бога освен чрез вяра и неверие, чрез доверие или съмнение; от другите дела никое не достига до Бога. Но също така във втората заповед на нас ни е забранено да използваме името Му напразно. Все пак това не трябва да бъде достатъчно, но на нас също така ни е заповядано да почитаме, да призоваваме, прославяме, проповядваме и хвалим Неговото име. И наистина е невъзможно Божието име да не бъде опозорено там където то не е правилно почитано. Понеже дори ако то е почитано с устни, превиване на колене, целувки и други пози, ако това не е направено чрез сърдечна вяра, в уверено упование в Божията благодат, то не е нищо освен едно доказателство и знак за лицемерие.
	Виж сега колко много видове добри дела един човек може да извърши в тази заповед по всяко време и никога да не остане без добрите дела на тази заповед, стига само да пожелае. Той няма нужда да прави дълги поклоннически пътувания или да търси свети места. Понеже, кажи ми, има ли момент, в който ние да не приемаме Божиите благословения или, от друга страна, да не понасяме бедствия? Но какво друго са Божиите благословения или бедствия освен едно постоянно приканване и призив към хваление, почит и благославане на Бога и към призоваване на Неговото име? Сега ако нямате нищо друго, което да правите няма ли да имате достатъчно задачи единствено с тази заповед, така че непрестанно да благославяте, пеете, хвалите и почитате Божието име? И за каква друга цел са били създадени нашите език, глас, и уста? Както казва Пс. 51:¨”Господи, отвори устните ми и изикът ми ще пее за твоя прослава.” И отново: “Езкът ми ще пее високо за Твоята милост.”
	Кое дело се случва в небето освен това от втората заповед? Както е писано в Псалм 134: “Блажени тия, които обитават в Твоя дом; те всякога ще Те хвалят.” Също Давид казва в Псалм 34: “Боже, устата ми непрестанно ще те хвалят.” И св. Павел (1 Коринтяни 10): “Ядете ли, пиете ли всичко вършете за слава на нашия Бог.” Също Колосяни 3: “Каквото и да вършите със слово или дело вършете в името на Господа Исус Христа благодарящи на Бога Отца.” Ако пазим това дело ние бихме имали небето тук на земята и винаги бихме имали достатъчно дела за вършене както светиите в небето.
	20. На това се основава чудният и праведен Божий съд, така че на определено време един беден човек, в когото никой не може да види множество велики дела, в уединеостта на своя дом, радостно хвали Бога когато е нахранен или с пълна увреност Го призовава когато е гладен и по този начин върши едно по-голямо и по-приемливо дело от друг, който пости много, моли се много, прави дарения на църкви, предприема поклоннически пътувания и се натоварва с големи дела в това или онова място. Един такъв глупак отваря широко устата си, търси по-велики дела, които да извърши и е толкова заслепен, че съвсем не забелязва това най-велико дело и хвалението към Бога в очите му е нещо съвсем малко сравнено с великата идея, която той е създал за собствените си дела, в които той вероятно хвали себе си повече отколкото Бога или се наслаждава в тях повече от колкото в Бога; и по този начин със своите добри дела той воюва срещу втората заповед и нейните дела. За всичко това ние имаме една илюстрация в случая с фарисеят и бирника в евангелието. Понеже грешникът вика към Бога в греховете си и Го хвали и по този начин изпълнява двете най-важни заповеди, вярата и почитта към Бога. Лицемерът пропуска и двете и се хвали с други добри дела, чрез които той хвали себе си, а не Бога и поставя доверието си в самия себе си повече отколкото в Бога. Той справеливо е отхвърлен, а другият избран.
	Причината за всичко това е, че по-великите и по-добрите дела са тези, които са по-малко показни; и всеки смята, че те са лесни понеже е очевидно, че никой не претендира, че хвали Божието име и чест толкова колкото човекът, който никога не прави това чрез своята показност докато сърцето му е без вяра, поради което скъпоценното дело е презряно. Така апостолът св. Павел се осмелява да каже смело (Римляни 2), че богохулстват срещу Божието име тези, които се хвалят с Господния закон. Понеже да изречеш Господното име и да напишеш, че Го почиташ на парче хартия и на стената е нещо лесно, но истински да Го хвалиш и благославяш за Неговите добри дела и уверено да Го призоваваш във всички бедствия, това са истинските и най-редки, най-високи дела след вярата, така че ако видим колко малко от тях се вършат в християнската държавва ние ще се отчаем от скръб. И все пак високите, красиви, блестящи дела, които човеците вършат постоянно нарастват както и делата, които изглеждат като истински дела, но на дъното си всички са без вяра и без вярност; накратко, в тях няма нищо добро. Точно така Исая 48 укорява народът на Израел: “Чуйте това, вие, които призовавате името на Израел, който се кълне в Господното име и споменава израилевия Бог нито в истина нито в праведност,” т.е. те не правят това с истинска вяра и доверие, които са иситнската истина и праведност, но вярват на себе си, своите дела и сила и все пак призовават Божието име и Го хвалят, две неща, които не вървят заедно.
	21. Тогава първото дело на заповедта е да прославим Бога и всичките Му дарове, които са неизброими, така че такава хвала и благодарение следва по право никога да не престават. Понеже кой може да Го хвали съвършено за дара на естествения живот да не споменавам всички други временни и вечни благословения? И така чрез тази една част на заповедта човекът е натоварен с добри и ценни дела; ако върши това в истинска вяра той наистина няма да живее напразно. И по този начин никой не греши толкова, колкото най-бляскавите светии, които са доволни от себе си и желаят да хвалят себе си или да чуват да бъдат хвалени, почитани и прославяни пред човеците.
	Следователно втората част от тази заповед е да бъдем нащрек, да бягаме от и да избягваме всяка временна почит и хвала и никога да не търсим име за себе си или слава и голяма репутация и всякакъв знак; което е изключително опасен грях и все пак най-често срещания от всички и уви! малко вземан под внимание. Всеки желае да бъде важен и да не бъде последен колкото и малък да е; толкова дълбоко природата потънала в злото на собствената си самонадеяност и увереност в себе си се противи на тези две първи заповеди.
	Светът смята този ужасяващ порок за най-висока добродетел и това прави изключително опасно за тези, които не разбират и не са изпитали Божиите заповеди и историите на Светия Дух, да четат или да чуват езическите книги и истории. Понеже всички езически книги са отровени от началото докрай с този сремеж към почест и хвала; в тях хората са учени чрез сляп разум, че те не са нито трябва да бъдат човеци със сила и достойнство, които не се променят от честта и славата, но за най-добри са смятани тези, които пренебрегват тяло и живот, приятели и имущество и всичко това в опит да придобият похвала и чест. Всички свети отци се оплакват от този порок и с един ум заключават, че това е най-последният порок, който трябва да бъде преодолян. Св. Агустин казва: “Всички други пороци са практикувани в зли дела; единствено честта и себедоволството са практикувани чрез добри дела.”
	Следователно ако един човек няма нищо друго, което да прави освен това второ дело на тази заповед той все пак ще трябва да се труди през целия си живот, за да може да воюва с този порок и да го изтласка, толкова обичаен, толкова потаен, толкова бърз и коварен е той. Ние всички подминаваме това добро дело и се упражняваме в множество други по-малки добри дела, не, чрез другите добри дела ние отхвърляме това и го забравяме напълно. Така святото Божие име, което единствено следва да бъде почитано, е вземано напразно и е опозорявано чрез нашето собствено прокълнато име, себеодобрение и търсене на чест. И този грях е по-тежък пред Бога от убийството и прелюбодейството; но неговата злина не е толкова ясно видима колкото тази на убийството, поради неговото коварство понеже той не се осъществява в грубата плът, но в духа.
	22. Някои смятат, че за младите хора е добре да бъдат примамени от репутация и чест и възспирани от срам и позор и по този начин да бъдат наставени в доброто. Понеже има мнозина, които правят добро и оставят злото недовършено от страх, от срам и от любов към почестите и така вършат това, което иначе по никакъв начин не биха извършили или оставили неизвършено. Това аз оставям на тяхното мнение, Но в момента ние не търсим как трябва да бъдт вършени добрите дела и тези, които са склонни да ги вършват със сигурност няма нужда да бъдат водени от страх, от страм и от любов към почестите; те имат и трябва да имат един по-висш и много по-благороден подтик, а именно Божията заповед, страхът от Бога, Божието одобрение и тяхната вяра и любов към Бога. Тези, които нямат или пренебрегват този мотив и оставят срамът и почестите да ги движат вече са получили своята награда, както казва Господ (Матей 6); и какъвто е мотивът такива са и делата и наградата; нито едно от тях не е добро освен единствено в очите на света.
	Аз твърдя, че един млад човек може да бъде по-лесно обучен и наставен поради страх от Бога и заповедите отколкото чрез всякакво друго средство. Все пак там където тези неща не помагат ние трябва да претърпим, че те са извършили доборото и са оставили злото заради срамът и почестите точно като трябва да претърпим грешникът или несъвършеният за когото говорихме по-рано; нито пък можем да направим повече от това да им кажем, че техните дела не са задоволителни и прави пред Бога и да ги оставим докато не се научат да вършат добро и заради Божиите заповеди. Точно както малките деца са убеждавани да се молят, постят, учат и т.н. чрез дарът на обещанието от техните родители дори ако не е добре да се отнасяме така към тях през целият им живот понеже те никога няма да се научат да вършат добро поради страх от Бога; и ще бъде по-лошо ако привикнат да вършат добро заради похвала и почест.
	23. Но е вярно, че не трябва да имаме по-малко добро име или чест и всеки трябва да живее така, че нищо лошо да не може да бъде казано за него и че той не трябва да обижда никого както казва св. Павел в Римляни 12 “Трябва да сме ревностни за доброто не само спрямо Бога, но също и спрямо човеците.” И 2 Коринтяни 4: “Ние ходим така, че никой да не знае нищо срещу нас.” Но тук трябва да бъде положена голямо внимание и грижа да не би подобнa чест и добро имe да възгордеят сърцето и сърцето да намери удоволствие в тях. Тук е вярно казанотo от Соломон: “Както златото се докaзва от огънят в пещта така и човек се доказва от устата на този, който го хвали.” Малцина най-духовни люде, които и да са те, когато бъдат хвалени и почитани остават безразлични и непроменени, така че не се грижат за това нито чувстват гордост и удоволоствие в това, но остават напълно свободни, приписвайи цялата слава и почест на Бога, предлагайки я единствено на Него и използвайки я единствено за Божия слава, за наставление на ближните си и по никакъв начин за собствена облага или полза; така че един човек разчита не на своята почтеност, нито пък се превъзнася над най-неспосбня, презрян човек на земята, но вижда себе си като Божий служител, който Му е оказал чест, за да може той на свой ред да служи на Бога и ближния си, точно като че ли Той му заповядва да раздаде нещо на сиромасите заради Него. Така Той казва в Матей 5: “Нека да свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашият Отец, Който е на небесата.” Той не казва: “за да могат да прославят вас,” но “вашите дела ще служат единствено за тяхно наставление, така че чрез тях те ще могат да прославят Бога във вас и в тях.” Това е правилната употреба на Божието име и чест, когато Бог е почитан по този начин чрез наставлението на другите. И ако някой човек желае да прославя нас, а не Бог в нас ние не трябва да търпим това, но да го забраним с всичката си сила и да бягаме от него като от най-страшният грях и ограбване на Божията чест.
	24. Поради тази причина Бог често позволява на даден човек да падне или да остане в голям грях за да може той да бъде засрамен в собствените си очи и в очите на човеците, които в противен случа не биха могли да се предпазят от големият порок на празната почит и слава, ако той беше останал непоклатим в своите велики дарове и добродетели. Така Бог трябва да предпази от този грях посредством други големи грехове, за да може единствено Неговото име да бъде почитано; и по този начин грехът на един става лекарство за друг поради нашата извратено нечестие, което не само върши зло, но също и злоупотребява с всичко, което е добро.
	Вижте сега колко много има да върши човек ако желае да върши добри дела, които винаги са под ръка в голям брой и с които той е заобиколен от всички страни; но, уви! поради своята слепота той ги подминава и търси и тича след други, които сам е измислил за свое собствено удоволствие, срещу които никой човек не може да говори достатъчно и никой не може достатъчно да се пази. Всичко това пророците са знаели и поради тази именно причина те всички са били убити, единствено понеже отхвърляли подобни измислени дела и проповядвали единствено Божиите заповеди, както казва един от тях (Еремия 7): “Така казва изразилевият Господ: вземи всичките си приноси и всичките си жертви и яж приносите си и своята си плът; зашото за тези неща не Съм ти заповядал нищо, но ти дадох тази заповед: Слушай гласът Ми (т.е. не това, което изглежда добро и правилно на теб, но каквото Аз ти заповядам) и ходи в пътя, в който Съм ти заповядал.” И Второзаконие 12: “Да не вършиш това, което се вижда добро в собствените ти очи, а това, което Съм ти заповядал.”
	Тези и безбройни други пасажи от Писанието са изговорени, за да откъснат хората не само от греховете, но също и от делата, които се виждат добри и праведни на хората и да ги обърнат единомислено единствено към значението на Божията заповед, за да могат те да пазят единствено и завинаги нея както е писано (Изход 13): “Тия заповеди да ти бъдат като знак на ръката и като надчелие на очите.” И Псалм 1: “Праведният размишлява над Божият закон ден и нощ.” Понеже имаме повече от достатъчно и твърде много да вършим ако жеалем да изпълним дори само Божиите заповеди. Той ни е дал такива заповеди, че ако ги разберем правилно няма да се осмеляваме дори и за миг да оставаме празни и можем лесно да забравим за всички останали дела. Но злият дух, който никога не почива, когато не може да ни звлече наляво към злите дела напада отдясно чрез себеизмислени дела, които изглеждат добри, но срещу които Бог е заповядал във Второзаконие 28 и Исус Навин 23: “Да не се отклонявате от заповедите Ми нито налява нито надясно.”
	25. Третото дело на тази заповед е да призоваваме Божието име при всяка нужда. Понеже това Бог зачита като пазене на Неговото име свято и много почита ако Го призоваваме и викаме към Него в беда и в нужда. И наистина Той затова ни изпраща толкова много бедствия, страдания, премеждия и дори смърт и за да не живеем в множество нечестиви, грешни желания, за да може Той да подтиква човека и да му дава повече причини да тича към Него, да вика високо към Него, да призовава святото Му име и по този начин да изпълни това дело на втората заповед както кзва Псалм 50: “Призови ме в ден на напаст; Аз ще те избавя и т ще ме прославиш; понеже аз желая жертви на хвала.” Това е начинът, по който ти ще влезеш в спасението; понеже чрез такива дела човеците разбират и научават какво е Божието име, колко е силно то да помага на всички, които го призовават; и по този начин вярата и доверието растат мощно. Тези неща са изпълнение на първата и най-голямата заповед. Това е опитността на Давид (Псалм 114): “Избавил Си ме от всички беди затова ще прославя името Ти и ще изповядам, че то е добро и сладко.” И Псалм 91 казва: “Понеже е положил упованието си в Мене затова ще го избавя; ще му помогна понеже е познал името Ми.”
	О! Какво е човекът тук на земята, който през целият си живот има какво да прави с тази заповед? Понеже кой живее дори час без изпитания? Няма да споменавам бедствията, които са неизброими. Понеже най-опасното от всички изпитания е това да няма изпитания и всичко да е наред и да върви добре; понеже тогава един човек е изпитван да забрави Бога, да стане твърде смел и да използва времето за добро. Да, тук той има 10 пъти повече нужда да призовава Божието име отколкото когато е в бедствие. Понеже е писано (Псалм 91) “Хиляда ще паднат от страната ти и десет хиляди до десницата ти.”
	Същото нещо виждаме в един дълъг ден, във всички човешки ежедневни опитности, а именно, че повечето гнусни грехове и пороци се случват там където има мир, където всички неща са евтини и има добри времена, а не когато война, глад, болест и всякакъв вид бедствие ни натоварват. Така Мойсей също се страхувал да не би неговите люде да забравят Господните заповеди не поради друга причина, а понеже са твърде задоволени, твърде добре снабдени и имат твърде много мир както казва (Второзаконие 22): “Людете ми забогатяха, задоволени и затлъстели; затова забравиха техния Бог.” Заради това Бог оставил много от враговете им и не ги изгонил, за да не им дават мир и да ги изпитат дали ще пазят Божиите заповед както е писано (Съдии 3). Той се отнася по същият начин и с нас и ни води към почитане и призоваване на Неговото име, да добием увереност и вяра в Него и да пазим първите две заповеди.
	26. Тук глупавите човеци се излагат на опасност и особено праведните-по-дела светии и тези, които желаят да бъдат нещо повече от другите. Те учат човеците да правят кръстен знак1; един се въоръжава с писма, друг тича при гадателител, един търси това, друг онова, само и само да могат да избегнат нещастието и да бъдат сигурни. Не мога да изкаже какво дяволско подвеждане е сързано с подобно заиграване с магьосничество, заклинания и суеверие, всичко това направено единствено, за да може човек да не се нуждае от Божието име и да не положи упованието си в него. От това произлиза голямо опозоряване на Божието име и на първите две заповеди, в това, че човеците гледат към дявола, човека или творението за това, което трябва да бъде търсено единствено в Бога, чрез нищо друго освен чиста вяра и упование и едно радостно размишление за призоваване на Неговото свято име.
	Изследвайте това внимателно сами и вижте дали то не е огромна, зла извратеност: на дяволът, човекът и творението трябва да вярват и да им се доверяват за своето добро; без подобна вяра нищо не може да стане или да бъде постигнато. Как добрият и верен Бог да ни възнагради за това, че не Му вярваме и не Му се доверяваме толкова или повече отколкото на човека или на дявола, макар че Той не само обещава помощ и сигурна подкрепа, но също и ни заповядва с увереност да я търсим и ни показва по всякакви разумни начини защо трябва да поставим тази вяра и доверие в Него? Не е ли за оплакване и съжаление това, че дяволът и човекът, които не заповядват нищо и не подтикват, но единствено обещават, са поставени над Бога, Който обещава, подтиква и заповядва; и че повече се мисли за тях отколкото за Самият Бог? Ние трябва истински да се засрамим от себе си и да поучим от примера на тези, които вярват на дявола и на човека. Понеже ако дяволът, който е зъл, лъжлив дух, пази вярност към тези, които се присъединяват към него, колко повече най-добрият, винаги верният Бог ще покаже верност ако човека му се довери? Не, не е ли по-скоро Този, Който ще покаже верност? Един богат човек разчита и се надява на своите пари и притежания и те му помагат; а ние не желем да вярваме и да разчитаме на живия Бог, че Той е способен и желае да ни помогне? Ние казваме: Златото дава смелост; и това е вярно както казва Варух 3: “Човек разчита на златото.” Но много по-голяма е смелостта, която възвишеният и вечен Бог дава, на която се доверяват не човеците, а единствено Божиите чада.
