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ГЛАВА 1 

ПОНЯКОГА ПАУНИТЕ ИСКАТ ДА БЪДАТ ЧАЙКИ 

– Карол, не зная колко още ще мога да издържа. Съжалявам, зная, че 

това те плаши. 

Бях се облегнал на шкафа, а Карол седеше в другия край на кухнята 

кръстосала крака и опряла левия си лакът на масата зад нея и гледаше към 

мен, но без да среща погледа ми. 

Тя стана, обърна се с гръб към мен и започна да прибира чиниите от 

вечерята – тихо, отмерено, може би малко по-бавно от обикновено. 

Близнаците Кори и Трент, бяха на рожден ден и щяха да пренощуват в 

къщата на приятеля си, така че на масата бяхме само тримата. 

Карол сложи чиниите в мивката и застана пред мен. Тя кръстоса ръце също 

като мен и за няколко секунди двамата се загледахме в една и съща точка 

на тавана. 

– Е, Дан, – каза тя – сигурна съм, че ако напуснеш ще се справим някак. Но 

не ми е приятна мисълта да се местим. Децата няма да харесат смяната на 

училището, особено Джес. Но каквито и проблеми да създаде 

преместването те ще са много по-малки отколкото… 

– Аз да бъда депресиран през цялото време. 

– Да, това също, но щях да кажа, че е по-добре отколкото да се забъркаме в 

нещо голямо в църквата. Знаеш, обвинение в ерес, разцепления или 

уволнение. Господ знае, че нямаме нужда от това. 

- Не, няма да позволя това да се случи. Ще напусна преди това. Ще 

преподавам или ще работя нещо друго, може да си извадя лиценз. Не бих 

имал нищо против лятото ми да е свободно, а и заплатата няма да е много 

по-различна. 

– Току що го направи отново – каза Карол. 

– Какво? 

– Въздъхна. Преди никога не въздишаше. За 17 години брак никога не съм 

те чувала да въздишаш. 



– Да. –  Продължавахме мълчаливо да се взираме в същата точка на тавана. 

Карол ме прегърна през кръста и леко ме притисна. Аз казах: 

– Все още си мисля, че може да си купим ранчо някъде в Ню Мексико. 

Преместваме се там, аз ще си купя кон…. 

– Ще обикаляш по цял ден без да говориш с никого. Каубоят Дан. 

– Да. Като си помисля за тишина и ширналото се небе – никога не съм бил 

в Ню Мексико, но май съм готов да се преместя още утре… Пак въздъхнах 

нали? 

– Да. Но ако трябва да се местим по-добре да бъде по-близо до роднините 

ми. Атланта не е Санта Фе, но децата обичат да бъдат близо до баба и дядо 

и обратното. 

– Някак си представата за горещата, влажна, претъпкана Атланта не ме 

кара да въздишам по този начин. 

– Както и да е - каза Карол. Виж, часът е почти 7. Аз ще измия чиниите ако 

ти закараш Джез на концерта. Става ли? Сигурно ще трябва да вземеш и 

няколко от нейните приятели. Знаеш мястото, нали? 

– Да. Боже, ще ми отнеме 45 минути в този трафик. 

– По-добре да отидеш ти отколкото аз. Мразя такава музика. 

– Добре. Сигурно ще се върнем към 11,30. Първо ще закарам другите деца. 

И благодаря. 

– За какво? 

– Че ме подкрепяш. Иска ми се да не се налагаше и ти да минаваш през 

това. По-добре да тръгвам. Джез мрази да закъснява. 

Мисля, че това беше първия път когато изразих плановете си с думи. Не 

този свързан с Ню Мексико – той беше изцяло фантазия. Другата част – 

това да напусна работата си като пастор, да стана гимназиален учител – 

никога не бях го изказвал на глас. Предполагам, че точно поради тази 

причина отидох да се срещна с д-р Оливър на концерта онази вечер. 