	27. Но даже ако никое от тези бедствия не ни подтикваше да призовем Божието име и да Му се доверяваме все пак дори само греха би бил повече от достатъчен да ни научи и да ни подтикне към това дело. Понеже грехът ни обгражда с три силни, могъщи армии. Първата е нашата собствена плът, втората света, третата злият дух. Чрез тези трите ние сме непрестанно подтискани и угнетявани; чрез което Бог ни дава възможности непрестанно да вършим добри дела, а именно да воюваме с тези неприятели и грехове. Плътта търси удоволствие и мир, света търси богатства, одобрение, власт и чест, злият дух търси гордост, слава, за един човек да се мисли добре, а друг да бъде презиран.
	И тези трите са толкова силни, че всяко едно от тях само е достаъчно силно да воюва с човека и все пак няма начин ние да ги победим освен единствено ако призовем святото Божие име в силна вяра, както казва Соломон (Притчи 18): “Името Божие е яка кула; праведният тича към нея и е опазен.” И Давид (Псалм 66): “Ще изпия чашата на спасението и ще ще призова името на Господа.” Отново (Псалм 18): “Ще извикам към Господа с хваление; така ще бъде избавен от всичките си неприятели.” Тези дела и силата на Божието име са ни станали непознати понеже не сме навикнали на тях и никога не се борим сериозно с греха и не се нуждаем от Неговото име понеже сме обучени единствено в собствените си измамливи дела, които сме способни да вършим от собствената си сила.
	28. По-нататък делата на тази заповед са: да не се кълнем, да не ругаем, лъжем, мамим и правим заклинания със святото име на Бога и по друг начин да го безчестим. Това са много прости и известни на всички неща, понеже са грехове, за кото се проповядва почти винаги във връзка с тази заповед. Тя включва също и това, че ние трябва да възспираме другите да изполват греховно Божието име като лъжат, кълнат се, мамят, ругаят, вършат заклинания и други подобни неща. Тук отново имаме множество възможности да вършим добри дела и да се борим със злото.
	Но най-голямото и най-трудното дело на тази заповед е да пазим святото Божие име срещу всяка духовна злопупотреба и да прогласим това на всички хора. Понеже не е достатъчно аз за себе си и в себе си хваля и призовавам Божието име в добро време и в изобилие. Аз трябва да застана на страната на Божията чест и и име поемайки върху себе си омразата на всички хора както Христос казва на Своите ученици: “Ще бъдете мразени то всички заради Моето име.” Тук ние трябва да провокираме към гняв баща, майка и най-добрите си приятели. Тук ние трябва да се борим срещу духовни и светски сили и да бъдем обвинени в непокорство. Тук ние трябва да повдигнем срещу себе си богатите, учените, светите и всички, които имат репутация в света. И макар че това е особено задължение на тези, на които е поверено проповядването на Божието слово все пак всеки християнин също има задължението да направи това когато времето и мястото го изискват. Понеже заради святото Божие име ние трябва да рискуваме и да се откажем от всичко, което имаме и можем да имаме и да покажем с делата си, че обичаме Бога и Неговото име, Неговата чест и Неговата хвала повече от всичко останало и Му се доверяваме повече от всичко останало и очакваме добро от Него; показвайки по този начин, че ние Го считаме за най-голямото добро, заради което ние оставяме и се отказваме от всяко друго добро.
	29. Тук ние трбява на първо място да се съпротивим на всяко зло, където истината на правдата е насилвана или търпи лишение и да не се осмеляваме да правим разлика между хората, както правят някои, които воюват най-дейно и сериозно срещу злините, които се случват на богатите, силните и собствените им приятели; но когато стане дума за бедните, или за презрените, или за техните неприятели те са мълчаливи и търпеливи. Такива виждат името и честта на Бога не такива каквито те са, но през опушено огледало и измерват истината или правдата според човека и не вземат под внимание своето измамно око, което гледа повече на човека отколкото на обстоятелството. Тези хора са лицемери отвътре и единствено изглеждат защитници на истината. Понеже те добре знаят, че няма опасност когато човек помага на богатия, силния, учения и на собствените си приятели и може на свой ред да се наслаждава на тяхната защита и да бъде почитан от тях.
	Така е много лесно да се воюва срещу злината извършена срещу папите, кралете, епископите и други знатни особи. Тук всеки желае да бъде най-благочестивият, там където няма особено голяма нужда. О, колко лукав е тук измаливият Адам със своите претенции; колко добре прикрива той своята алчност за облага с името на истината, правдата и почитта към Бога! Но когато нещо се случи на бедния и незначителен човек където измамното око не намира голяма печалба и не може да види друго освен неодобрението на силните той оставя бедният човек без помощ. И кой може да изкаже размерът на този порок в християнството? Бог казва в Псалм 82: “До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? Съдете справедливо сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на оскърбения и бедния. Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте ги от ръката на нечестивите.” Но това не става и затова текста пордължава: “Те не знаят нито разбират, Ходят насам натам в тъмнина;” т.е. те не виждат истината, но спират до репутацията на великите, без значение колко неправедни са те; и не приглеждат бедните, без значение колко праведни са те.
	30. Виж, тук може да има много добри дела. Понеже по-голямата част от силните, богатите и приятелите вършат неправда и подтискат бедния, долния и собствените си противници; и колкото по-велик е един човек толкова по-лоши са делата му; и там където не можем да победим чрез сила и да помогнем на истината ние поне трябва да я изповядаме и да направим каквото можем с думи и да не ставаме част от неправедните нито да ги одобряваме, но да говорим смело истината.
	Каква полза има човек ако върши всякакви добри дела, пътува до Рим и до всички свети места, придобие всички индулгенции, съгради всички църкви и завещае дарение на манастири ако бъде намерен виновен в грях срещу името и честта на Бога, като не говoри за тях и ги пренебрегва и смята своите притежания, чест, слава и приятели за по-важни от истината (която е Божието име и чест)? Или кой е този, през чиято врата и в чиято къща подобни добри дела не влизат ежедневно и който няма нужда да пътува надалеч или да пита за добри дела? И ако помислим за живота на човека как на всяко място той се държи твърде прибързано и лековато в това отношение не трябва ли да извикаме с пророка: Omnis homo mendax “Всички човеци са лъжци, лъжа и измама;” понеже истинските добри дела те пренебрегват, а украсяват и изписват себе си с най-незначиателните и желаят да бъдат благочестиви, да се издигнат до небето в мирна сигурност.
	Но ако попитате: “Защо Бог не направи това Сам понеже може и знае как да помогне на всеки?” Да, Той може да направи това; но Той не желае да го направи сам; Той желае ние да работим заедно с Него и ни оказва честта да желае да върши Своето дело с нас и чрез нас. И ако ние не желаем да приемем тази чест Той все пак ще извърши делото Сам и ще помогне на бедния; и тези, които не желаят да Му помогнат и са презрели великата чест да вършат Неговото дело, той ще осъди с неправедните понеже са се обединили с неправедните. Точно както единствено Той е блажен, но желае да ни окаже честта и да не бъде Сам в Своето блаженство, но и ние да бъдем блажени заедно с Него. И ако Той направи това Сам Неговите заповеди биха били дадени напразно понеже никой не би имал възможност да се упражнява в добрите дела на тези заповеди и никой не би опитал себе си, за да види дали смята Бога и Неговото име за най-голямото добро и дали заради Него рискува всичко.
	31. На тази заповед принадлежи също и да се съпротивлявам на всяка измамно, изкусително, погрешно, еретично учение и всяка злоупотреба в духовната власт. Това е много по-важно понеже те употребяват самото свято Божие име, за да воюват срещу Божието име. Поради тази причина изглежда голямо и опасно нещо да им се съпротивляваме понеже те твърдят, че който им се противопоставя се противи на Самият Бог и на Неговите светии, на Чието място те седят и Чиято власт използват, твърдейки, че Христос казва за тях: “Който слуша вас Мен слуша и който презира вас Мен презира” На тези думи те поставят голямо ударение, стават нахални и дръзки да говорят, да вършат и да оставят несвършено каквото желаят; да поставят под възбрана, да проклинат, ограбват, убиват и да вършат своето нечестие по какъвто начин им се вижда угоден и могат да измислят без всякакви задръжки.
	Христос не ни казва да ги слушаме във всичко, което могат да кажат и да направят, но единствено тогава когато те ни представят Божието Слово, евангелието, не техните думи, Неговто дело, а не техните дела. Как иначе ние можем да знаем и да избягване техните лъжи и грехове? Трябва да има някакво правило до каква степен ние трябва да ги слушаме и да ги следваме и това правило не може да бъде дадено от тях, но трябва да бъде установено от Бога над тях и то трябва да ни служи за водач както ще научим от четвъртата заповед.
	Наистина дори в духовната област по-голямата част проповядват лъжливи учения и злопупотребяват с духовната власт, така че по този начин ни се предоставят възможности да вършим делата на тази заповед, да бъдем опитани какво желаем да вършим и да оставим несвършено срещу такива богохулници заради Божията чест.
	О, ако се бояхме от Бога колко често официалните мошеници биха издавали своите папски и епископски були напразно! Колко слаби биха станали римските мълнии! Колко често мнозина биха накарали да си държи езика този, когото сега слуша целия свят! Колко малко проповедници биха се намерили сред християните! Но те са надделели: това, което те твърдят и по какъвто и да е начин трябва да е истина. Тук никой не воюва за Божието име и чест и аз смятатм, че няма по-голям или по-често срещан грях във външните дела от този. Това е нещо толкова високо, че малцина го разбират и освен това то е надарено с Божието име и сила и опасно да бъде докоснато. Но древните пророци са се усъвършенствали в това; също и апостолите, особено св. Павел, който не оставял то да ги тревожи без значение дали е казано от най-висшия или от най-нисшия свещеник, дали е казано в Божието име или в неговото собствено. Те гледали на думите и делата и ги сверявали с Божиите заповеди без значение дали големия Джон или малкия Ник казвал това, без значение дали са извършени в името на Бога или на човека. И заради това те трябвало да умрат и за тази смърт има много повече какво да се каже в нашето собствено време понеже сега нещата са много по-лоши. Но Христос и св. Петър и Павел трябва да покрият всичко това със своите славни имена, така че да не се намери повече покритие за позора на земята освен най-святото и благословено име на Исус Христос.
	Човек трябва да изтръпва, че е жив просто поради злоупотребата и богохулството на святото Божие име; чрез което, ако това продължи още дълго ние, боя се, явно ще се покланяме на дявола като на бог; толкова пълно духовните власти и учени са лишени от всякакво разбиране за тези неща. Крайно време е да се молим ревностно на Бога Той да прослави името Си. Но това ще струва кръв и тези, които се наслаждават на наследството на светите мъченици и които са победили със своята кръв, ще трябва сами да станат мъченици. За това ще говорим повече по друго време.
	1. Видяхме колко много дела има във втората заповед, както и че те все пак не са добри сами по себе си освен ако не са извършени с вяра и с увереност в Божието благоволение. Колко повече би трябвало да правим ако вършим дори единствено тази заповед и как ние, уви! се занимаваме твърде много с други дела, които съвсем не са съгласни с нея. Сега следва третата заповед “Пази почивния ден.” В първата заповед е заповядано нашето сърдечно отношение към Бога в мисли; във втората, с нашата уста и думи, а в тази трета нашето отношение към Бога в дела. Тя се намира на първият и десен скрижал на Мойсей, на който са написани тези три заповеди. Те пазят човека отдясно, а именно, в нещата свързани с Бога и в които Бог се обръща към човека и човека към Бога без посредничеството на други творения.
	Пъвите дела на тази заповед са ясни и външни, това, което ние обичайно наричаме поклонение като посещаване на меси, молитва и слушане на проповед в светите дни. Разбирана така в тази заповед има съвсем малко дела и те, ако не са извършени с вяра в Божието благоволение, не са нищо, както вече казахме. Следователно добро дело би било също ако имаме по-малко дни на светии понеже в наше време делата вършени в тях са в по-голямата си част по-лоши от тези в работните дни като излежаване, лакомия и пиянство, хазарт и други зли дела; и тогава месата и проповедта са слушани без полза, молитвата е казвана без вяра. Почти става така, че хората смятат, че е достатъчно да гледаме една меса с очите си, да чуем проповедта с ушите си и да кажем молитвата с устата си. Всичко това е формалност и суеверие! Ние не смятаме, че можем да приемем нещо от месата в сърцата си, да запомним и да научим нещо от поповедта и да очакваме нещо от нашата молитва. В това отношение епископите, свещениците или тези, на които е поверено делото на проповядването в по-голямата си част да грешат понеже те не проповядват евангелието и не учат хората как трябва да гледат на месата, да слушат проповедта и да се молят. Следователно ние накратко ще обясним тези три неща.
	2. В месата е необходимо ние да присъстваме също и със сърцата си; и ние присъстваме когато упражнявме вяра със сърцата си. Тук ние трябва да повторим думите на Христос когато Той постановява месата и казва: “Вземете и яжте, Това е Моето тяло, което за вас се дава.” И по подобен начин и чашата: “Вземете и пийте от нея всички; това е новия, вечен завет в Моята кръв, която се прилива за вас и за мнозин за прощение на греховете. Това правете за Мое възпоменание.” С тези думи Христос установява за Себе Си едно възпоменание или юбилей, който да бъде ежедневно пазен в цялото християнство и добавя към него един славен, богат, велик завет, в който няма лихва, пари или временни притежания, които да бъдат завещани и раздадени, но прощение на всички грехове, благодат и милост за вечен живот за да може всеки, който идва при това възпоменание да има същият завет и понеже Той е умрял този завет е станал постоянен и неотменим. В доказателство и свидетелство за това вместо писмо или печат Той ни е остави Своето Собствено тяло и кръв в хлябът и виното.
	Тук човек трябва да практикува първото дело на тази заповед правилно като не се съмнява, че това, което Христос е казал е вярно и смята завета за сигурен, така че да не прави Христос лъжец. Понеже ако присъстваш на месата и не разсъждаваш нито вярваш, че тук Христос, чрез Неговият завет, е оставил и ти дава прощение на всички грехове какво друго е това ако не сякаш казваш: “Аз не зная или не вярвам, че това е вярно, че тук ми е предложено и дадено прощение на моите грехове?” О, колко много меси има в света понастоящем, но колко малко, които ги чуват с такава вяра и полза! По този начин Господ е най-тежко подбуждан към гняв. Поради тази причина човек не получава или не може да се получи никаква полза от месата освен ако не е разтревожен в душата си, не копнее за Божията милост и не желае да бъде избавен от греховете си. Ако в него има зло намерение той трябва да бъде променен през месата и да достигне до желаени за този завет. Поради тази причина в древността никой явен грешник не е бил допускан да присътва на месата.
	Когато тази вяра е правилно присъстваща сърцето трябва да се зарадва от завета и да се стопли и разтопи от Христовата любов. Тогава ще последва хваление и благодарение с едно чисто сърце, поради което месата е наречена на гръцки евхаристия т.е. “благодарение,” понеже ние хвалим и благодарим на Бога за този утешаващ, богат, багословен завет, точно както благодари, хвали и е радостн този, на когото добър приятел е дал хиляда и повече гулдена. Мака за Христос често да се говори като за някой, който е направил хората богати чрез Своето завещание тези хора никога не мислят за това нито Го хвалят нито Му благодарят. Така ние просто празнуваме нашите меси без да знаем защо и по каква причина и следователно ние нито благодарим, нито обичаме, нито хвалим и оставаме сухи, закоравели и се задоволяваме с нашата малка молитва. За това друг път.
	3. Проповедта не трябва да е нищо друго освен прогласяване на този завет. Но кой може да го чуе ако никой не го проповядва? Тези, които трябва да го проповядват сами не го знаят. Това е причината проповедите да се отклоняват към други маловажни истории и по този начин Христос да е забравен докато ние се държим като човекът от 2 Царе 7: ние виждаме богатствата си, но не им се наслаждаваме. За което проповедникът също казва: “И това е голямо зло Бог да даде на човека богатство, но не и сила да му се радва.” Така ние гледаме на неизборимите меси и не знаем, че месата е един завет или какво е точно, като че ли тя е някакво общо добро дело, сама по себе си. О, Боже, колко безкрайно слепи сме! Но там където това е правилно проповядвано е необходимо то да бъде слушано с внимание, схванато, опазено, често мислено и по този начин вярата да бъде подсилена срещу всички греховни изкушения, минали, настоящи или бъдещи.
	О! Това е единствената церемония или практика, която Христос е постановил, в която Неговата църква ще се събира, за да се упражнява и да я пази в пълно съгласние; и Той не го е направил едно обикновено дело, подобно на останалите церемонии, но е поставил в него едно богатство, изключително голямо съкровище, което да бъде предложено и раздадено на всички, които вярват в него.
	Това проповядване трябва да подтикне грешниците да тъжат за греховете си и да разпали в тях копнеж за съкровището. Следователно тежък грях е да не се слуша евангелието и да се презира подобно съкровище и едно толкова богато празненство. Но много по-голям грях е да не се проповядва евангелието и да се оставят толкова много хора, които с радост биха го чули да погинат понеже Христос толкова стриктно е заповядал евангелието и заветът да бъдат проповядван и Той не желае дори месата да бъде празнувана освен ако не е провядвано евангелието както казва: “Правете това за Мое възпоменане;” т.е. както казва св. Павел: “Да проповядвам за смъртта Му.” Поради тази причина е страшно и ужасно в наше време да бъдеш епископ, пастир или проповедник; понеже никой вече не знае този завет, да не кажа нищо за неговото проповядване, макар че това е тяхната най-важна задача и задължение. Колкото тежък отчет ще дават те за толкова много души, които трябва да погинат поради липса на проповядване.
	4. Ние не трябва да се молим според обичаят, изброявайки много страници или мъниста, но спирайки умът си върху някоя неотложна нужда, желаейки с цялата си сила и упражнявайки вяра и доверие спрямо Бога относно това, да не се съмняваме, че сме послушани. Така св. Бернард наставлява своите братя и казва: “Скъпи братя, по никакъв начин не трябва да презирате своите молитви, като че ли те са напразни, понеже ви казвам истината, че преди да сте изговорили думите, молитвата вече е записана в небето; и вие можете с доверие да очаквате от Бога едно от двете неща: или да отговори на молитвата ви или, ако не отговори, да знаете, че това не би било добро за вас.”
	Следователно молитвата е едно специално упражняване на вяра и вярата прави молитвата толкова приемлива, че тя или със сигурност ще бъде отговорена или ще ни бъде дадено нещо по-добро от това, което искаме. Така казва и св. Яков: “Но който иска да проси с вяра; понеже ако няма вяра да не мисли, че ще получи нещо от Бога.” Това е едно ясно твърдение, което казва направо: този, който не вярва не получава нищо, нито това, което иска нито нещо по-добро.
	И за да предизвика подобна вяра Самият Христос казва (Марк 11): “Затова ви казвам каквото ида искате в молитва, вярвайте, че вече сте го получили и ще ви бъде.” И Лука 11: “Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Кой е този баща, който ако му поиска синът му хляб ще му даде камък или ако писка риба ще му даде змия? Или яйце скорпия? Но ако вие, които сте зли знаете да давате добри неща на децата си, колко повече Отец ви който е на небето ще даде добри неща на тези, които искат от Него.”
	5. Кой е толкова закоравял и заприличал на камък, че подобни могъщи думи да не го накарат да се моли с увереност, радостно и щастливо? Но колко много молитви трябва да бъдат реформирани ако трябва да се молим правилно според тези думи! Наистина всички църкви и манастири са пълни с молитви и пеене, но как става така, че в резултата от това е толкова малко подобрение и полза и нещата ежедневно се влошават? Причината не е друга освен тази, която споменава св. Яков когато казва: “Просите и не получавате защото зле просите.” Понеже там където вярата и доверието липсват от молитвата тя е мъртва и не е нищо освен тежък труд и тегота. Ако в резултат от нея е дадено нещо това не е друго освен временни облаги без каквото и да е благословение и помощ за душата; не, за голяма вреда и заслепение на душите, така че те продължават по своя път, бъбрейки с устата си, без значение какво получават, желаят, или вярват; и в това неверие и с ум, който по силно се противи на упражняването на вярата и на естеството на молитвата, те остават закоравени.
	От това следва, че човекът, който се моли правилно никога не се съмнява, че неговата молитва наистина е приемлива и е чута дори това, за което се моли да не му е дадено. Понеже ние трябва да сложим своите нужди в молитва пред Бога, но не трябва да Му определяме мерките, начина, времето или мястото; но ако Той пожелае да ни даде нещо по-добро или по различен начин отколкото ние мислим трябва да оставим това на Него; понеже често ние не знаем за какво да се молим както казва св. Павел (Римляни 8 и Ефесяни 3): “Бог действа и дава повече от всичко, което разбираме” и, така че да не се съмняваме, че молитвата е приемлива и чута и все пак да оставим на Бога времето, мястото, средствата и ограниченията; Той със сигурност ще извърши това, което е добро. Истинските поклонници се покланят с дух и истина. Понеже тези, които не вярват, че ще бъдат чути съгрешават срещу тази заповед и се отдалечават много чрез своето неверие. Но този, който Го ограничава съгрешава в друга посока и твърде се приближава към това да изпитва Бога. Така Той забранява и двете неща, така че да не съгрешаваме срещу Неговата заповед нито отляво нито отдясно, т.е. нито с неверие нито с изкушение, но с проста вяра да оставаме по средата на пътя, доверявайки Му и все пак без да Му поставяме ограничения.
	6. Така ние виждаме, че тази заповед, подобно на втората, не се състои в нищо по-различно от изпълнението на първата заповед, т.е. във вяра, доверие, увереност, надежда и любов към Бога, така че във всички заповеди първата да бъде водеща, вярата да бъде главното дело и живота на всички останали дела, без която, както казах, те не могат да са добри.
	Но ако кажеш: “Какво да направя ако не мога да вярвам, че молитвата ми е чута и приета?” Аз отговарям: Именно поради тази причина са заповядани вярата, молитвата и всички останали добри дела, за да знаеш какво можеш и какво не можеш да правиш. И когато откриеш, че не можеш да вярваш и да вършиш това, тогава трябва смирено да го признаеш пред Бога и да започнеш с малка искра на вяра и ежедневно да я усилваш повече и повече в целия си живот и с всичките си действия. Понеже що се отнася до нестабилността на вярата (т.е. до първата и най-голяма заповед) няма никой на света, който да няма голям дял в това. Понеже дори светите апостоли в евангелията, и особено св. Петър, били слаби във вярата, така че те също се молели на Господа и казали: “Господи, придай ни вяра;” и Той много често ги упреквал поради малката им вяра.
	Следователно вие не трябва да се отчайвате нито да се отказвате дори ако откриете, че не вярвате толкова твърдо колкото сте си мислели или желаете в своите молитви или в други дела. Не, вие трябва да благодарите на Бога с цялото си сърце, че по този начин Той ви е открил вашата слабост, чрез което Той ежедневно ви учи и наставлява колко много имате да се упражнявате и ежедневно ви укрепява във вярата. Понеже колко много хора вие виждате, че редовно се молят, пеят, четат, работят и изглеждат големи светии и все пак никога не достигат дотам, че да знаят къде стоят по отношение на основното дело, вярата. Така в своята слепота те се отбиват от пътя и отбиват и други; мислейки, че са много добре и така без да знаят те градят на пясъка на своите дела без всякаква вяра, а не на Божията милост и обещание чрез една здрава, чиста вяра.
	Следователно колкото и дълго да живеем и колкото и да са пълни ръцете ни с дела и страдания ние винаги ще си останем ученици на първата заповед и на вярата и няма да престанем да се учим. Никой не знае какво велико нещо е да се доверява човек единствено на Бога освен този, който се е опитвал да направи това с делата си.
	7. Отново, ако не беше заповядано нищо друго, не би ли била достатъчна молитвата, за да се упражнява човек за цял живот във вяра? Чрез това единствено дело духовното състояние бива установено по специален начин както наистина в древните времена някои отци са се молели ден и нощ. Не, нямало е християнин, който да не се моли непрестанно. Но аз имам в предвид духовна молитва, т.е. не някой тежко натоварен с това бреме, но човек, който ако желае ще може, докато работи говори с Бога в сърцето си, слага пред Него своите нужди и нуждите на другите, моли за помощ, принася прошения и във всичко това упражнява и усилва своята воля.
	Това е, което има в предвид Господ (Лука 18) когато казва: “Непрестанно се молете” отново в Матей 6 Той забранява употребата на много думи и дълги молитви понеже в това Той упреква лицемерите; не понеже дългата молитва с устни е зло, но понеже тя не е истинската молитва, която може да бъде принесена по всяко време и без вътрешната молитва на вяра не е нищо. Понеже ние също така трябва да практикуваме и външна молитва на удачното за това време, особено по време на месата, както изисква тази заповед и когато това е полезно за вътрешната молитва и вяра, без значение дали е в къщи или на полето, в тази или в онази работа; за което сега нямаме достатъчно време да говорим. Понеже това принадлежи към Господната молитва, в която всички молби и изговорени молитви са обобщени с кратки думи.
	8. Къде са сега тези, които желаят да знаят и да вършат добри дела? Нека единствено да се помолят и правилно да се упражняват във вярата и те ще намерят, че това е вярно казаното от светите отци, че няма друго дело като молитвата. Мърморенето с уста е лесно, или поне относително лесно, но да следва сърцето думите с искрено посвещение, т.е., с желание и вяра, така че някой искрено да желае това, което казват думите, и да не се съмнява, че ще бъде послушен; това е велико дело в Божиите очи.
	Тук злият дух пречи на човека с всичките си сили. О, колко често той пречи на желанието за молитва, не ни допуска да намерим време и място, не, често повдига съмнения, дали сме достойни да искаме нещо от Един толкова велик като Бога, и толкова ни обърква, че човек сам не знае дали наистина се моли или не; дали е възможно молитвите му да бъдат приети и други странни мисли. Понеже злият дух добре знае колко силна е една молитва с истинска вяра, колко го наранява и каква полза принася тя на всички хора. Поради тази причина той не допуска доброволно тя да се случи.
	Когато бъде изкушен по този начин човек трябва да бъде истински мъдър и да не се съмнява, че той и неговата молитва са наистина достойни пред един такъв безкрайно Величие; не понеже се осмелява да се разчита на своето достойнство или поради недостойнството си отпада. Той трябва да каже: “Поради достойнството си няма да правя нищо, поради недостойнството си не се осмелявам да направя нищо. Аз се моля и върша единствено понеже Бог поради Своята чиста милост е обещал да ме чува и да бъде благодатен към всички недостойни човеци; и не само е обещал това, но Той също най-строго, под заплаха от Своята вечно недоволство и гняв, ни е заповядал да се молим, да вярваме и да получаваме. Ако не е твърде много за безкрайното Величие толкова тържествено да задължи Своите недостойни червеи да се молят, да Му вярват и да получават от Него, как ще бъде твърде много за мен да взема подобна заповед върху себе си с пълна радост, без значение колко съм достоен или недостоен?” Така ние трябва да гоним подстрекателствата на дявола свързани с Божията заповед. Само така и по никакъв друг начин той ще престане.
	9. Но кои са нещата, които ние трябва да донесем пред Всемогъщия Бог в молитва и плач, за да упражним вяра? Отговор: Първо, постоянните грижи и тревоги на всеки, за които Давид казва (Псалм 32): “Ти си мое прибежище; утеха в напаст. Ти си моя утеха Ти ще ме пазиш от всяко зло.” Подобно в Псалм 142: “Извиках към Господа с гласа си; Издигнах към Господа гласа си и представих молбите си; Излях оплакването си пред Него; показах Му бедите си.” В месата един християнин трябва да помни своите недостатъци и крайности, които чувства и да ги излее свободно пред Бога с плач и въздишки, с толкова съжаление колкото може като на свой верен отец, който е готов да му помогне. И ако не знаеш или не разпознаваш нуждите си, или не чувстваш притеснение, тогава трябва да знаеш, че си в най-окаяното възможно положение. Понеже това е най-голямата беда, да откриеш, че си толкова закоравял, коравосърдечен и нечувствителен, че нищо не те тревожи.
	Няма по-добро огледало, в което да видиш своята нужда от десетте заповеди, в които ще откриеш какво ти липсва и какво трябва да търсиш. Следователно, ако откриеш в себе си слаба вяра, малка надежда и малка любов към Бога; и че не хвалиш и не почиташ Бога, но обичаш собствената си чест и слава, мислиш много за човешката почит, не слушаш с удоволствие меси и проповеди, ленив си в молитва, в което всеки е слаб, тогава ти трябва да мислиш за тези слабости повече отколкото за телесните си нужди за добрини, чест и живот и да вярваш, че те са по-лоши от смъртта и всяка смъртоносна болест. Тези неща ти трябва честно да представиш пред Бога, да ги оплакваш и да молиш за помощ, и с пълна увереност да очакваш помощ да вярваш, че си бил чут и че ще получиш помощ и милост.
	Тогава отиди към втората плоча със заповеди и виж колко непокорен си бил и все още си към своите баща и майка и към всички с власт; колко си съгрешил към своя ближен в гняв, омраза и зли думи; как си бил изкушаван в невъздържаност, алчност и несправедливост с думи и дела към своя ближен; и без съмнение ще намериш, че си пълен с нужди и окаяност; и че имаш достатъчно причини да се окайваш дори до кръв, ако можеш.
	10. Но аз зная, че мнозина са толкова глупави, че да не желаят да направят това освен ако преди това не осъзнаят, че са чисти и вярват, че Бог не чува никой, който е грешник. И това е дело на тези лъжливи проповедници, които учат човека да започне не са вяра и с доверие в Божието благоволение, но със собствените си дела.
	Виж, ти, окаяни човече! Ако си счупил крака си или над теб е надвиснала опасност за живота ти, ти викаш към Бога, към този или онзи светия и не чакаш докато кракът ти се изцели или опасността премине. Ти не си толкова глупав, че да мислиш, че Бог не чува никой, чийто крак е счупен или чието тяло е в опасност. Не, ти вярваш, че Бог ще те послуша най-много когато ти имаш най-голяма нужда от това. Защо тогава си толкова глупав тук където има несравнимо по-голяма нужда и вечна вреда и не желаеш да молиш с вяра, надежда, любов, смирение, покорство, въздържание, кротост, мир, праведност, освен ако вече не си освободен от цялото си неверие, съмнение, гордост, непокорство, невъздържаност, гняв, алчност и неправедност? Всъщност колкото повече откриваш, че ти липсват тези неща толкова повече и по-старателно ти трябва да се молиш и да викаш.
	Толкова сме слепи ние: със своите телесни болести и болки тичаме към Бога; с душевните си недъзи бягаме от Него и не желаем да се върнем докато не сме добре, точно като че ли има един Бог, Който може да помогне на тялото и Друг, Който може да помогне на душата; или като че ли можем да си помогнем в духовните нужди, макар че на практика те са по-големи от телесните. Подобен план и съвет са от дявола.
	Не така, добри човече! Ако желаеш да се изцелиш от греха, не трябва да се отдалечаваш от Бога, а да тичаш към Него и да се молиш с много по-голяма увереност отколкото ако те е налегнала телесна нужда. Бог не е враждебен към грешниците, а единствено към неверниците, т.е. дотолкова доколкото те не разпознават и не скърбят за греховете си, нито търсят помощ срещу това от Бога, а в собствените си самонадеяност желаят първо да очистят себе си и не желаят да се нуждаят от благодатта и няма да позволят Той да бъде Бог, Който дава на всеки и не взема нищо за това.
	11. Всичко това беше казано във връзка с молитвата за лични нужди и молитвата като цяло. Но молитвата, която истински принадлежи на тази заповед и е наречена дело на светия ден е много по-добра и велика и се принасяна за цялото християнство, за нуждите на всеки човек, за врагове и приятели, особено за тези, които са свещеници и епископи.
	Така св. Павел наставлява своя ученик Тимотей: “и така желая молитви и моления да се принасят за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да можем да преминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Понеже това е добро и угодно пред Бога нашият Спасител.” Поради тази причина Еремия (глава 29) заповядва на хората на Израел да се молят за града и земята на Вавилон понеже чрез неговият мир и самите те ще имат мир. И Варух 1 казва: “Молете се за живота на царя на Вавилон и за живота на неговият син, за да можем да живеем в мир под тяхното управление.”
	Тази обща молитва е ценна и най-силна и заради нея ние се събираме заедно. Поради тази причина църквата е наречена молитвен дом понеже в нея ние сме като едно събрание с една цел - да видим своите нужди и нуждите на всичките човеци, да ги представим пред Бога и да викаме към Него за милост. Но това трябва да бъде направено със сърдечно чувство и сериозност, така че да чувстваме в сърцата си нуждите на всичките човеци и да се молим за тях с пълно състрадание, с истинска вяра и доверие. Там където такива молитви не са отправяни по време на месата по-добре би било тя напълно да се пропусне. Понеже каква е ползата от нашето събиране в молитвеният дом където това, че сме събрани заедно би трябвало да ни покаже, че трябва да отправим обща молитва и моление за цялото събрание, когато ние разпръскваме тези молитви и така ги разделяме, че всеки се моли единствено за самия себе си и никой не взема под внимание останалите, нито се грижи за чуждите нужди? Понеже как тази молитва би била помагаща, добра, приемлива и обща молитва или едно дело на светия ден и на събраното множество, когато всеки изказва своите собствени дребни молитви един за това, друг за онова и няма нищо освен търсене на своето, егоистични молитви, нещо, което Бог мрази?
	12. Тази обща молитва е запазена от древната практика в края на проповедта греховете да се изповядват от амвона и да се принася и молитва за всички християни. Но това не трябва да е краят както става сега; това трябва да бъде едно наставление да се молим през цялата меса за нуждите, към които проповедникът ни подбужда. За да можем да се молим с полза той първо ни наставлява относно нашите грехове и по този начин ни смирява. Това трябва да става колкото е възможно по-накратко, за да може след това цялото събрание да изповяда своите грехове и да се моли за всеки един с ревност и вяра.
	О, ако Господ даде всяко събрание на всяка меса, която чува да се моли по този начин, така че един общ, ревностен, сърдечен вик на всички хора да се издигне към Бога, каква неизмерима добродетел и помощ ще дойде в резултат на тази молитва! Какво по-ужасно нещо би могло да се случи на злите духове? Какво по-велико дело би могло да се извърши на земята, поради което множество души ще бъдат опазени и толкова много грешници обърнати?
	Понеже наистина християнската църква на земята няма по-голяма сила или дело от една такава обща молитва срещу всичко, което й се противопоставя. Злият дух добре знае това и прави всичко, което може за да попречи на такава молитва. Той радостно ни оставя да градим църкви, да украсяваме множество манастири, да правим музика, да четем, да пеем, да пазим много меси и да умножаваме церемониите отвъд всяка мяра. Тези неща не го натъжават, той ни помага да ги вършим, за да можем да считаме тези неща за най-доброто и да смятаме, че по този начин сме изпълнили целият си дълг. Но междувременно тази обща, ефективна и плодоносна молитва погива и нейната липса е незабелязана поради тези неща и така той получава всичко, което желае. Понеже когато молитвите повяхват никой няма да му отнеме нищо и никой не може да му противостои. Но ако той забележи, че ние желаем да практикуваме тази молитва дори като се случи да сме под сламен покрив или в кочина той не може да понесе това, но се страхува от тази кочина много повече отколкото от най-високите и красиви църкви, кули и камбани, които съществуват ако в тях не се принасят такива молитви. Наистина мястото, на което се събираме е без значение, но единствено тази непобедима молитва, с която да се молим и да я принасяме пред Бога както една наистина обща молитва.