Беше събота в средата на лятото, 1999. Джесика все още нямаше 16, така 

че макар да имаше книжка някой трябваше да я закара заедно с приятелите 

й до концерта. Няколко момчета от нейното училище бяха сформирали рок 

група наречена Amish Jellies (какво име, а?) и бяха наели градския център 



за първата си голяма изява. Бях свирил в няколко гаражни банди и нямах 

нищо против да ги чуя. Те обаче се оказаха много по фалшиви и шумни 

отколкото очаквах, така че 20 минути бяха всичко, което бях в състояние 

да понеса. Измъкнах се в лобито надявайки се, че там ще бъде малко по-

тихо. 

Родителите на момчетата бяха сложили напитки върху една стара, синя 

маса за игра на карти (включително и кафе за възрастните), така че децата 

да могат да си приказват след големия дебют. Оказа се, че по-голямата 

част от децата също не се интересуваха от музиката, защото лобито беше 

пълно – всички говореха високо, за да могат да надвикат музиката. 

Родители се бяха оттеглили в кухнята, така че аз, 39 годишен мъж, се 

опитвах да изглеждам колкото се може по-незабележим сред пълната с 

деца стаята подобно на патица в стадо гъски. Тъкмо довършвах чаша с 

нещо леко наподобяващо кафе когато чух музикалния акцент на д-р 

Оливър да се извисява над пулсиращия бас на „джелитата” и над 

кисканията на децата. 

И преди бях чувал веселия му глас в училище. Знаех, че е от Ямайка, но 

подобен етнос беше тайнствен за американец като мен свикнал само с две 

категории – бели и черни. Той не пасваше на нито една от тях. Част от 

неговата различност беше стилът му на обличане – почти винаги носеше 

сив костюм, вратовръзка – по-формален от обичайния американски стил – 

и все пак самият човек беше топъл, предразполагащ, ентусиазиран – 

какъвто според мен не очакваш да бъде човек в сив костюм. Чертите, 

движенията и позата му също не се побираха лесно в някаква категория; 

предполагам, че на мен ми приличаше на африканец, а не на афро-

американец.  Преподаваше точни науки, но аз го познавах най-вече като 

треньор на момичешкия отбор по футбол. Макар че отряза Джес през 

първата година като второкурсничка той я сложи на предната линия. 

Въпреки това аз пропуснах повечето от нейните мачове. Твърде много 

вечерни срещи. Бях чува много истории за д-р Оливър дори преди Джес да 

успее да влезе в отбора. Висок, подвижен и прям, единственият професор 

във факултета на училището Франклин Рузвелт, популярен сред децата, 

оцелял след няколко сблъсъка, включително от голяма битка свързана с 

един учебник, която беше отразена от всички вестници и дори по 

телевизията (така за пръв път чух за него) – той се открояваше по много 

начини. 

Не бях успял да го забележа по-рано понеже беше седнал и заобиколен от 

деца. След няколко минути те вкупом се изнесоха с думите: „Ще се видим 

в понеделник, д-р Оливър.” И „Благодаря, че дойдохте, д-р Оливър.” 

Тълпата от тийнейджъри се раздели като пъстра завеса и ето го него, 



седнал, усмихвайки се, здрависвайки се, създаващ със сивия си костюм 

дори през лятото впечатлението, че денят е както всеки друг обичаен 

учебен ден. Тръгнах към него, за да го поздравя. Той се изправи докато се 

приближавах като с това, кой знае защо ми заприлича на Ед Брадли от 

предаването 60 минути – висок, с брада, с посивяла коса, но по-слаб и с 

по-тъмна кожа. Друга разлика беше, че докато Брадли излъчваше 

телевизионна сериозност устата на д-р Оливър беше винаги готова да се 

разтегли в усмивка. Сякаш се усмихваше цялото му лице – очите, веждите, 

бузите. Една такава усмивка видях докато се приближавах към него. Той 

разтърси ръката ми, със странна смесица от формалност и ентусиазъм. 

– А, г-н Пуул – Даниел, нали? Бащата на късно изгряващата футболна 

звезда? Толкова се радвам да ви видя, господине! 