	13. Силата на тази молитва ние виждаме във факта, че в древните времена Авррам се молел за 5 града, Содом, Гомор и т.н. (Битие 18) и постигнал толкова много, че ако се намерили 10 праведника в тях, по двама във всеки град, Бог нямало да ги унищожи. Какво тогава могат да направят много хора ако се обединят да викат към Бога ревностно и с искрена вяра?
	Св. Яков казва: “Скъпи братя, молете се един за друг, за да се спасите. Понеже молитвата на праведния може да направи много, една молитва, която упорства и не престава” (т.е. която не спира да иска дори още повече и повече, макар това, което иска да не е дадено веднага както правят понякога хората). И като пример за това той поставя пред нас пророк Илия “който беше човек,” казва той, “от същото естество като нас и се помоли да не вали; и не валя три години и шест месеца. И пак се помоли и заваля и земята даде плода си.” Има много текстове и премери в Писанието, които ни наставляват да се молим стига това да е направено сериозно и с вяра. Както казва Давид: “Очите на Господа са върху праведните и ушите Му към техния вик.” Отново: “Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с искреност Го призовават.” Защо добавя той: “които с искреност Го призовават?” Понеже не е молитва нито вик към Бога когато единствено устата мърмори.
	Какво трябва да направи Бог ако вие идвате със своята уста, книга или Отче наш и не мислите за нищо освен, че трябва да свършите думите и да изпълните бройката? Това е все едно някой да ви попита какво е всичко това или за какво се молите и вие самите да не знаете; понеже вие не сте мислели да сложите тази или онази нужда пред Бога или да поискате нещо. Единствената ви причина да се молите е, че ви е заповядано да се молите така и толкова и вие възнамерявате напълно да изпълните това. Не е за учудване, че гръмове и светкавици често подпалват църкви понеже по този начин ние превръщаме домът за молитва в дом за подигравка и наричаме молитва това, с което не донасяме нищо пред Бога и не искаме нищо от Него.
	Но ние трябва да правим както правят тези, които искат услуга от някой велик владетел. Те не възнамеряват просто да измърморят определен брой думи, понеже владетелят ще помисли, че му се подиграват или че са луди; но те представят молбата си много ясно и нуждите си ревностно и след това я оставят на неговата милост с увереност, че той ще я изпълни. Така ние трябва да се отнасяме към Бога с конкретните неща, а именно, споменавайки някоя настояща нужда, оставяйки я на Неговата милост и благоволение и да не се съмняваме, че тя е чута; понеже Той обещава да чуе такава молитва, което никой земен владетел не е правил.
	14. Ние сме майстори на тази форма на молитва когато страдаме от телесни нужди; когато сме болни ние викаме към св. Кристофър или св. Барбара; обещаваме поклонническо пътуване на св. Яков до това или онова място; след това се молим ревностно, имаме голяма увереност и принасяме добра молитва. Но когато сме в своите църкви по време на меса ние стоим като образи на светии; не знаем как да говорим или да се окайваме; мънистата дрънкат, страниците шумолят и устата бърбори; и това е всичко, което се случва.
	Но ако попитате за какво трябва да говорим и да се окайваме в нашите молитви вие лесно можете да научите това от десетте заповеди и Господната молитва. Отворете очите си и погледнете живота си и живота на всички християни, особено на духовното състояние и вие ще видите колко линеят любовта, надеждата, вярата, покорството, въздържанието и всяка добродетел, а всякакъв вид гнусни грехове владеят; каква липса има от добри проповедници и прелати; как единствено мошениците, децата, глупаците и жените управляват. Тогава вие ще видите, че е необходимо всеки час, без прекъсване да се молим ревностно навсякъде с кървави сълзи пред Бога, Който е ужасно гневен на хората. Истина е, че никога не е имало по-голяма нужда от молитва от това време и че отсега до края на света ще има още по-голяма нужда. Ако подобни ужасни престъпления не ви накарат да плачете и да се окайвате, ако не позволявате да бъдете отклонени от своя ранг, позиция, добри дела и молитви във вас няма истинско християнство и характер, без значение колко праведни сте. Но всичко това е било предсказано, че когато Божият гняв е най-голям и християнството търпи най-голяма нужда тогава няма да се намерят молители и застъпници пред Бога, както Исая казва със сълзи в глава 64: “Ти си ни се разгневил и няма кой да призовава Твоето име, който да застане пред Теб.” Подобно и Езекиил (22): “ И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.” С тези думи Господ показва колко би желал да се спре и да отдръпне гнева Си заради някого както често е писано за пророк Мойсей, че той възпирал Бога, за да не помете гневът Му народа на Израел.
	15. Но какво ще правят тези, които не само, че не вземат под внимание подобни нещастия в християнството и не се молят за тях, но им се надсмиват, наслаждават им се, осъждат, мразят, пеят и говорят за греха на ближния си и все пак се осмеляват, необезпокоени и без срам, да отиват в църква, да слушат меси, да казват молитви и да смятат себе си и да са смятани от другите за благочестиви християни? Те наистина за тях трябва да се молим двойно, ако се молим веднъж за тези, които те осъждат, говорят и се смеят. Че ще има такива е пророкувано от разбойника разпънат отляво на Христос, който го проклинал в страданията, слабостта и нуждата Му; както и от тези, които се присмивали на Христос на кръста, когато трябвало повече от всякога да Му помогнат.
	О, Боже, колко слепи, не, колко безумни са станали християните! Кога ще дойде краят на гнева, о, небесни Отче? Това, че ние се подиграваме на нещастията на християнството, заради които се събираме да се молим в църква и на месата, това, че богохулстваме като проклинаме хората, това е плодът от нашият безумен материализъм. Ако турците разрушават градове, страна и народ и събарят църкви ние смятаме, че на християнството е било нанесено голяма обида. Тогава ние се оплакваме и подтикваме царете и принцовете към война. Но когато вярата загива, любовта охладнява, Божието Слово е пренебрегвано и всякакви грехове процъфтяват, тогава никой не мили за битка, не, папата, епископите, свещениците, които трябва да бъдат генерали, капитани и знаменосци в духовната война срещу тези духовни и многократно по-зли турци, сами са принцове и водачи на тези турци и на войската на дявола, точно както Юда бил водач на евреите когато те хванали Христос. Трябвало апостол, епископ, свещеник, един от числото на най-добрите, да започне делото убивайки Христос. Така също християнството трябва да бъде опустошено не от други, а от тези, които трябва да го защитават и все пак са толкова безумни, че са готови да ядат заедно с турците и у дома да подпалят собствената си къща и кошара и да ги оставят да изгорят с овцете и всички останали неща, но никой не се безпокои за вълците в гората. Такива са нашите времена и това е наградата, която сме спечелили чрез своята неблагодарност към безкрайната благодат, която Христос е спечелил за нас свободно със скъпоценната Си кръв, тежък труд и горчива смърт.
	16. О! Къде са празните, които не знаят как да вършат добри дела? Къде са тези, които тичат до Рим, до св. Яков, насам и натам? Вземете това едничко дело на месата, погледнете на греха и падението на своя ближен и се смилете над него; нека той да ви натъжи, кажете го на Бога и се молете за него. Правете същото за всяка друга нужда в християнството, особено за владетелите, които Бог, за непоносимо наказание и мъчение на всички нас, позволява да падат и да бъдат събаряни толкова ужасно. Ако правите това усърдно бъдете сигурни, че сте едни от най-добрите войници и капитани, не само срещу турците, но също и срещу дяволите и адските сили. Но ако не правите това какво би ви помогнало ако и да извършите всички чудеса на светиите и да избиете всички турци и все пак да се намерите виновни за това, че сте пренебрегнали нуждата на своите ближни и по този начин сте съгрешили срещу любовта? Понеже в последният ден Христос няма да ви пита колко сте се молили, постили, отивали на поклоннически пътувания, правили това или онова за себе си, но колко добро сте сторили на другите, дори на най-малките.
	Без съмнение сред “най-малките” са тези, които са в грях и духовна бедност, плен и нужда, от които в настоящето има много повече от тези, които страдат от телесни нужди. Затова побързайте: нашите предполагаеми добри дела ни водят към самите нас, за да можем да търсим единствено собствената си полза и спасение; но Божиите заповеди ни подтикват към нашите ближни, за да можем по този начин да бъдем от полза за другите за тяхното спасение. Точно както Христос на кръста се моли не за Себе Си единствено, а за нас, когато казва: “Отче, прости им, не знаят какво правят,” така и ние трябва да се молим за другите. От това всеки човек може да узнае, че клеветниците, неправедните съдии и презиращите другите са една извратена, зла раса, която не върши нищо повече от това да трупа оскърбления върху тези, за които трябва да се моли; в който порок никой не е затънал толкова дълбоко колкото самите тези хора, които вършат много добри дела от самите себе си, изглеждат на другите като нещо необикновено и са почитани поради своя прекрасен, бляскав живот и множество добри дела.
	17. Разбирана духовно тази заповед води до дори още по-велико дело, което включва цялата човешка природа. Тук трябва да се знае, че еврейската дума “шабат” означава “почивка,” понеже на седмия ден Бог си починал от всичките дела, които извършил (Битие 2). Затова Той също така заповядал седмият ден да се пази като свят и ние също да не вършим делата, които вършим през останалите шест дена. Сега шабата за нас е променен в неделя и останалите дни са наречени работни; Неделята е наречена почивен или свят ден. И ако зависеше от Бога в християнството не би имало друг празник освен неделята; празниците на девата и всички останали светии биха били всички преместени в неделни дни и по този начин биха се изкоренили множество пороци чрез работа в работните дни и земите не биха били толкова засушени и занемарени. Но сега ние сме наводнени с множество празници за погубване на душите, телата и благата; за което може да се каже много.
	Тази почивка или въздържание от работа е от два вида, телесна и духовна. Поради тази причина и заповедта трябва да се разбира по два начина.
	Телесната почивка е тази, за която говорихме по-горе, а именно, да се въздържаме от своята работа и дела, за да можем да се съберем в църква, да видим месата, да чуем Божието слово и да се молим заедно. Тази почивка наистина е телесна и в християнството вече не е заповядана от Бога, както казва апостолът (Колосяни 2): “Никой да не ви досажда относно някой празник” – понеже това са древни образи, но сега истината се е изпълнила, така че всички дни са свети, както казва Исая 65: “Свят ден ще следва свят;” а от друга страна всички дни са работни. Все пак тя е необходима и обичайна за църквата, за да могат несъвършените миряни и работещи хора да дойдат и да чуят Божието слово. Понеже както виждаме, свещениците празнуват месата всеки ден, молят се във всеки час и се обучават в Божието Слово чрез изучаване, четене и слушане. Поради тази причина също те трябва да бъдат освободени от работа пред другите, подкрепяни от десятъци и да имат свят ден ежедневно и всеки ден да вършат делата на светия ден и да нямат работен ден, но всеки ден за тях да бъде като останалите. И ако ние всички бяхме съвършени и познавахме евангелието, можехме да работим всеки ден ако желаехме или да почиваме ако желаем. Понеже почивен ден в настоящето не е необходим нито заповядан освен за поучение на Божието Слово и за молитва.
	Духовната почивка, която Бог особено възнамерява в тази заповед, е следната: ние не само да престанем с нашите дела и търговия, но много повече, да оставим единствено Бог да работи в нас и да не вършим нищо от себе си с нашите собствени сили. Но как може да бъде това? По следния начин: Човекът, покварен от грях, много обича злите неща и е склонен към всякакви грехове, както казва Писанието (Битие 8): “помислите на човешкото сърце са зло” т.е. към гордост, непокорство, гняв, омраза, алчност, невъздържаност и т.н. и summa summarum във всичко, което той прави или оставя неизвършено той търси своята собствена полза, воля и чест вместо тези на Бога и на своя ближен. Следователно всички негови дела, всички негови думи, всичките му мисли, целият му живот са зли и не са богоугодни.
	Ако Бог трябва да работи и да живее в него всичките пороци и нечестие трябва да бъдат изтръгнати и изкоренени, така че да може да има почивка и прекратяване на всички наши дела, мисли и живот и оттук нататък (както казва св. Павел в Галатяни 2) не ние вече да живеем, а Христос да живее, да действа и да говори в нас. Това не са удобни, приятни дела, но тук ние трябва да нараним своята природа и да оставим тя да бъде наранена. Тук започва битката между Духа и плътта; тук Духът се противи на гнева, страстта, гордостта, докато плътта желае да намери удоволствие, чест и удобство. За това св. Павел казва (Галатяни 5): “Тези, които са Исус Христови разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.” Тогава следват добрите дела – постите, бденията, трудовете, за които някои говорят и пишат толкова много, макар че не знаят нито източника нито целта на тези добри дела. Затова сега ние също говорим за тях.
	18. Тази почивка, а именно, че нашите дела престават и единствено Бог действа в нас, се осъществява по два начина. Първо, чрез нашите собствени усилия, второ, чрез усилията и подтикването на другите.
	Нашите собствени усилия трябва да бъдат направени и подредени по такъв начин, че, на първо място, когато видим нашата плът, чувства, воля и мисли да ни изкушават ние да им се съпротивляваме и да не им се поддаваме, както казва мъдрецът: “Не следвай своите желания.” И Мойсей (Второзаконие 12): “Да не вършиш това, което ти се вижда право в собствените ти очи.”
	Тук човек трябва ежедневно да се възползва от молитвата, с която се молел Давид: “Господи, види ме в пътя си и не ме оставяй да ходя по своите си пътеки” и много други подобни молитви, които всички са обобщени в тази молитва: ”Да дойде Твоето царство.” Понеже пожеланията са толкова много, толкова различни и освен това понякога толкова чевръсти, толкова подмолни и благовидни, чрез подтикванията на злия, че не е възможно човек да владее себе си в собствените си пътища. Той трябва да се откаже от ръцете и краката си, предавайки се Господното ръководство и да не доверява нищо на своя разум, както казва Еремия: “О, Господи, зная, че пътят на човека не е в неговата сила.” Доказателство за това виждаме когато децата на Израел излезли от Египет в пустинята където нямало път, нямало храна, нямало питие, нямало помощ. Затова Господ вървял пред тях, през деня в ясен облак, а през нощта в огнен стълб, хранел ги с манна от небето, пазел облеклото и обувките им, така че те не овехтели, както четем в мойсеевите книги. Поради тази причина ние се молим: “Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, Ти да владееш над нас; а не ние самите” понеже в нас няма нищо по-опасно от собственият ни разум и воля. И това е първото и най-голямо дело на Бога в нас и най-доброто обучение, че ние преставаме да вършим своите собствени дела, че оставяме разума и волята си празни, че ние почиваме и се предаваме на Бога във всички неща, особено когато те изглеждат духовни и добри.
	19. След това идва дисциплината на плътта, да убием нейната силна, зла страст, да й дадем почивка и облекчение. Нея ние трябва да убием и смълчим чрез пост, бдение и трудове и от това ние научаваме колко много и защо трябва да постим, да бдим и да се трудим.
	Има, уви! мнозина слепци, които практикуват своите наказания, без значение дали са пост, бдения или трудове, единствено понеже смятат, че това са добри дела, възнамерявайки чрез тях да придобият някакви заслуги. Още по-слепи са тези, които измерват своите пости не само чрез количеството или продължителността, но също и чрез естеството на храната, смятайки, че е от много по-голяма стойност ако не ядат месо, яйца или масло. Отвъд тези са тези, които постят според светиите и според дните; един пости в Сряда, друг в Събота, друг в денят на св. Барбара, друг на св. Себастиани т.н. Те не търсят в своите пости нищо освен самото дело; и когато са го извършили те смятат, че са направили добро дело. Тук няма да кажа нищо за факта, че някои постят по такъв начин, че на практика се напиват; някои постят като ядат риба и друга храна толкова изобилно, че биха постили повече ако ядяха месо, яйца и масло и по този начин биха постигнали много по-добри резултати отколкото чрез своя пост. Понеже подобен пост не е пост, а подигравка с поста и с Бога.
	Затова аз позволявам на всеки да избере за себе си денят, храната и количеството за пост при положение, че вземе в предвид своята плът; нека да й наложи пост, бдение и труд според нейните страсти и развратеност, и не повече, макар папата, църквата. епископа, отеца-изповедник и който и да е друг да му заповядва друго. Понеже никой не трябва да определя и регулира поста, бдението и трудовете според характера или количеството на храната или според дните, но според отдръпването или напредъка на страстите и развратеността на плътта, поради което единствено са заповядани поста, бденията и трудовете, т.е., за да ги убият и потиснат. Ако не бяха тези страсти яденето би било също толкова носещо заслуги колкото и поста, спането колкото бдението и почивката колкото трудовете, и всяко би било толкова добро колкото и другото без разлика.
	20. Ако някой открие, че в плътта му се появява повече разврат от яденето на риба отколкото от яденето на месо и яйца нека да яде месо, а не риба. Отново, ако види, че главата му се обърква или тялото и стомаха му се повреждат по причина на поста, или той не е необходим, за да убие разврата в плътта си, той може да остави напълно поста и да яде, да спи, да почива колкото е необходимо за здравето му без значение дали това е против заповедта на църквата или уставите на монашеските ордени; понеже никаква заповед на църквата, никакъв закон на някой орден не могат да направят поста, бдението или труда с по-голяма стойност отколкото те имат в служението за потискането или убиването на плътта и нейните страсти. Там където хората отиват по-далеч и поста, яденето, спането, бдението са практикуване отвъд силата на тялото и повече отколкото е необходимо за убиването на страстите, така че чрез него телесната сила е погубвана и умът се терзае; тогава нека никой не си представя, че извършва добро дело или да се извинява като цитира заповедите на църквата или законите на своя орден. Той ще бъде считан за човек, който не се грижи за себе си и, доколкото зависи от него, е станал убиец на самия себе си.
	Понеже тялото не ни е дадено, за да убиваме неговият естествен живот и дела, но единствено, за да убием неговите страсти освен ако страстта не е толкова силна и голяма, че не можем да й се противим в достатъчна степен освен ако не нараним естественият живот. Понеже, както беше казано, в практиката на поста, бденията и трудовете ние не търсим самите дела, не гледаме на дните, на броя нито на храната, но единствено на страстния и разпуснат Адам, така че посредством тях да може да бъде излекуван от своите зли апетити.
	21. От това можем да преценим колко мъдро или глупаво постъпват някои жени когато са с дете и как трябва да се отнасяме към болните. Понеже глупавите жени толкова желаят да следват постите, че по-скоро предпочитат да изложат на опасност плода в утробата си и самите себе си отколкото да не постят когато другите постят. Те виждат причина за накърняване на съвестта там където няма такава. Това е изцяло по вина на проповедниците понеже те непрестанно дрънкат за постите и никога не посочват тяхната истинска употреба, ограничение, плод, причина и цел. Така също на болните трябва да им бъде позволено да ядат и да пият всеки ден каквото искат. Накратко където развратността на плътта престава там всяка причина за пост, бдения и трудове, ядене на това или онова вече е престанала и вече не съществува никаква обвързваща заповед.
	Но тогава трябва да бъде положена грижа, за да не би от тази свобода да израсне едно мързеливо безразличие за умъртвяването на плътската страст; понеже пакостливият Адам е изключително хитър в намирането на позволение за себе си и в претенцията, че се погубва тялото или умът; така някои хора скачат в това и казват, че не е нито необходимо нито заповядано да се пости или да се умъртвява плътта и са готови да ядат това или онова без страх, точно като че ли в продължение на дълго време са придобили голям опит в поста, макар че никога не са го опитвали.
	Не по-малко трябва да се пазим да не съблазним тези, които понеже не са достатъчно информирани, смятат за голям грях ако не се пости и се яде това, както те правят. Те трябва да бъдат наставлявани нежно, а не надменно презирани нито да се яде това или онова в презрение на тях, но ние трябва да им кажем причината защо е позволено да се прави това и така малко по малко да ги водим към едно правилно разбиране. Но ако те са упорити и не слушат тогава трябва да ги оставим на мира и да правим това, което знаем, че е правилно.
	22. Втората форма на дисциплина е тази, която получаваме от ръцете на другите хора, в която хората или дяволите ни причиняват страдание както когато ни е отнемана собствеността, тялото ни е болно и честта ни е отнета; и всичко, което може да ни подбуди към гняв, нетърпение и безпокойство. Понеже Божието дело царува в нас според Неговата мъдрост, а не според нашата мъдрост, според Неговата чистота и въздържание, а не според разврата на нашата плът. Понеже Божието дело е мъдрост и чистота, а нашето дело е глупост и нечистота и тези неща трябва да бъдат сложени в покой: така, по подобен начин то трябва да владее в нас според Неговият мир, не според нашия гняв, нетърпение и липса на мир. Понеже мирът също така е Божие дело, а нетърпението е дело на нашата плът; това трябва да бъде сложено да почива и да умре, за да можем по този начин във всяко отношение да пазим духовната почивка; нека нашите дела да почиват и нека Бог да действа в нас.
	Затова, за да умъртви своите дела и Адам в нас Бог ни засипва с множество изкушения, които ни подбуждат към гняв, множество страдания, които ни водят към нетърпение и, последно от всичко, смърт и оскърбление от света; чрез което Той не търси нищо друго освен да може да изгони гнева, нетърпението и липсата на търпение и да извърши Своето дело, т.е. да донесе мир в нас. Така казва Исая 28: “Той върши чуждото дело, за да може да постигне Своето собствено.” Какво означава това? Той ни изпраща страдания и трудности, за да може да ни научи да имаме търпение и мир; Той ни заповядва да умрем, за да може да ни съживи, докато човекът, напълно обучен, стане толкова мирен и спокоен, че не се безпокои независимо дали с него се случват добри или зли неща, дали умира или живее, дали е почитан или презиран. Там Бог единствен живее и там няма човешки дела. Това означава правилно да пазим и да почитаме денят за почивка; тогава човек не води себе си, тогава той не желае нищо за себе си, тогава нищо не го безпокои; но Бог единствен го води; няма нищо освен богоугодна наслада, радост и мир заедно с всякакви други дела и добродетели.
	23. Тези дела Той смята за толкова велики, че ни заповядва не само да пазим почивният ден, но също и да го почитаме и да го смятаме за свят. Затова Той заявява, че няма по-ценно нещо от страданието, смъртта и всякакви нещастия. Понеже те са свети и освещават човека за Божиите дела, точно както църквата се е отвърнала от естествените дела и се е посветена на поклонение на Бога. Следователно един човек трябва също така да ги разпознае за свети неща, да се радва и да благодари на Бога когато те идват върху него. Понеже когато дойдат те го правят свят, така че той изпълнява заповедите и е спасен, изкупен от всичките си греховни дела. Така казва Давид: “Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му.”
	За да може да ни укрепи по този начин Той не само ни е заповядал да пазим една такава почивка понеже природата съвсем не желае да умре и да страда и за нея денят за почивка е горчив (понеже да престане със своите дела и да бъде мъртва); но Той също така ни утешава в Писанията с множество думи и ни казва (Псалм 91): “С него ще съм когато е в бедствие; ще го избавя”. И по подобен начин в Псалм 34: “Господ е близо до всички страдащи и ще им помогне.”
	Като че ли това не е достатъчно, Той ни дава един силен, могъщ пример за това, Своят Собствен, скъп Син, Исус Христос, нашият Господ, Който в събота лежал в гроба по време на целия ден за почивка, оставил всичките Си дела и бил първият, Който изпълнил тази заповед, макар че било нужно да направи това не за Себе Си, но за наше утешение, за да можем ние във всичките си страдания и смърт да бъдем спокойни и да имаме мир. Така както Христос бил възкресен след Своята почивка и оттогава живее единствено в Бога и Бог в Него, така трябва и ние чрез смъртта на стария Адам, която съвършено се извършва чрез естествената смърт и погребение, да бъдем издигнати в Бога и Бог да може да живее и да действа в нас завинаги. Тези следователно трябва да бъдат убити чрез три упражнения, Божието управление, нашето умъртвяване на себе си, нараняването от другите, и по този начин те трябва духовно да почват пред Бога и да Му дадат място за Неговата работа.
	24. Но подобни дела трябва да бъдат извършени и такова страдание трябва да бъде понесено във вяра и сигурна увереност в Божието благоволение, за да може, както беше казано, всички дела да останат в първата заповед и във вяра и вярата, заради която всички останали заповеди и дела са заповядани, да се упражнява и подсилва чрез тях. Виж следователно какъв красив златен пръстен естествено формират тези три заповеди и как от първата заповед и вярата следва втората към третата и третата на свой ред води чрез втората към първата. Понеже първото дело е да вярваме, да имаме добро сърце и да увереност в Бога. От това следва второто добро дело, да хвалим Божието име, да изповядваме Неговата благодат, да даваме цялата слава единствено на Бога. Тогава следва третата, да се покланяме чрез молитва, слушане на Божието Слово, размишление за Божиите облаги и в добавка да очистваме себе си и да обуздаваме тялото.
	Но когато злият дух види подобна вяра, подобно почитане на Бога и такова поклонение, той се разгневява и повдига гонение, напада тялото, притежанията, честта и живота, довежда върху нас болести, бедност, срам и смърт, които Бог е позволил и определил. Виж, тук започва второто дело, или втората част на третата заповед; чрез тази вяра, която е твърде жестоко изпитване, дори като злато в огън. Понеже е голямо нещо да опазим една здрава увереност в Бога, макар Той да ни изпраща смърт, срам, болест, бедност; и в тази жестока форма на гняв да Го считаме за нашият най-добър Баща, както трябва да бъде направено в делото на третата заповед. Тук страданието съдържа вяра, че Божието име трябва да бъде призовано и да бъде хвалено в подобно страдание и по този начин от третата заповед то ни пренася отново към втората и чрез самото това призоваване на Божието име и чрез хвалението вярата расте и по този начин се подсилва чрез двете дела на втората и на третата заповед. Така вярата преминава в дела и чрез делата отново идва до себе си; точно както слънцето си отива със залеза и идва отново с изгрева. Поради тази причина Писанието свързва денят с мирния живот и работа, нощта с пасивния живот и врагът и вярата живее и делата отиват и се връщат в двете, точно както Христос казва в Йоан 10.
	25. В този ред на добри дела ние се молим в Господната молитва. Първо ние казваме: “Отче наш, който си на небесата.” Това са думите на първата заповед на вярата, която според първата заповед не се съмнява, че Той е добър небесен Баща. Второ: “Да се свети Твоето име,” в което вярата иска Божието име, чест и слава да бъдат издигнати и вика към Него при всяка нужда, като казва втората заповед. Трето: “Да дойде Твоето царство,” в което ние се молим за истинска почивка и събота, мирно прекратяване на нашите дела, за да може Божието дело да бъде извършено в нас и така Бог да владее в нас като Свое Собствено царство. Когато казваме: “Да бъде Твоята воля” ние се молим да можем да пазим и да имаме седемте заповеди от втория скрижал, в които вярата е упражнявана спрямо нашия ближен; точно както в първите три тя е упражнявана единствено спрямо Бога. Това са молби, в които откриваме думите: “Твое, Твое, Твое, Твое” понеже те търсят единствено това, което принадлежи на Бога; всички останали казват: “наше, нас” и т.н.; понеже в тях не се молим за нашето добро и благословение.
	Нека тогава това да бъде достатъчно за едно обикновено, бързо обяснение на Първият мойсеев скрижал, показващо на обикновените хора най-високите добри дела.
	Следва вторият скрижал.
	Почитай баща си и майка си.
	От тази заповед ние научаваме, че след прекрасните дела от първите три заповеди няма по-добри от тези да се покоряваме и да служим на всички, които са поставени над нас. Поради тази причина непокорството е по-голям грях от убийството, прелюбодейството, кражбата и нечестието и от всичко, което тези неща включват. Понеже няма по-добър начин да научим как да различаваме по-големите от по-малките грехове от това да отбележим реда на Божиите заповеди макар да има разграничения и в делата на всяка една заповед. Понеже кой не знае, че да се кълне е по-голям грях това да се гневи, да се удря баща или майка по-голям от това да се удари някой друг? Така тези седем заповеди ни учат, че трябва да се упражняваме в добри дела към хората и преди всичко към тези, които са поставени над нас.
	Първото дело е да почитаме собствените си баща и майка. Тази почит се състои не само в подходящо поведение, но и в това: ние им се покоряваме, слушаме, уважаваме и изпълняваме техните думи и пример, приемаме това, което те казват, пазим тишина и понасяме тяхното отношение към нас, дотогава докато това не е в противоречие с първите три заповеди. Освен това, когато те имат нужда ние трябва да ги снабдяваме с храна, облекло и подслон. Понеже не без повод Той казва: “Почитайте ги”. Той не казва: “Обичайте ги,” макар че това също трябва да бъде направено. Но почитта стои по-високо от любовта и включва определен страх, който се свързва с любовта и кара човека да се бои да не ги обиди повече отколкото се страхува от наказание. Точно защото в почитта има страх ние оказваме почит и все пак не бягаме от нея като от едно наказание, но все повече се приближаваме към нея. Такъв един страх смесен с любов е истинската почит; другият страх без никаква любов е този, който имаме към нещата, които презираме или от които бягаме като страх от палача или от наказанието. В това няма почит понеже е страх без каквато и да е любов, не, страх, който носи в себе си омраза и вражда. За това ние имаме една поговорка от св. Йероним: “Това, от което се страхуваме ние също така мразим.” С такъв страх Бог не желае да се страхуваме от Него или да Го почитаме нито да почитаме по този начин нашите родители; а с първият, който е примесен с любов и увереност.
	2. Това дело изглежда лесно, но малцина го вършат правилно. Понеже там където родителите са истински благочестиви и обичат децата си не според плътта, а (както трябва) ги наставляват и насочват със слово и дело да служат на Бога според първите три заповеди там собствената воля на децата е напълно пречупена и тя трябва да върши, да остави неизвършено и да понася това, което нейната природа естествено желае да върши обратно; и следователно тя намира повод да презира своите родители, да мърмори срещу тях или да прави по-лоши неща. Техните страх и любов се отдръпват освен ако нямат Божията благодат. По подобен начин когато наказват и възпитават, както трябва да правят (понякога дори несправедливо, което все пак не накърнява спасението на душата), нашата зла природа намразва поправлението. Освен всичко това има някои, които са толкова нечестиви, че се срамуват от родителите си поради бедност, ниско положение, уродливост или позор, и позволяват на тези неща да им влияят повече отколкото върховната заповед на Бога, Който е над всичко и за добро им е дал такива родители, които да ги упражняват и опитат в Неговата заповед. Но нещата стават още по-лоши, когато детето има свои собствени деца; тогава любовта се пренася върху тях и се отдалечава твърде много от любовта и почитта към родителите.
	Но казаното в заповедта трябва да бъде разбирано и за тези, които, когато родителите са починали или липсват, заемат тяхното място, като роднини, кръстници, временни настойници, господари и духовни родители. Понеже всеки трябва да бъде управляван и да е подчинен на други хора. По тази причина тук ние отново виждаме колко много добри дела са учени в тази заповед понеже в нея целият ни живот е подчинен на други хора. Поради това покорството е толкова високо почитано и включва всички добродетели и добри дела.
	3. Има и друго непочитане на родителите, много по-опасно и потайно от първото, което се украсява и се приема като истинска почит, т.е. когато едно дете поеме по свой собствен път и родителите поради естествената любов позволят това. Тук наистина има взаимна почит, тук има взаимна любов и за всички страни това са неща ценни и родителите и детето се радват един на друг.
	Това бедствие е толкова често срещано, че случаите на първия вид непочитане се виждат много рядко. Това е поради факта, че родителите са заслепени и нито познават нито почитат Бога според първите три заповеди; затова те не могат да видят какво липсва на децата им и как трябва да ги поучават и наставляват. Поради тази причина те ги обучават на светски почести, удоволствия и притежания, така че те да могат по всякакъв начин да угодят на човеците и да заемат високи служби: това децата харесват и те се покоряват с голямо желание без да се противят.
	Така Божията заповед тайно бива сведена до нищо докато всичко изглежда добре и се изпълнява това, което е писано от пророк Исая и Еремия, че децата са убивани от родителите си. Така те харесват цар Манасия, който принесъл собственият с син на богът Молох и го изгорил (2 Царе 21). Какво друго е това ако не да принесеш собственото си дете на идол и да го изгориш когато родителите учат децата си повече на пътя на света отколкото на Божия път? Нека те да вървят по своя път и да изгорят в светските удоволствия, любов, наслади, притежания и почест, но да оставят Божията любов и чест и желанието за вечно блаженство да бъде потушено от тях?
	О, колко опасно е да бъдеш баща или майка, там където владеят плът и кръв! Защото, наистина, познанието и изпълнението на предишните три и на следващите шест заповеди зависи изцяло от тази заповед; понеже на родителите е заповядано да учат на тях своите деца, както казва псалм 78: “Колко сериозно заповяда на бащите ни да възвестяват Божиите заповеди на чадата си, За да ги знае идното поколение, децата, които щяха да се родят, - Които да настанат и да ги разказват на своите чада.” Това също е причината, поради която Бог ни е задължил да почитаме родителите си т.е. да ги обичаме със страх; понеже тази друга любов е без страх, следователно тя е повече непочитане отколкото почит.
	Сега виждаме дали всеки от нас няма достатъчно добри дела за вършене независимо дали е родител или дете. Но ние заслепяваме хората да оставят тези неща недокоснати и търсим всякакъв вид други дела, които не са заповядани.
	4. Там където родителите са глупави и обучават децата си според света, децата по никакъв начин не трябва да им се покоряват; защото Бог, според първите три заповеди, трябва да бъде почитан повече от родителите. Възпитание според светските стандарти аз наричам това, те да ги учат да не търсят нищо повече от удоволствие, чест и притежания на този свят или неговата сила.
	Да носят прилични дрехи и да търсят почтен живот е необходимо и не е грях. Все пак сърцето на едно дете трябва да бъде научено да съжалява, че този нещастен земен живот не може да бъде живян добре, или дори започнат, без да се стреми към повече украсяване и повече притежания отколкото са необходими за предпазване на тялото срещу студа и за поддържане. Така детето трябва да бъде научено да тъжи, че без неговата собствена воля, то трябва да върши волята на света, да бъде глупак с останалите хора и да претърпява такива злини заради нещо по-добро и за да избегне нещо по-лошо. Така царица Естир носела своята царска корона и все пак казала на Бога: “Ти знаеш, че знакът на моето високо положение, който е на главата ми, никога не ме е радвал, и аз го презирам като мръсна дрипа и никога не го нося когато съм сама, но когато трябва го слагам и се явявам пред хората.” Сърцето, което мисли така носи украшенията безопасно; понеже то ги носи и не ги носи, танцува и не танцува, живее и не живее добре. И тези са тайните души, скритите невести Христови, но те са редки; понеже е трудно да не се наслаждаваш на украсата и почитта. Така св. Сесилия носела златни дрехи по заповед на своите родители, но под тях, докосваща се до тялото й имало груба дреха.
	Тук някои човеци казват: “Как тогава мога да въведа децата си в обществото и да ги оженя достойно? Трябва да направя нещо показно.” Кажи ми, не са ли това думи на едно сърце, което презира Бога и разчита повече на своите сили отколкото на Божията грижа? Заради това св. Петър учи и казва (1 Петър 5): “Всяка ваша възложете на него защото Той се грижи за вас.” Това е знак, че тези хора никога не са благодарили на Бога за децата си, никога досега не са се молели правилно за тях, никога не са Му ги предали; иначе те биха знаели и биха опитали, че те трябва да молят Бога и за брачната зестра на техните деца и да я очакват от Него. Затова Той им позволява да вървят по своя път с грижи и притеснения и все пак да не успяват.
	5. Вярно е, както казват хората, че родителите, макар да не са направили друго, ще достигнат до спасение чрез обучението на своите деца; ако правилно ги учат да служат на Бога техните ръце ще са пълни с добри дела. Понеже какво са гладния, жадния, голия, затворения, болния, странника освен душите на собствените им деца, чрез които Бог превръща вашите домове в болница и ви поставя над тях като главна сестра, да бдите над тях, да има давате добри думи и дела както храна и питие, за да могат те да се научат да се доверяват, да вярват и да се страхуват от Бога и да поставят своята надежда в Него, да прославят името Му, да не се кълнат и да не проклинат, да умъртвяват себе си чрез молитва, пост, бдение, работа, да посещават поклонението и да слушат Божието Слово и да пазят съботата, за да се научат да презират временните неща, да понасят спокойно нещастията и да не се страхуват от смъртта нито да обичат този живот?