Разменихме си няколко ласкателни думи за Джес и няколко оплаквания за 

кафето, обикновен разговор за дребни неща, след което той попита как 

прекарвам лятото. Не исках да навлизам в обяснения, така че просто казах: 

– Е, това е дълга история. 

Чудех се как мога да изкопча от него някаква информация за 

преподавателско място в училище без да разкривам, че смятам да напусна 

сегашната си работа в Потомак Комюнити Чърч. Нямах никакво желание 

духовният ми съвет да чуе подобен слух. 

– А вие д-р Оливър, –   продължих аз – какво ви води на концерта на Amish 
Jellies? 

Той обясни, че водещия вокал и барабаниста са негови ученици и желае да 

подкрепи момчетата. 

– Но слушай Дан, – каза той – моля те не ме наричай, д-р Оливър. Само 

учениците ми казват така. За приятелите си съм Нео. Това е прякор от 

първата ми година в колежа. 

Кимнах леко и това беше единствения знак, от който той се нуждаеше, за 

да продължи с историята. 

– Когато се присъединих към братството в Рутгерс съквартиранта ми каза, 

че имам цели 3 малки имена – Нейл, Едуард и Оливър – и това го обърква 

ужасно. Така че той просто започна да ме нарича според инициалите ми – 

НЕО. Да ти кажа истината, мисля, че някои от другите студенти използваха 

това, за да ме наричат зад гърба ми „негро.” Не бяха свикнали да имат 

цветнокожи наоколо – особено такива като мен със странен акцент. Но все 



пак ние станахме добри приятели и прякора си пасна. Ако си спомням 

правилно, ти си свещеник. Та как вървят нещата в прекрасния свят на 

религията? 

Очевидно аз не желаех да бъда въвлечен и в това. Надигнах чашата си с 

кафе и казах, вероятно малко прибързано и твърде жизнерадостно: 

– Е, справям се. Как е науката? 

– Науката, – каза той привършвайки последната си глътка кафе, – е нищо 

работа в сравнение твоята. Нашият предмет е метафизично доказуем, ние 

сме насърчавани да експериментираме и ни се плаща, за да бъдем честни 

относно резултатите. Някак си не мисля, че вашите хора имат някое от тези 

предимства…Нека да взема чашата ти. 

Докато отиваше към кошчето с боклук ме обзе някакво странното чувство. 

Най-добрата дума, с която мога да го определя беше сигурност: можеш да 

говориш с този човек – той разбира, мислех си аз. Когато се върна за мое 

собствено изумление се чух да казвам: 

– Всъщност, Нео, нещата в църквата понякога са доста трудни. Не е като 

неделна разходка….. 

Той отново се настани на стола си и ми махна да седна срещу него, при 

което коленете ни се оказаха само на инч разстояние. Когато се наведе 

напред лактите му опряха в коленете. Приличаше на един баскетболен 

треньор, който бях видял по телевизията, помагащ на защитник, който 

винаги пропуска нападенията. 

– Е, преподобни, изглежда имаш нужда от приятел. 

Незнайно защо почувствах, че ме заливат емоции, които полазиха по 

цялата дължина на гърба ми и заседнаха в гърлото ми. Аз се държа доста 

свободно сред хора и не съм склонен към екстравагантни прояви на 

емоции. Но това просто изречение ме накара почти да се задавя. Опитах се 

да го прикрия, но бях готов да се хвана на бас, че той забеляза влагата в 

очите ми. Без да свалям очилата си бързо ги изтрих и казах: 

– Е, знаеш как е, всеки професионалист има своите добри и лоши дни. 

– Сигурен съм, че твоите са повече отколкото на обикновените хора, – 

отговори той. Дори с Божията помощ нещата понякога могат да станат 

брутални – поне така казва отец Скот. Аз съм епископален. Знаеш ли 

църквата сейнт Титъти? 