	Вижте какви велики уроци, колко много добри дела имате пред себе си във вашия дом, с вашето дете, което се нуждае от всички тези неща както гладна, жадна, гола, бедна, затворена, болна душа. О, какво благословено семейство и дом е този където има такива родители! Наистина това ще е една истинска църква, избран манастир, да, един рай. За такива говори Псалм 128: “Блажен всеки, който се бои от Господа, И ходи в Неговите пътища; Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти, Ето, така ще се благослови човекът, Който се бои от Господа.” Къде са тези родители? Къде са тези, които така търсят добри дела? Тук никой не иска да дойде. Защо? Бог е заповядал това; дяволът, плътта и кръвта отблъскват от него, то не е показно, следователно не струва нищо. Тук този съпруг тича при св. Яков, тази жена дава обет за поклонническо пътуване на нашата господарка; никой не обещава, че правилно ще управлява и учи себе си и детето да се покорява на Бога. Той оставя зад себе си тези, за които Бог му е заповядал да се грижи с тяло и душа и ще служи на Бога на някои друго място, което не му е било заповядано. Подобна извратеност не забранява никой епископ, никой проповедник не поправя; не, заради алчност те я утвърждават и ежедневно измислят повече поклоннически пътувания, издигат светии и панаири с индулгенции. Бог да се смили над такава слепота.
	6. От друга страна родителите не могат да заслужат вечно наказание по никакъв начин по-лесно отколкото ако пренебрегнат своите деца в своя дом и не ги учат на нещата, които казахме по-горе. Каква полза ако те обучат себе си с пости, молитви, поклоннически пътувания и вършат всякакви добри дела? Бог няма да ги пита за тези неща в деня на смъртта и при съда, но ще изисква от тях децата, които Той им е поверил. Това е показано от думите на Христос Лука 23): “Дъщери ерусалимски, не плачете за Мене, но за вас и за децата си. Понеже идат дни когато ще кажете: Блажена утробата, която не е раждала и гърдите, които не са сукали.” Защо трябва да тъжат ако не за своето осъждение, което идва от собствените им деца? Ако те не бяха имали деца вероятно можеха да бъдат спасени. Наистина, тези думи трябва да отворят очите на родителите, така че нещастните им деца да не бъдат мамени от тази лъжлива, плътска любов, като че ли те правилно почитат родителите си когато не се карат с тях или им се покоряват в светските неща, чрез които тяхната собствена воля е подсилвана: макар че заповедите поставят родителите на почит именно с цел волята на децата да може да бъде пречупена и те да станат смирени и кротки.
	Точно както беше казано и за другите заповеди, че те трябва да бъдат изпълнявани като основно дело, така също и тук нека никой да не предполага, че обучението на децата му е само по себе си достатъчно, освен ако не бъде направено с увереност в Божието благоволение, така че човек да не се съмнява, че е угоден на Бога в своите дела и че той не оставя тези дела да бъдат нещо друго освен едно наставление и упражнение на неговата вяра, че той вярва в Бога и гледа към Него за благословение и благоволение. Без тази вяра никое дело не може да устои и не е добро и приемливо; понеже мнозина езичници са обучавали децата си чудесно, но всичко това е загуба поради тяхното неверие.
	7. Второто дело на тази заповед е да почитаме и да се покоряваме на духовната майка, святата християнска църква, духовната сила, така че да се съобразяваме с това, което тя казва, забранява, определя изисква и позволява и да почитаме, да обичаме и да се боим от духовния авторитет така като почитаме, обичаме и се боим от естествените си родители и се покоряваме във всички неща, които не са противни на първите три заповеди.
	Сега по отношение на това дело нещата са дори по-лоши отколкото при първото. Духовният авторитет трябва да наказва греха със забрана и закон и да кара духовните си деца да бъдат добри, за да могат те да имат причина да вършат това дело и да се упражняват в покорство и почит към нея. Подобна ревност днес не се вижда; те се отнасят със своите подчинени както майки, които са изоставили децата си и тичат след любовниците си, както казва Осия 2; те не проповядват, те не поучават, те не възпират, те не наказват и няма никакво духовно ръководство в християнството.
	Какво мога да кажа за това дело? Останали са няколко дни на пост и на празници и дори и те би било добре да се премахнат. Но никой не мисли за това и нищо не е останало освен забраната за дългове, която не трябва да съществува. Но духовната власт трябва да се грижи за това, така че прелюбодейството, невъздържаността, лихварството, лакомията, светския изглед, прекаленото украсяване и други подобни явни грехове и срамоти да могат да бъдат наказвани най-сурово и поправяни; и тя трябва добре да ръководи даренията, манастирите, енориите и училищата и ревностно да провежда поклонение в тях, да осигурява на младите хора, момчета и момичета, в училищата и в килиите, учени, набожни мъже като учители, за да бъдат обучавани добре, а възрастните хора да дават добър пример и християнската страна да се изпълни с чудесни млади хора. Така св. Павел учи своя ученик Тит, за да може да наставлява и ръководи всички класи хора - млади и стари, мъже и жени. Но сега те отиват на училище с желания; те са учени, които сами ръководят и учат себе си; не, достигнало се е, уви! мястото където трябва да се учи добро да се превърне в училище за мошеничество, и никой изобщо да не мисли за дивата младеж.
	8. Ако горният ред преодолее човек може да види как на духовният авторитет трябва да бъдат показвани покорство и почит. Но сега случаят е подобен на естествените родители, които оставят децата си да правят каквото искат; сега духовните авторитети заплашват, позволяват, вземат пари и прощават повече от това, което имат правото да прощават. Тук аз ще се въздържа да кажа повече; ние виждаме повече от това, което е добро; алчността дърпа юздите и се поучава точно това, което трябва да бъде забранено; и ясно се вижда, че духовното състояние във всяко отношение е по-светско от светското. Междувременно християнството трябва да бъде унищожено и тази заповед да погине.
	Ако е имало епископ, който ревностно да се грижи за всички хора, да надзирава, да посещава и да бъде верен както трябва да бъде, наистина един град би бил твърде много за него. Понеже във времето на апостолите когато християнството е било в най-доброто си състояние, всеки град е имал свой епископ, дори и най-малките населени места, които били християнски. Как биха вървели нещата когато един епископ пожелае да има повече, този целия свят, онзи четвърт от него.
	Време е да молим Бога за милост. От духовната власт ние имаме много; но от духовното управление нямаме нищо или малко. Междувременно да помогне, който може, така че даренията, манастирите и училищата да бъдат добре основани и управлявани; и това също би било едно от делата на духовен авторитет ако се намали броят на даренията, манастирите и училищата там където за тях не могат да се полагат грижи. Много по-добре би било да няма манастири или дарение отколкото те да бъдат зле управлявани, поради което Бог е повече подбуждан към гняв.
	9. Тогава тъй като авторитетите толкова цялостно са пренебрегнали своята работа и са извратени от това със сигурност следва, че те злоупотребяват със своята власт и вършат други и зли дела, точно както правят и родителите когато дават заповеди противни на Божиите. Тук ние трябва да бъдем мъдри; понеже апостолът казва, че времената, в които властват подобни авторитети са опасни. Понеже изглежда, че ние се противим на тяхната власт ако не вършим всичко, което заповядват. Следователно ние трябва да се държим за първите три заповеди от първия скрижал и да сме убедени, че никой човек, нито епископ, нито папа, нито ангел, може да ни заповяда и да ни определи нещо, което е противно на или нарушава тези три заповеди или не им помага; и ако те опитват подобни неща това не е валидно и не е нищо и ние също така съгрешаваме ако следваме и се покоряваме или дори одобряваме подобни дела.
	От това е лесно да разберем, че заповедите за пости не включват болните, бременните жени или тези, които поради друга причина не могат да ги понесат без вреда. И, да добавим още, в наше време от Рим не идва нищо, освен един панаир от духовни стоки, които са явно и безсрамно купувани и продавани, индулгенции, енории, манастири, епископства, ректорства всичко, което някога се е намирало в служба на Бога нашир и надлъж; поради което не само всички пари и богатства на света да привличани и поглъщани от Рим (понеже това би било най-малкото зло), но енориите, епископските места и прелатствата са разкъсвани на части, напускани, оставяни пусти и по този начин хората са пренебрегвани, Божието слово и Божието име и чест се считат за нищо и вярата е унищожена, така че накрая подобни институции и служби падат в ръцете не само на неучени и неподходящи хора, но по-голямата част в ръцете на римляните, най-големите злодеи на света. Така това, което е било създадено за служба на Бога, за наставление, управление и подобрение на хората трябва сега да служи на коняри, мулетари, да, да не използвам по-ясен език, римските блудници и мошеници; и ние не получаваме по-голяма благодарност от това, че те ни подиграват като глупаци.
	10. Тогава ако всички подобни непоносими злоупотреби са извършвани в името на Бога и на св. Петър сякаш Божието име и духовната сила са определени, за да се хули Божията чест, да се унищожава християнството, тялото и душата, ние наистина сме задължени да се противим по подобаващ начин толкова колкото можем. И тук ние трябва подобно на благочестиви деца, чийто родители са полудели, първо да видим с какво право на това, което отначало е било основано за служба на Бога в нашите земи или е било определено да служи на децата ни, трябва да бъде позволено да върши своите дела в Рим и да липсва тук, където би трябвало да служи. Как можем да сме толкова глупави?
	Тогава, тъй като епископите и духовните прелати стоят празни по отношение на този въпрос, не се противопоставят или се страхуват и по този начин позволяват на християнството да погине, наше задължение е преди всичко смирено да призовем Бога за помощ да спре тези неща след това да се заловим за работа, за да направим това, да изпратим блудниците и тези, които носят писма от Рим на тяхната работа като по един разумен, кротък начин им кажем, че ако желаят да се трудят подобаващо в своите енории, те ще живеят в тях и ще помагат на хората да стават по-добри чрез проповядване или чрез добър пример; или ако не желаят и ако живеят в Рим или на друго място, опразват или развращават църквите, тогава нека папата, на когото служат да ги храни. Не подобава ние да поддържаме смутителите на папата, неговите хора, неговите мошеници и блудници за погубление и вреда на собствените си души.
	О! Това са истинските турци, които кралете, принцовете и благородниците трябва първи да нападнат; търсейки по този начин не собствената си полза, а единствено доброто на християнството и предотвратяване на богохулството и обезчестяването на Божието име; и да се отнасят със свещениците така като с баща, който е изгубил своя ум и разум; и като към един, който ако не бъде възпрян и ако не му се противопоставят (макар и с пълно смирение и уважение) може да погуби детето, наследника и всеки. Така ние трябва да почитаме авторитета на Рим като наш върховен баща и все пак понеже те са полудели и са изгубили разума си да не им позволяваме да направят това, което желаят, за да не би по този начин да унищожат християнството.
	11. Някои смятат, че това трябва да бъде отнесено до общ събор. На това аз казвам, Не! Понеже ние сме имали толкова много събори, на които това е било поставяни; като например този в Констанс, Базел и последният Римски събор; но нищо не е било постигнато и нещата са ставали дори още по-лоши. Освен това подобни събори са напълно безполезни понеже римската мъдрост е измислила средства, така че кралете и принцовете трябва преди това да дадат обет да оставят римляните да бъдат каквито са и да запазят това, което имат, така че те са поставили по този начин спънка за всяка реформация, за да запазят и защитят свободата си за всякакво мошеничество макар този обет да е изискван насила и взет противно на Бога и на закона и чрез който вратите да са заключвани за Светия Дух, Който трябва да води съборите. Най-доброто и също последното останало лекарство би било царете, принцовете, благородниците, градовете и обществата сами да започнат и отворят път за реформация, така че епископиите и свещениците, които сега се страхуват, да имат причина да я следват. Понеже тук не може и не трябва да се очаква нищо друго освен Божиите първи заповеди, срещу които нито Рим нито небето могат да заповядат или забранят нещо. И забраните или заплахите, с които те мислят, че могат да спрат това не постигат нищо; точно както не е нищо ако един безумен баща сурово заплашва синът, който го възпира и го заключва.
	12. Третото дело на тази заповед е да се покоряваме на временните власти, както учи Павел в Римляни 13, Тит 3 и св. Петър в 1 Петър 2: “Покорявайте се на царя като на върховен владетел и на принцовете като негови представители и на всяка светска власт.” Но задължение на светската власт е да защитава своите поданици и да наказва кражбата, грабежа и прелюбодейството, както св. Павел казва в Римляни 13: “Той не носи напразно сабята; понеже с нея служи на Бога за страх на злодееца и за защита на доброто.”
	Тук хората грешат по два начина. Първо, те лъжат правителството, мамят го и не са лоялни, нито се покоряват нито вършат това, което то е заповядало и наредило без значение дали със своите тела или с притежанията си. Понеже дори ако правителството върши неправда така както царят на Вавилон вършел срещу евреите, все пак Бог желае да му се покоряваме, без предателство и измама. Второ, когато хората говорят зло за правителството и го кълнат и когато човек не може да си отмъсти и злоупотребява срещу правителството с мърморене и зли дела, публично и тайно.
	Във всичко това ние трябва да почитаме това, което св. Петър ни задължава да почитаме, а именно, че неговата власт, без значение дали е правилна или погрешна, не може да нарани душата, а единствено тялото и собствеността, освен ако не се опита явно да ни накара да вършим зло срещу Бога или хората; както в предишните дни когато управниците все още не били християни и както днес се казва, че вършат турците. Понеже да понесе неправда не унищожава никоя душа, не, това прави душата по-добра макар да нанася вреда на тялото и собствеността, но да се причинява неправда, това унищожава душата, макар да спечели цялото световно богатство.
	13. Това е и причината да няма толкова голяма опасност във временната власт както в духовната, когато тя върши зло. Понеже светската власт не може да причини вреда понеже няма нищо общо с проповядването и вярата и първите три заповеди. Но духовната власт наранява не само когато върши зло, но и когато пренебрегне своите задължения и се занимава с други неща, пък били те и по-добри от най-добрите дела на светската власт. Затова ние трябва да й се противим когато не върши правото и да не се противим на светската власт дори да постъпва зле. Понеже бедните хора вярват и вършат това, което виждат, че вярва и върши духовната власт ако не им е показан пример и не са учени, че те също не трябва да вярват нищо и да вършат нищо понеже тази власт не е дадена с някаква друга цел освен да води хората към вяра в Бога. Всичко това не се намира в светската власт понеже тя може да извърши и да остави неизвършено каквото си поиска, но моята вяра в Бога все още ще върви по пътя си и ще върши своите дела понеже аз няма нужда да вярвам това, което тя вярва.
	Следователно също, светската власт е нещо много малко в Божиите очи и много по-малко почитана от Него понеже заради нея, без значение дали действа правилно или погрешно, ние не трябва да се противим, да ставаме непокорни и да се караме. От друга страна духовната власт е изключително велико благословение и твърде скъпоценна в очите Му, така че дори най-малкият християнин не трябва да мълчи ако тя се отклони дори на косъм от своите задължения, да не казвам когато върши точно обратното на своите задължения, както сега виждаме всеки ден.
	14. В тази власт също има множество злоупотреби. Първо, когато тя следва ласкателите, което е обичайно и особено вредно за тази власт, срещу което никой не може да опази и защити себе си в достатъчна степен. Тук тя е водена за носа и потиска обикновените хора, става едно управление като това, за което един езичник казва: “Мрежата на паяка улавя и най-малките мухи, но воденичният камък преминава през нея.” Така законите, постановленията и управлението на една и съща власт държат малките хора, а големите са освободени от тях; и там където принцът сам не е достатъчно умен, така че да не се нуждае от ничий съвет или няма такова поведение, че всички да се боят от него, там ще има и трябва да има (освен ако Бог не извърши специално чудо) едно детинско управление.
	Поради тази причина Бог смята злите, неподходящи управници за най-голямото зло както заплашва в Исая 3: “Ще отнема от тях мъдреца и ще им дам деца за управници и младенци да владеят над тях.” Четири бедствия споменава Бог в Писанието (Езекиил 14). Първата и най-леката, която избрал и Давид, е морът, втората е гладът, третата е войната, четвъртата е всякакви диви зверове, като лъвове, вълци, змии, дракони; това са злите управници. Понеже там където те се намират земята е опустошена, не само в тяло и собственост, както на другите места, но също и в чест, дисциплина, добродетел и спасение на душите. Понеже морът и гладът правят хората добри и богати, но войната и злите управници унищожават всичко което е свързано със светските и вечните притежания.
	15. Един принц трябва също да бъде много мъдър и да не се стреми винаги да налага собствената си воля макар да може да притежава авторитет и много добра кауза. Понеже е много по-голяма добродетел да се изтърпи зло от нечий авторитет отколкото да се рискува собствеността и човека ако това е от полза за поданиците; понеже светските права се свързват единствено с временни блага.
	Следователно е глупаво да се казва: Аз имам права за това следователно аз ще го взема със сила и ще го пазя без значение, че от това могат да последват множество злини за другите. Така ние четем за император Октавиан, че той не желаел да започва война без значение колко справедлива е причината, освен ако няма сигурни индикации за по-голяма полза отколкото вреда или поне, че вредата няма да бъде непоносима и казал: “Войната е като ловене на риба със златна мрежа; риска от загуба винаги е по-голям от ползата от това, което можеш да уловиш.” Понеже този, който управлява колата трябва да върви по-внимателно отколкото ако върви сам; понеже ако върви сам той може да ходи, да скача и да прави каквото си иска, но когато кара кола той трябва да внимава и да пригажда себе си така, че колата и конете да могат да го следват и да поставя това над своята собствена воля. Така също и един принц води множества със себе си и не трябва да ходи и действа както сам желае, а така както множеството може пресмятайки техните нужди и ползи повече от своята собствена воля и удоволствие. Понеже когато един принц управлява според собствената си зла воля и следва собственото си мнение той прилича на пиян водач, който се хвърля право напред с коня и колата през храсти, тръни, канавки, вода, хълмове и долини, без да зачита пътя и мостовете; той няма да кара дълго и ще преобърне колата.
	Следователно за управниците би било най-добре ако те прочетат или накарат някой да им прочете още от младостта им историите, както на свещените така и на светските книги, в които ще намерят повече примери и умение в управлението отколкото във всички законови книги; както четем, че направил царят на Персия (Естир 6). Понеже историята и примерите учат и носят по-голяма полза от закона и правилата; там учи действителният опит тук неопитани и несигурни думи.
	16. Три специални, особени дела трябва да извършат всички управници в наше време, особено в нашите земи. Първо, да сложат край на ужасяващата лакомия и пиянство, не само по причина на крайностите, но също и поради техните разходи. Понеже чрез подправки и други подобни неща, без които човек може да живее добре, не малка временна загуба се е случила и ежедневно се случва в нашите земи. Да се предотвратят тези две големи злини би дало достатъчно работа на светските управници понеже пътищата, които те са прокарали са широки и дълбоки. И как могат тези, които притежават власт да служат на Бога по добре и да подобрят повече своите земи?
	Второ, да се забрани високата цена на облеклото, поради което се пропилява толкова голямо състояние и все пак се служи единствено на света и на плътта; страшно е да се мисли, че подобна злоупотреба трябва да бъде забранявана сред хора, които са се обрекли, кръстени са и са посветени на Христос, Разпнатият, и които трябва да носят своя кръст след Него и да се готвят за идния живот като ежедневно умират. Ако някои хора грешат поради незнание това може да бъде понесено; но че това е практикувано толкова свободно, без наказание, без срам, без възпиране, не, по този начин са търсени слава и похвала, това наистина е нещо напълно нехристиянско.
	Трето, да се забрани лихварското купуване на наеми, което по-целия свят погубва, изпояжда и гнети всички земи, хора и градове чрез своята изкусна форма, чрез което се представя не като лихварство, докато на практика то е по-лошо от лихварство, понеже хората не се пазят от него като от явно лихварство. Вижте, това са тримата евреи, както казва човек, които изсмукали целия свят. Затова управниците не трябва да спят, да не бъдат лениви, ако желаят да дадат добър отчет за своята служба пред Бога.
	17. Тук също трябва да бъде споменато мошеничеството, което е практикувано от чиновниците и други епископски и духовни служители, които забраняват, товарят и угнетяват бедните с големи теготи докато им е останала дори една стотинка. Това трябва да бъде предотвратено чрез меча на светската власт понеже не е останала друга помощ и лекарство.
	О, дано небесният Бог даде да бъде установено управление, което да сложи край на публичните вертепи както е било направено сред народа на Израел! Нехристиянско е тези публични домове на греха да се споменават сред християните нещо, за което преди дори не се е чувало. Трябва да бъде правило момичетата и момчетата да се женят рано и така този порок да бъде предотвратен. Подобно правило и обичай трябва да бъде желан както от духовните така и от светските управници. Ако това е било възможно сред евреите защо да не бъде възможно сред християните? Не, ако е възможно в селата, малките градчета и някои по-големи градове както можем да видим защо да не бъде възможно навсякъде?
	Но проблемът е, че на света няма истинско управление. Никой не желае да работи затова работодателите трябва да дават на своите работници почивни дни: тогава те са свободни и никой не може да ги укроти. Но ако има закон, че те трябва да свършат това, което им е определено и никой не трябва да им дава работа на друго място това зло до голяма степен би било прекратено. Бог да ни помага! Страхувам се, че тук желанието е много по-голямо от надеждата; но това не ни извинява.
	Вижте, тук са споменати само няколко дела на магистратите, но те са толкова добри и толкова много, че предоставят преизобилни добри дела, които да бъдат вършени всеки час и постоянно да служат на Бога. Но тези дела, подобни на останалите, трябва да бъдат вършени с вяра, да, да бъдат упражнение на вярата, така че никой да не очаква да угоди на Бога чрез делата, а чрез една сигурна увереност в Неговото благоволение да върши подобни дела единствено, за да почете и да хвали своя добър Бог и по този начин да служи и да е от полза за ближния си.
	18. Четвъртото дело на тази заповед е покорството на слугите и работниците на техните господари и господарки. Затова св. Павел казва (Тит 2): “Слугите да се покоряват на господарите си, да им угождават във всичко, да им не противоречат,” и също поради тази причина: понеже по този начин те създават добра репутация на учението на Христос и на нашата вяра, така че езичниците да не могат да се оплакват от нас и да бъдат отблъснати. Св. Петър също казва: “Слуги покорявайте се на господарите, поради страх от Бога, не само на добрите и кротките, но също и на опърничавите. Понеже това е угодно на Бога ако човек пострада невинен.”
	Сега на света има едно най-голямо оплакване от слугите и работниците, че те са непокорни, неверни, неуважителни и алчни; това е зло пред Бога. И наистина, това е едно дело на слугите, чрез което те могат да се спасят; те няма нужда да ходят на поклоннически пътувания или да вършат това или онова; те ще са направили достатъчно ако само сърцето им е насочено към това и те с удоволствие вършат или оставят неизвършено това, което знаят, че ще е угодно на техните господари и господарки; и вършат всичко това с проста вяра; не че чрез своите дела те ще натрупат много заслуги, но те вършат това с увереност в Божието благоволение (в което могат да се намерят всички заслуги), просто за нищо, от любов и добра воля към Бога, Който дава подобна увереност. За всички подобни дела те трябва да мислят като за едно упражняване и наставление и за укрепване на тяхната вяра и увереност все повече и повече. Понеже, както често е казвано, тази вяра прави всички дела добри, да, тя трябва да ги направи да бъдат най-добри работници.
	19. От друга страна господарите не трябва да управляват своите слуги, слугини и работници грубо, да не се вглеждат твърде отблизо във всяко нещо, понякога заради мира да пренебрегват някои неща. Понеже не е възможно всичко да бъде направено винаги съвършено, сред която и да е класа хора докато все още живеем в земното несъвършенство. Поради това св. Павел казва (Колосяни 4): “Господари отдавайте на слугите си това, което е редно знаейки, че имате същият Господар на небесата.” Следователно ако господарите не желаят Господ да се отнесе твърде строго с тях, а много неща да бъдат пропуснати поради благодатта, то те също трябва да бъдат толкова по-нежни към своите слуги и да пропускат някои неща и все пак да се грижат слугите да вършат правото и да се учат на страх от Бога.
	Но вижте сега какви добри дела могат да извършат господарят и господарката, колко прекрасно Бог ни предлага всички добри дела толкова близо до нас, толкова многобройни, толкова непрестанни, че ние няма нужда да търсим добри дела и можем спокойно да забравим за другите претенциозни, надуващи се, измислени човешки дела като поклоннически пътувания, изграждане на църкви, търсене на индулгенции и други подобни.
	Тук аз трябва естествено също да кажа как съпругата трябва да бъде покорна, подчиняваща се на своя съпруг както на по-висшестоящ, да му отстъпва, да пази тишина и да се покорява когато това не противоречи на Божиите заповеди. От друга страна съпругът трябва да обича жена си, да си затваря очите за някои неща и да не се отнася сурово с нея, за което св. Петър и св. Павел говорят много. Но това има своето място в по-нататъшното разглеждане на десетте заповеди и лесно може да бъде извлечено от тези текстове.
	20. Но всичко, което беше казано за тези дела се съдържа в тези двете, покорство и съобразяване. Покорството е задължение на поданиците, съобразяването на господарите, така че да се грижат да управляват своите поданици добре, да се отнасят нежно с тях и да вършат всичко, за да могат последните да имат полза и да им помагат. Това е техният път към небето и това са най-добрите дела, които могат да бъдат извършени на земята; с тях те са по-приемливи пред Бога отколкото ако без тях те не вършат нищо освен чудеса. Така казва св. Павел (Римляни 12): “Който управлява да управлява с усърдие.” Той като че ли казва: “Нека той да не си позволява да бъде подведен от това, което другите хора или класи вършат; нека той да не гледа дали това или на онова дело е блестящо или скрито; но нека да гледа на собствената си позиция и да мисли единствено как може да облагодетелствува тези, които са му подчинени. За това нека да стои той, да не позволява да бъде откъснат от него, макар и небето да се разтваря и да не бъде отместен дори ако адът го преследва. Това е верният път, който води към небето.”
	О, ако човек гледа на себе си и на своята позиция по този начин и следва единствено своите задължения, колко богат в добри дела би станал той само за кратко време, така тайно и тихо, че никой не би забелязал това освен единия Бог! Но сега ние сме изоставили всичко това и един тича при картузианците, друг на това място, трети на онова, като че ли добрите дела и Божиите заповеди са пръснати в ъглите и скрити; макар в Притчи 1 да е записано, че Божията мъдрост вика своите заповеди публично по улиците, сред хората и при градските порти; което означава, че те могат да се намерят на всяко място, във всяко състояние на живота и по всяко време, а ние не ги виждаме и в своята слепота търсим на други места. Христос казва (Матей 24): “Ако ви кажат тук е Христос или там е, не вярвайте. И ако ви кажат, Ето, той е в пустинята не отивайте или Той е в скришната стаичка не вярвайте; те са лъжепророци и лъжехристи.”
	21. Отново, покорството е задължение на служителите, за да насочват те всичкото си усърдие и усилия да вършат и да оставят несвършено това, което господарите им искат от тях и да не си позволяват да бъдат отстранени или поместени от това, вършейки нещо различно. Нека никой човек да не смята, че живее добре или върши добри дела, без значение дали пости или се моли, или с каквото и име да ги нарече, ако не се упражнява усърдно и постоянно в това.
	Но ако се случи, както често става, временните власти и управници, като се наричат, да принуждават своите подчинени да вършат неща противни на Божиите заповеди или ги възпират да вършат това, там покорството свършва и задължението е прекратено. Тук човек трябва да каже както св. Петър казал на еврейските управници: “Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци.” Той не казал: “Ние не трябва да се покоряваме на човеци;” понеже това би било погрешно; но казал: “На Бога а не на човеци.” Така ако един принц пожелае да тръгне на война и неговата цел е явно неправедна ние не трябва да го следваме нито да му помагаме по никакъв начин; понеже Бог е заповядал да не убиваме ближния си нито да се отнасяме несправедливо с него. По подобен начин ако той ни задължава да дадем неверно свидетелство, да откраднем, излъжем или измамим и други подобни неща тук ние трябва по-скоро да се откажем от притежанията, тялото и живота си отколкото да нарушим Божиите заповеди.
	Четирите първи заповеди имат своите дела в разбирането, т.е. те пленяват човека, управляват го и го подчиняват, така че той не владее себе си, не одобрява себе си, не мисли високо за себе си, но в смирение познава себе си и позволява да бъде воден, така че да не се гордее. Следващите заповеди се занимават със страстите и похотите на хората, така че те също да бъдат убити.
	НЕ УБИВАЙ
	1. Страстта на гнева и на отмъщението са свързани с петата заповед, която казва: “Не убивай.” Тази заповед съдържа едно дело, което все пак включва и изразява множество пороци и което е наречено кротост. То е от два вида. Единият свети прекрасно и в него няма нищо прикрито. Него ние практикуваме към нашите приятели и към тези, които ни правят добро и ни дават наслада с притежания, чест и похвала или тези, които не ни засягат с думи или дела. Такава кротост имат и неразумните животни като лъвове и змии като и турците, евреите, мошениците, убийците и лошите жени. Всички те са добри и благи когато хората правят това, което те желаят или ги оставят на мира; и все пак има не малко, които измамени от подобна безполезна кротост, прикриват гнева си и го извиняват казвайки: “Аз наистина не бих се гневил ако ме оставят на мира.” Наистина, добри хора, така и злите духове също биха били кротки ако бяха оставени да вършат каквото желаят. Недоволството и отвращението ви обземат, за да могат да ви покажат колко пълни с гняв и нечестие сте, за да можете да бъдете наставени да се стремите към кротостта и да изгоните гнева.
	Втората форма на кротост е напълно добра, която се показва към противниците и враговете, не им прави зло, не кълне нито проклина, не говори зло за тях, не замисля зло срещу тях, макар да си ни отнели притежания, чест, живот, приятели и всичко. Не, там където е възможно, тя връща добро за зло, говори добро за тях, мисли добре за тях, моли се за тях. За това Христос казва (Матей 5): “Вършете добро на тези, които ви вършат зло. Молете се за тези, които ви гонят.” И Павел (Римляни 12): “Благославяйте тези, които ви кълнат, благославяйте и не кълнете, но им връщайте добро.”
	2. Вижте как това ценно, прекрасно дело е било изгубено сред християните, така че сега никъде не надделява нищо освен вражда, война, караница, гняв, омраза, завист, измама, проклинане, клевети, онеправдаване, отмъщение и всякакви видове гневни дела и думи; и все пак, с всичко това, ние имаме своите множество празници, слушаме меси, казваме си молитвите, изграждаме църкви и множество други подобни духовни неща, които Бог не е заповядал. Ние блестим силно и сияйно, като че ли ние сме най-светите християни, които някога е имало. И така поради тези огледала и маски ние позволяваме Божията заповед да бъде напълно унищожена и никой не изпитва себе си колко близо или колко далеч е от кротостта и изпълнението на тази заповед; макар Бог да е казал, че не този, който върши такива дела, а този, който пази Неговите заповеди, ще влезе във вечният живот.
	На земята няма никой, на когото Бог да не е дал враг или неприятел като доказателство за собственият му гняв и нечестие, т.е., някой, който накърнява неговите притежания, чест, тяло или приятели и по този начин опитва дали в него все още се намира гняв, дали може да е добре разположен спрямо неприятеля си, говори добро за него, върши му добро и не възнамерява зло против него. Така нека да излезе напред този, който пита какво да направи, за да върши добри дела, да угоди на Бога и да бъде спасен. Нека той да постави неприятеля си пред себе си, да го държи винаги пред очите на сърцето си, като упражнение дали може да спре духът си и да учи сърцето си да мисли добро за своя враг, да му желае доброто, да се грижи и моли за него; и тогава когато се предостави възможност, да говори добро за него и да му стори добро. Нека този, който желае, да опита това и ако намери, че не е достатъчно да прави това през целия си живот, той може да ме обвини в лъжа и да каже, че моето твърдение е погрешно. Но ако това е, което Бог желае и ако не желае да Му се отплатим с някаква друга монета, от каква полза е това, че се занимаваме с други велики дела, които не са заповядани и пренебрегваме това? Следователно Бог казва (Матей 5): “Казвам ви, че всеки, който се гневи на брата си без причина излага се на съд; и който рече на брата си Глупако (т.е. всякакво нападение, проклинане, хулене, клеветене) излага се на огнения пъкъл.” Какво остава тогава за външното действие, удар, нараняване, убийство, увреждане и т.н. ако дори гневните мисли и думи са толкова сурово наказвани?
	3. Но там където има истинска кротост там сърцето го боли за всичко лошо, което се случва на врагът му. Това са истинските деца и наследници на Бога и братя на Христос, Чието сърце е било по подобен начин наскърбено за всички нас когато е умирал на светия кръст. Ние виждаме един благочестив съдия, Който произнася присъда върху един престъпник със скръб и съжалява за смъртта, която законът изисква. Тук действието трябва да бъде на гняв и грубост. Толкова цялостно добра е кротостта, че дори в такива действия на гняв тя остава, не, измъчва сърцето най-горчиво когато трябва да бъде гневна и сурова.
	Но тук ние трябва да внимаваме, да не бъдем кротки противно на Божията чест и заповед. Понеже за Мойсей е писано, че бил най-кроткият човек на света и все пак когато евреите се поклонили на златния телец и възбудили Божия гняв Той умъртвил много от тях и по този начин извършил изкупление пред Бога. По подобен начин не е удачно магистратите да бъдат небрежни и да позволяват греха да е разпространява поради тях; но Божията чест и заповед трябва да бъдат защитавани и повредата или несправедливостта на нашия ближен ние трябва да предотвратяваме, магистратите с меч, останалите от нас с укор, и все пак винаги със съжаление към тези, които са заслужили това наказание.
	Това високо, благородно, сладко дело може лесно да бъде научено, ако ние го вършим с вяра и като едно упражняване на вяра. Понеже ако вярата не се съмнява в Божието благоволение нито поставя под въпрос, че Бог е благодатен, би станало съвсем лесно за един човек да бъде благодатен и благосклонен към ближния си, без значение колко му е съгрешил той; понеже ние сме съгрешили много повече спрямо Бога. Ето, това е една кратка заповед, но тя представя едно дълго, силно упражнение на добри дела и вяра.
	Не прелюбодействай
	1. В тази заповед са заповядани две добри дела, които включват и прогонват множество пороци. Тя е наречена чистота или целомъдрие, за нея е говорено и проповядвано много и тя е добре позната на всеки, макар да не е толкова внимателно пазена и практикувана колкото други дела, които не са заповядани - толкова готови сме ние да вършим това, което не е заповядано и да оставяме неизвършено заповяданото. Ние виждаме, че света е пълен със срамни дела на невъздържаност, неприлични думи, истории и песнички, изкушението за които нараства ежедневно чрез лакомия и пиянство, безделие и натруфеност. Ние продължаваме по пътя си сякаш не сме християни, след като сме били за малко в църква казали сме една кратка молитва, пазили сме постите и празниците и с това смятаме, че сме изпълнили всичките си задължения.
	Ако не беше заповядано да вършим никакво друго дело освен целомъдрието ние бихме имали достатъчно неща за вършене дори и само с него; толкова опасен и яростен порок е разпуснатостта. Той действа във всичките ни членове: в мислите на сърцата ни, в погледа на очите ни, в слуха на ушите ни, в думите на устата ни, в делата на ръцете и нозете ни и в цялото ни тяло. Да контролираме всички тези изисква труд и усилия; и така Божията заповед ни учи колко велики са истинските добри дела, не че за нас е възможно чрез собствената си сила да помислим за добро дело, да не казвам нищо да направим усилие да го извършим. Както казва св. Августин, сред всички борби на християните борбата за целомъдрие е най-тежката поради една единствена причина - тя продължава ежедневно без прекъсване и целомъдрието рядко надделява. За това всички светии са плакали и са се оплаквали както прави св. Павел (Римляни 7): “Защото откривам, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто.”
	2. Ако това дело на целомъдрие е постоянно то ще доведе до множество добри дела, до пост и обуздаване на лакомията и пиянството, до бдителност и ранно въставане срещу леността и прекомерния сън, до работа и труд срещу безделието. Понеже лакомията, пиянството, излежаването до късно в леглото и стоенето без работа са оръжия на невъздържаността, чрез които целомъдрието бързо бива побеждавано. От друга страна светият апостол Павел нарича постите, бдителността и труда богоугодни оръжия, с които нецеломъдрието бива побеждавано, така че да не покварява природата.