Аз се усмихнах учтиво и казах: 

– Да, точно зад Роквил, –  но вътрешно страхливо си мислех:  – Не прави 

това. Не можеш да излееш сърцето си пред, някой когото не познаваш. 

Опитах да се гледам по-жизнерадостно и казах: 

– Благодаря д-р – искам да кажа Нео – за загрижеността. 

Учтив отказ. Исках вниманието да се отклони от мен. Чувствах се удобно в 

ролята на слушател, съветник, а не на човек, който се разкрива. 

Вдигнах глава и казах: 

– Дъщеря ми постоянно говори за теб, как си занесъл див ракун в клас и 

той е избягал в склада. Или когато опита по химия довел до пожар и се е 

наложило да евакуират цялото училище. Май имаше и нещо за тарантула, 

която родила малки паячета, които се пръснали из цялата сграда. Вярно ли 

е? 

Той се засмя: 

– А, да, срам ме е да кажа, но и трите са верни; но това беше паяк от 

Амазония, който гълта яйцата си; всъщност много по-голям от тарантула. 

И все още сънувам кошмари за нещастния ракун….И огънят – г-н Рийд 

мен от FDR никога няма да ме остави да забравя за него. Всъщност 

повечето беше само дим… 

– Е, определено правите ученето вълнуващо – и запомнящо се – за децата, 

и аз наистина оценявам това. Макар че паяците ми идват в повече. Никога 

не съм обичал особено природата. Предполагам, че никой не може да ви 

обвини, че сте скучен, което вероятно не може да се каже за много 

учители…или пастори. 

Той се засмя и поклати глава гледайки надолу сякаш си припомняше нещо. 

Аз добавих: 

– Спомням си как се държахте по време на големия спор относно 

учебниците преди няколко години. Тогава редовно се появявахте в Sun. 

Наистина бях впечатлен от начина, по който разглеждахте връзката между 

науката и вярата. 

Той подсвирна и след това избърса челото си с ръка, сякаш се беше 

изпотил. 



– А, 1996 – не ме карайте да си спомням за 1996. Това беше ужасна година, 

иска ми се да я забравя. Бях хванат между фундаменталистите, които не 

желаеха да учат за еволюцията и атеистите, които не искаха да признаят, 

че вярвам в Бога! Никой не можеше да приеме, че мога да правя и двете 

неща, така че се превърнах в обществен враг. Г-н Рийдмън ми каза, че най-

трудното в това да бъдеш мост между две неща е, че те настъпват и от 

двата края. И беше прав! 

– Е, – казах аз, – с това със сигурност спечели уважението ми. Спомням си, 

че тогава си мислех, че сте по-умен, по-смел и по-ясен отколкото аз съм 

бил някога. Когато говорихте пред Канал 5 бяхте брилянтен. Тогава не съм 

си представял, че ще се запознаем…. Някои от онези родители бяха 

безмилостни. 

– Безмилостни е точната дума и за двете страни. Но за мен, – каза той 

докато се усмихваше, – това просто беше въпрос на интелектуална 

честност. Моята вяра оставя много място за науката и науката само усилва 

вярата ми – предполагам, че просто съм си такъв. 

– Намирам това за доста забележително, – усмихнах се аз. 

Той поклати глава и каза: 

– Не, не, аз просто… 

– Ти не си „просто.” Ти имаш докторска степен от една страна, а от друга 

посещаваш концерт на Amish Jellies – сигурен съм, че повече от любов към 

своите ученици отколкото към музиката им. 

– Е, предполагам, че нервните травми за слушателите ще бъдат само 

временни…. 

Включих се в тона му: 

– Какво каза? Не чувам добре? 

Беше глупава шега, но и двамата се засмяхме. 

След това той вдигна пръст и каза: 

– Знаеш ли, Дан, моят докторат всъщност не е свързан с точните науки, а с 

философия на науката. Първата ми специалност беше история. В училище 

преподавам точни науки почти по случайност, само защото г-н Рийдмън не 

може да намери подходящ преподавател и понеже аз не мога да намеря 

колеж или университет, който да търси въведение във философия на 



науката. Всъщност, макар че историята и философията са първата ми 

любов аз съм научил много за точните науки през последните няколко 

години. Като дете бях неизличимо любопитен за естествения свят – 

растения, животни, промените във времето. Ямайка е чудесно място за 

такива увлечения. Така че аз обичам да преподавам точни науки. И 

учениците са…най-добрите. Така че не се оплаквам. Искаш ли бисквита? 

Казах да, отидох до синята маса за игра на карти и взех няколко. 

– Искаш ли да поизлезем? Малко тишина може да ни помогне да се 

възстановим от нервната травма? 

– Добре,-  казах аз – макар че навън все още може да е доста горещо. 

По това време дъщеря ми също беше излязла от залата и се размотаваше из 

лобито задно с няколко приятели. Привлякох погледа й и направих знак, че 

ще съм отвън. Тя небрежно ми махна и продължи нататък. 

Докато излизахме по стълбите на звукозаписния център Нео каза: 

– Може и да бъркам, Дан, но имам чувството, че искаш да говориш с мен 

за нещо, а си твърде учтив, за да ме занимаваш със своите проблеми. 

– Какво? Не, Всъщност…не. 

Беше ме хванал напълно неподготвен. 

– Дан, аз не съм пастор като теб, но съм християнин. Не искам да звуча 

твърде мистично, но чувствам, че Светия Дух ми казва, че имаш нужда да 

споделиш нещо. 

Той седна на най-долното стъпало. Спомням си, че седях облегнат на 

грубия железен парапет на стълбището и се взирах в паркинга, 

прехвърляйки две сладки в ръката си. 

– Доста е странно. Наистина искам да говоря, но… 

– Но не знаеш дали съм сигурен? –  попита той. 

– Всъщност чувствам, че си сигурен. Аз просто…е, – погледнах часовника 

си – преди около час казах на жена си, че обмислям да се откажа от 

пастируването. Причината да дойда да говоря с теб е, че може би мога да 

си намеря работа като учител – когато напусна. Надявах се, че можеш да 

ми дадеш някаква информация за…за заплащането, сертифицирането, 

такива неща. 



След това седнах на стълбите до Нео. Той отново опря лакти на коленете 

се, обърна се към мен и каза: 

– В Ямайка имаме една поговорка: Понякога пауните искат да бъдат чайки. 

Предполагам, това означава, че понякога важните, забележими хора искат 

да бъдат обикновени. Звучиш като някой, който има нужда от приятел, 

който да го свали от пиедестала, за да бъде просто обикновен човек. 

Очите ми отново се напълниха със сълзи. Не бях в състояние да проговоря 

дори и да исках. 

Накрая Нео се обади. Може би чувстваше, че ако сподели нещо ще 

направи нещата по-лесни за мен. Всъщност той не се обърна директно към 

мен. Можеше би говореше на паркинга. 

– Роден съм в малък град на северния бряг, Порт Мария. Когато бях на 10 

се преместихме в Кингстън, където баща ми работеше като товарач на 

кораби – кафе, банани, манго, всичко, което отиваше до Маями и Ню Йорк 

сити. Когато компанията поиска той да бъде ръководител в пристанището 

на Ню Йорк бяхме толкова изненадани и горди! Това беше през 1956, аз 

бях на 12. Родителите ми наеха апартамент в Елизабет, Ню Джърси, където 

нямаше други хора от Ямайка. Повечето бяха черни американци, 

италиански емигранти и няколко пуерториканци. През цялото време в 

училище се чувствах толкова различен – никъде не можех да се 

почувствам на място. Предполагам, че все още се чувствам по същия 

начин – това е проклятието да идваш от отдалечен остров. Но аз научих 

едно нещо: всички сме еднакви, всички мъже, всички хора, дори вие 

служителите. 

След това той се обърна към мен: 

– Не трябва да ми казваш нищо, но ако искаш… 

– Не, искам. Просто ми е малко трудно да свикна с това….да бъда човека с 

проблеми. 