	Над всичко това, най-силната защита са молитвата и Божието Слово; а именно, когато злата страст напада човек трябва да бърза на молитва, да призовава Божията милост и помощ, да чете и евангелието и да размишлява над Христовите страдания. Така Псалм 137 казва: “Блазе на онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца!” т.е. ако сърцето тича към Господ Христос заедно със злите си мисли докато те все още са малки и едва започват, понеже Христос е един Камък, върху Който те са стривани на прах и се превръщат в нищо.
	Виж, тук човек ще намери достатъчно и повече от достатъчно, което да върши и ще му се дадат множество добри дела, които да следва в себе си. Но сега никой не използва молитвата, поста, бдението, трудът за тази цел, а хората спират в тези дела, като че ли те са цел сами по себе си, макар че те трябва да бъдат вършени, така че да изпълнят делото на тази заповед и ежедневно да ни очистват все повече и повече.
	Някои добавят и други неща, които трябва да бъдат избягвани като меки легла и дрехи, скъпи украшения и забрана да се приближаваме и да говорим с членове на противния пол, нито дори да ги поглеждаме и всичко останало, което може да бъде полезно за целомъдрието. Във всичко това никой не може да даде твърдо определени правилно или мярка. Всеки трябва да внимава на себе си и да види какво е необходимо за собственото му целомъдрие, в каква мяра и за колко дълго му помага да бъде въздържан, за да може по този начин да ги избере и пази за себе си. Ако не може да направи това нека за известно време да се остави да бъде управляван от някой друг, който може да го накара да пази някои неща докато той се научи сам да управлява себе си. Това е била целта, поради която в древността са били създадени монашеските домове, за да учат младите хора на дисциплина и чистота.
	3. В това дело една добра и силна вяра е от голяма помощ, на практика по-важна от всичко останало. Поради тази причина и Исая 11 казва, че “вярата ще бъде пояс на кръста му” т.е. един пазач на целомъдрието. Понеже този, който живее така, че гледа към Бога за всяка благодат се наслаждава на духовна чистота; следователно той може толкова по-лесно да се съпротивлява на плътска нечистота и в такава вяра Духът му казва как наистина може да избягва злите помисли всичко, което е противно на целомъдрието. Понеже както вярата в Божието благоволение живее вечно и работи във всички дела така също не престава и нейното наставление във всичко, което е угодно на Бога или Му е противно; както св. Йоан казва в своето послание: “Няма нужда да ви учи някой: понеже Божието помазание т.е. Божият Дух ви учи на всичко.”
	Все пак ние не трябва да се отчайваме ако не се избавим бързо от изкушението нито по някакъв начин да си представяме, че сме свободни от него докато живеем и трябва да считаме това единствено като наставление и подтик да се молим, постим, бдим, да се трудим и да вършим други упражнения за угасване на плътта особено практикуването и упражняването на вяра в Бога. Понеже въздържането, което е лесно не е ценно, а това, което воюва против невъздържаността и се бори и непрестанно отхвърля всяка отрова, с която плътта и злият дух ни напада. Така св. Петър се моли: “Умолявам ви, да се въздържате от всяка плътска и духовна нечистота, които воюват против душата.” И св. Павел (Римляни 6): “Не се покорявайте на тялото и на неговите страсти.” В тези и други подобни пасажи е видно, че никой не е без зли пожелания; но всеки може и трябва ежедневно да воюва против тях. Но, макар че носи неудобство и болка това е дело, което носи и не по-малко наслада и в което ние намираме нашата утеха и задоволство. Понеже тези, които мислят, че слагат край на изкушението като му се подават само разпалват себе си още повече; и макар за момент да е угасено то се завръща с по-голяма сила в друго време и намира природата по-слаба отпреди.
	Не кради
	1. Тази заповед също е едно дело, което включва множество добри дела и се противи на множество пороци. Тя е наречена от германеца Милдикейт “доброжелателство” т.е. едно дело готово да помогне и да услужи на всеки със своите блага. Тя воюва не само срещу кражбата и разбойничеството, но и срещу всяко скъперничество във временните блага, което човеците могат да проявят един към друг като алчност, лихварство, завишаване на цените, фалшиви стоки, неверни теглилки и размери. Кой може да изкаже всички готови, нови, хитри измами, които се умножават ежедневно във всяка търговия, чрез които всеки търси собствената си печалба от загубата на другия и забравя правилото, което казва: “Прави на другите това, което желаеш да правят на теб?” Ако всеки държи това правило пред очите си в своята търговия, бизнес и отношения с ближния той лесно би открил как трябва да продава и да купува, да взема и да дава, да заема и да дава безвъзмездно, да обещава и да спазва обещанието си и други подобни неща. Когато погледнем на света и на неговите дела как алчността владее всяко занимание ние не само откриваме достатъчно за вършене ако желаем да живеем почтено пред Господа, но и трябва да бъдем завладени от ужас и страх за този опасен, нещастен живот, който е толкова неимоверно претоварен, разпънат и пленен от грижите на временното съществуване и нечестно търсене на печалба.
	2. Затова мъдрецът ненапразно казва: “Щастлив е богатият, който се е намерил невинен, който не тича след златото и не поставя упованието си в съкровището на парите. Кой е този човек? Ние ще го прославим заради това, че е извършил чудно дело в живота си.” Като че ли той казва: “Никой не се е намерил такъв или поне много малко на брой.” Да, твърде малко са тези, които забелязват и разпознават тази страст към златото в себе си. Понеже тук алчността има много хубаво, красиво прикритие за своя срам, което се нарича грижа за тялото и естествена нужда. Под неговото прикритие тя събира богатства отвъд всякаква граница и никога не се задоволява; така че този, който по този начин се пази чист трябва наистина, както той казва, да извърши чудни невероятни неща в този живот.
	Ако човек не само желае да върши добри дела, но дори чудеса, които Бог да похвали и от които да се удоволства каква нужда има да търси на друго място? Нека да внимава на себе си и да види, че той не тича след златото, нито уповава на парите, но оставя златото да тича след него и парите да се домогват за благоволението му и нека да не обича нито едно от тези неща нито да прилепва сърцето си към тях; тогава той е истински, щедър, вършещ чудеса, щастлив човек, както казва Йов 31: “Никога не съм се уповавал на златото и не съм правил златото моя надежда и упование.” И Псалм 62: “Ако изникне богатство не прилепвай към него сърцето си.” Така и Христос учи (Матей 4), че ние не трябва да мислим какво ще ядем и какво ще пием и какво ще облечем, тъй като Бог се грижи за всичко това и Той знае, че се нуждаем от всички тези неща.
	Но някои казват: “Да, разчитай на това, не мисли и гледай какво печено пиле ще падне в устата ти!” Аз не казвам, че човек не трябва да се труди и да не търси доход, но той не трябва да се тревожи, да не бъде алчен, да не се отчайва смятайки, че няма достатъчно; понеже в Адам ние всички сме осъдени да се трудим когато Бог му казва (Битие 3): “С пот на челото ще ядеш хляба си.” И Йов 5: “Както птицата е създадена да лети така и човек, за да се труди.” Птиците летят без притеснение и алчност; така и ние трябва да се трудим без притеснение и алчност. Но ако се тревожите и сте алчни желаейки в устата ви да падне печено пиле тревожете се и бъдете алчни и вижте дали по този начин ще изпълните Божията заповед и ще се спасите!
	3. Това дело вярата учи сама. Понеже ако сърцето търси Божието благоволение и разчита на него как е възможно човек да бъде алчен и да се тревожи? Той трябва да е сигурен без всякакво съмнение, че Бог се грижи за него; следователно той не се прилепва към парите; той също така ги използва с внимателна щедрост за полза на своя ближен и знае, че ще има достатъчно без значение колко дава. Понеже неговият Бог, на Когото той уповава няма да го излъже или изостави, както е писано (Псалм 37): “Млад бях, ето остарях, но не съм видял праведният оставен нито потомството му да проси хляб.” Затова апостолът не нарича никой друг грях идолопоклонство освен сребролюбието понеже то показва най-ясно, че човек не разчита на Бога за всичко, очаква повече добро от своите пари отколкото от Бога; и, както казахме, чрез подобно доверие Бог бива наистина почитан или безчестен.
	И наистина в тази заповед може ясно да се види как всички добри дела трябва да бъдат вършени във вяра; понеже тук всеки трябва ясно да чувства, че причината за сребролюбието е неверие и причината за щедростта е вярата. Защото понеже един човек се доверява на Бога той е щедър; и се безпокои понеже не се доверява на Бога. Както в тази заповед така и във всички останали заповеди вярата е майстор-строител и върши добрите дела на щедростта; и без такава вяра щедростта не е от полза, а по-скоро нехайно разпиляване на пари.
	4. Чрез тази заповед ние можем също да знаем, че тази щедрост трябва да се простира дори до враговете и неприятелите ни. Понеже какво добро дело е да сме щедри единствено към приятелите си? Както Христос учи (Лука 4) дори нечестивите човеци правят това на приятелите си. Освен това, дивите зверове също вършат добро и са щедри към тези от собствения си вид. Затова един християнин трябва да се издигне по-високо, нека неговата щедрост да служи и не тези, които не заслужават, злотворците, враговете и неблагодарните, точно както небесният му Отец прави слънцето да изгрява и за праведните и за неправедните и дава дъжд и на благодарните и на неблагодарните.
	Но тук става ясно колко трудно е да се вършат добри дела според Божията заповед, колко се противи природата, колко се извива и гърчи тя в своята борба срещу това, макар лесно и доброволно да върши добри дела по собствен избор. Затова вземете враговете си, неблагодарните и им правете добро; тогава ще видите колко близо сте до тази заповед или колко далеч сте от нея и как през целия си живот вие трябва да вършите това дело. Понеже ако враговете ви се нуждаят от вас и вие не им помогнете когато можете това е същото както ако сте откраднете това, което им принадлежи понеже вие им дължите помощта си. Както казва св. Амброзий: “Хранете гладните; ако не го нахраните вие, доколкото зависи от вас, ги убивате.” В тази заповед се включват и делата на милост, които Христос ще изисква от ръката на човека в последния ден.
	Но магистратите и градовете трябва поради нея да забранят скитниците, пътешествениците и просяците от далечни земи или поне да им се наложат ограничение и правила, така че да не бъде допускано мошеничеството да се разпространява нашироко под прикритието на просията и нейната измама, от която сега има много, да бъде забранена. Аз говоря надълго за тази заповед в Траката си за лихварството.
	Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
	1. Тази заповед изглежда малка, но въпреки това е толкова велика, че този, който я изпълнява правилно трябва да изложи на риск своя живот, притежания и чест, приятели и всичко, което има; и все пак тя не включва повече от делото на този малък член, езикът и е наречена от германеца Уахрейт “говорене на истината” и където има нужда оспорване на лъжите. Тя забранява множество зли дела на езика. Първо: тези, които се вършат чрез говорене и тези, които се вършат чрез запазване на мълчание. Чрез говорене когато един човек води несправедливо дело и желае да го докаже и спечели чрез лъжливи аргументи, улавя своя ближен с хитрост, създава всичко, което поддържа и укрепва собственото му дело. Вършейки това той не прави на своя ближен това, което сам би желал ближният му да направи за него. Това някои хора правят заради печалба, някои за да избегнат загуба или срам търсейки по този начин собствената си полза вместо Божията заповед и извиняват себе си казвайки: “Vigilanti jura subveniunt - законът помага на този, който внимава;” сякаш не е тяхно задължение да внимават за делото на ближния си толкова колкото и за своето собствено. Така те умишлено позволяват делото на ближният им да бъде изгубено макар да знаят, че то е справедливо. Това зло в настоящото време е толкова често срещано, че аз се опасявам, че няма процес и дело където едната страна да не съгрешава срещу Божията заповед. И дори когато не могат да постигнат своето те все пак имат неправеден дух и воля, така че желаят праведното дело на техния ближен да бъде изгубено и тяхното неправедно дело да победи. Този грях е най-често срещан когато опонента е важен човек или враг. Понеже човек желае да отмъсти на врага си; но той не желае да навлече върху себе си злата воля на един важен човек. Така започва ласкателството и подмазването или, от друга страна, скриването на истината. Тук никой не желае да поеме риска да си навлече немилостта и недоволството, да се изложи на загубата и опасност заради истината; и така Божията заповед трябва да погине. И това е почти навсякъде пътят на света. Този, който би пазил тази заповед би напълнил и двете си ръце с добри дела единствено чрез пазене на езика си. И тогава колцина са тези, които си позволяват да мълчат или да се отклонят от истината чрез дарове и подаръци! Така наистина навсякъде това е едно високо, велико и рядко дело, да не се лъжесвидетелствува срещу ближния.
	2. Има и второ накърняване на свидетелството за истината, което е дори по-голямо, с което ние трябва да се борим срещу злите духове. То не е свързано с временни неща, но с благовестието и истината на вярата, която злият дух никога не е можел да понася и винаги така води великите сред човеците, на които е трудно да се устои, че да я постискат и преследват. За това е писано в Псалм 82: “Избави бедния от ръката на нечестивия и помогни на изоставения да защити делото си.”
	Вярно е, че подобно гонение днес не се среща често; но това е грешка на духовните прелати, които не разнасят благовестието, а го оставят да загине и по този начин премахват точно това, което би повдигнало подобно свидетелство и гонение; и на негово място ни учат на собствените си закони и на това, което им е угодно. Поради тази причина и дяволът не повдига вълнения, понеже надвивайки благовестието той също така надвива и вярата в Христос и всичко върви така както той желае. Но ако благовестието бъде събудено и чуто отново без съмнение целият свят би се вдигнал и раздвижел и по-голямата част от царете, принцовете, епископите, докторите, свещениците и всички, които са велики, биха му се противили и воювали срещу него, както винаги е ставало когато Божието Слово е излизало на светло; понеже света не може да понесе това, което идва от Бога. Това е доказано в Христос, Който бил и е най-великото, най-ценното и най-доброто от всички, което Бог има; все пак света не само не Го приема, но Го преследва по-жестоко отколкото останалите дошли от Бога.
	Затова както в това време така и по всяко време само малцина са тези, които стоят за Божията истина и поемат риск за своя живот, притежания, чест и за всичко, което имат, както Христос е предсказал: “Ще бъдете мразени от всички заради Мен.” и “Мнозина ще се съблазнят в Мен.” Да, ако тази истина е нападана от селяни, овчари, коняри и хора без положение, кой не би желал и не би бил готов да я изповяда и да свидетелствува за нея? Но когато папата и епископите, заедно с първенците и царете, я нападат всички хора бягат, мълчат, лицемерстват за да не изгубят притежанията, честта, благоволението и живота си.
	3. Защо правят това? Понеже нямат вяра в Бога и не очакват нищо добро от Него. Но там където се намират подобна вяра и увереност, там има също едно смело, предизвикателно, безстрашно сърце, което поема риска и стои за истината, макар че това може да му струва живота или дрехите, макар че това е противно на папата и на царете; както виждаме да правят мъчениците. Понеже едно такова сърце е доволно и почива леко понеже има един добър, любящ Бог. Затова то презира всяко благоволение, разположение, притежания и чест от човеците, оставя ги да вършат каквото пожелаят; както е писано в Псалм 15: “Той презира тези, които презират Бога и почита боящите се от Него;” т.е. тираните, силните, които преследват истината и презират Бога, той не се страхува; той не ги зачита той ги презира. От друга страна тези, които са гонени заради истината и се боят от Бога повече отколкото от човеците, към тези той се прилепва, тях защитава, тях почита; както е писано за Мойсей (Евреи 11), че избрал да бъде със своите братя въпреки египетския цар.
	О, в тази заповед вие отново виждате накратко, че вярата трябва да бъде майстор-работник и в това дело, така че без нея никой не би имал смелостта да го извърши; толкова цялостно всички дела се състоят във вяра както вече често беше казвано. Следователно без вяра всички дела са мъртви без значение колко добър е техният изглед или име. Понеже никой не върши делото на тази заповед освен този, който стои твърдо и безстрашно с увереност в Божието благоволение. Така също без същата вяра не може да бъде извършено и никое дело на никоя друга заповед. Така чрез тази заповед всеки може да изпита и да претегли себе си дали е християнин и наистина вярва на Христос и по този начин дали върши добри дела или не. Ние виждаме, че всемогъщия Бог не само е поставил нашият господ Исус Христос пред нас, за да можем да вярваме в Него с такава увереност, но също и че държи пред нас в Него един пример за същата тази увереност и за всяко добро дело, с цел да вярваме в Него, да Го следваме и да пребъдваме в Него завинаги; както Той казва (Йоан 9): “Аз съм пътят, Истината и Животът” – Пътят, в който ние Го следваме, Истината, в това, че вярваме в Него; Животът, че живеем в Него завинаги.
	От всичко това е видно, че всички останали дела, които не са заповядани, са опасни и лесно познаваеми; такива както градежи на църкви, украсяването им, правенето на поклоннически пътувания и всичко, което е записано толкова подробно в църковния закон и мами и натоварва света и го съсипва, създава нечиста съвест, заглушава и отслабва вярата и не казва как един човек, макар да пренебрегне всичко останало, има достатъчно за вършене с цялата си сила в пазенето на Божиите заповеди и никога не може да извърши всички добри дела, които Той е заповядал. Защо тогава да търсим други, които не са нито заповядани нито необходими и да пренебрегва тези, които са необходими и заповядани?
	Последните две заповеди, които забраняват злите пожелания на тялото за удоволствие и за временни блага са сами по себе си ясни. Тези зли пожелания не вършат зло на ближния и все пак те продължават до гроба и борбата с тях не престава до смъртта. Затова тези две заповеди са събрани от св. Павел в една (Римляни 7) и са поставени като цел, която ние не сме осъществили и единствено в нашите мисли достигаме преди смъртта си. Понеже никога никой не е бил толкова свят, че да не чувства в себе си зли пожелания особено когато се появява случай и изкушение. Понеже първородния грях е свойствен на нашата природа и може да бъде обуздаван, но не и изцяло изкоренен освен чрез смъртта на тялото, което поради тази причина е полезна и трябва да бъде желана. За това нека Бог да ни помага. Амин.