Той веднага разведри ситуацията казвайки почти шеговито: 

– Какво има? Да не би да те преследват някакви фундаметалисти? Знам 

какво е  от битката за учебниците през ’96. Ако е така мога да ти 

съчувствам. 

Той се усмихна, почти се засмя и след това се почувствах по-свободен да 

говоря. 



– Не ми е това проблемът, Нео, – казах аз.  -Мисля, че е точно обратното. 

Мисля, че аз съм фундаменталист, или бях, или нещо такова. 

Шегувах се, но само наполовина. 

– О, това е дори по-лошо! – каза той, с такъв драматичен глас, че и двамата 

се засмяхме. 

Независимо от смеха си аз все още едва успявах да контролирам своя 

дълбок вътрешен конфликт. Исках и имах нужда да споделя с някого, но 

чувствах,че все едно държа балон, който вече се е спукал, но въздуха все 

още не е излязъл от него. Сдържах се понеже ако пуснех всичко, което 

беше в мен не знаех докъде ще стигнат нещата. Така че се сдържах. 

– Не е толкова зле –  казах аз. – Може някой път да поговорим за това. 

Не пълен отказ – но нещо подобно. Това беше всичко, което бях в 

състояние да направя. 

– Не, не го пренебрегвай. Просто гледай на мен като на някой, с когото 

можеш да говориш…всеки път –  каза Нео. 

След това ние просто седяхме в продължение на цяла минута без никой да 

каже нещо. Вече беше почти вечер, само щурците, бръмченето на някоя 

случайна преминаваща кола и притъпения шум на бас китарата на 

„джелитата” отвътре нарушаваха тишината. Отхапах от следващата сладка. 

Накрая Нео каза: 

– Знаеш ли аз самият бях фундаменталист. 

Не бях в състояние да кажа дали се шегува или е сериозен. 

– Сериозно? Ти? В Ямайка? 

– Не, в Порт Мария посещавахме Братска църква. Чувал ли си за тях? След 

това в Кингстън баща ми се присъедини към петдесетниците. Майка ми не 

можа да понесе това. Тя ходеше в Презвитерианската църква в квартала, но 

брат ми и аз трябваше да ходим в петдесятната. Ех, Дан, да знаеш как 

могат да крещят тези петдесятни проповедници! Те крещят, ние 

повтаряме: амин; амин, и те се потят и ние също се потим и те ни казват, че 

сме грешници и че трябва да се покаем и ние казваме да Господи, да 

Господи и размахваме ветрилата си, за да се охладим – по това време още 

нямаше климатици – и когато си тръгвахме всички се чувствахме 

прекрасно. 



– Значи работеше –  попитах аз. – Тогава как и защо стана епископален? 

Това е доста голяма промяна. 

– Нека просто да кажем, че се промених доста. 

– Очевидно – отговорих аз.  – Ти посещаваш концертите на Amish Jellies! 

Той се засмя и каза: 

– Вярвай ми, джелитата не са типичната петдесятна музика – нито пък 

епископална. 

Наполовина се шегувах: – 

– Вие либералните епископални предпочитате нежен джаз нали? 

Нео ме погледна – не мога да кажа дали изведнъж стана по-сериозен или 

ме поднасяше: 

– Дан, защо си толкова сигурен, че съм либерален? 

С неговия акцент това беше трисрична дума. Забелязах промяната в тона и 

донякъде защитавайки се казах: 

– Е, само предполагам… 

– Понеже съм епископален или понеже съм черен? –  прекъсна ме той. 

Исках да кажа: Поради учебника и защото вярваш в еволюцията, – но той 

продължи преди да имам възможност да кажа каквото и да било. 

– Както и да е, Дан, аз съм открил, че либералите също могат да бъдат 

фундаменталисти. Либералите често са същите фундаменталисти просто 

имат по-различни вярвания. Не всички, но много от тях. Все пак аз не мога 

да кажа, че ненавиждам фундаменталистите – взети поотделно те са доста 

добри хора. Но когато се съберат заедно ставам нервен. Започвам да се 

отдръпвам и гледам да изчезна колкото мога по-бързо. 

Все още се опитвах да спомена спора случката с учебника, но бях толкова 

изненадан от думите му, че понякога либералите също са 

фундаменталисти, че един вид прекъснах сам себе си и казах: 

– Не, това беше…ами...добре казано. Аз мисля същото. Не са лоши 

поотделно, но като група….И предполагам, че си прав, възможно е да има 



либерали-фундаменталисти. Никога не съм чувал някой да се изразява 

така. 

Нео каза: 

– Моят пастор в сейнт Тим казва, че имам духовна дарба да изказвам с 

думи нещата, които хората вече знаят, но не знаят, че ги знаят – или не 

желаят да знаят това. Имало е няколко случая, в които съм искал да върна 

този дар обратно на Бога….Не винаги е забавно. Хората често не ти 

благодарят за това. 

– Мога да си представя защо не го харесват –  казах аз. – Мисля, че дарът е 

прекрасен. 

Постояхме няколко минути слушайки щурците и наблюдавайки 

преминаващите коли. Предполагам беше станало очевидно, че не желая 

повече да говоря за своята ситуация, така че самият Нео смени темата, 

което беше доста благородно. Той се изправи и посочи Орион и Касиопея 

видими дори през светлините на паркинга. Каза на колко светлинни години 

се намират (забравил съм цифрата) и започна да говори за бързината, с 

която те се отдалечават от нас, но след това се спря и се извини, че ми 

изнася научна лекция. Отговорих му, че ми е интересно и той продължи. 

(Очевидно се чувстваше удобно в ролята на учител. Ако не беше толкова 

интересен можеше да бъде досаден.) Той говореше за космическото 

лъчение и радиация и след това нещо за мусоните, което никога преди не 

бях чувал. 

След няколко минути го прекъснах и казах: 

– По-добър си от някои от научнопопулярните програми по кабелната. 

Той се засмя и отново се извини. 

– Това са любимите ми предавания! Гледам ги всичките. И предполагам, 

че лятото е трудно поносимо за учителите-екстроверти, – каза той. – До 

средата на юли ще се приближаваме до хората по улиците и ще им 

изнасяме лекции – толкова отчаяно ще искаме да чуем гласа си. 

Отново казах, че съм заинтригуван и наистина го мислех. Но ставаше 

късно и трябваше да закарам 3 деца, а и проповедта ми се нуждаеше от 

още работа, така че погледнах часовника си и казах: 

– Утре за мен е работен ден, така че трябва да открия дъщеря си и да 

хващам пътя. Но се чудя, Нео…не зная дали ще имаш време за това, но бих 



искал да науча малко повече за преподавателското място, особено за 

сертифицирането и заплащането, такива неща. Възможно ли е да се видим 

през някоя от следващите седмици? 

Той отговори, все още смутен от това, че е говорил толкова много: 

– Многословието ми тази вечер показва, че имам нужда от компания, така 

че ще се радвам да се видим. 

Извадих своя джобен бележник, за да си запиша, а той извади своя Palm. 

Като повечето PDA потребители той не беше в състояние да устои на 

изкушението да го показва и да обяснява колко е удивителен. След като 

записа името и телефонния ми номер ние се уговорихме да се срещнем 

следващата събота в едно заведение в Грийнбелт където той ме увери, че 

кафето е доста добро. След като ме накара да обещая, че ще поздравя Джес 

ние се разделихме. Благодарих му за времето и когато разтърсих ръката му 

той добави няколко жеста, които не бях виждал от времето ми в училище. 

Спомням си, че си помислих: Странно, той сякаш гледа на мен като на 

дете. Когато се прибрах събудих Карол и й разказах цялата история за Нео. 

Тя каза: 

– Благодаря на Бога. Може би ще ти помогне с преподаването. 

Лежах дълго без да мога да заспя. Мисля, че и Карол не спеше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 

НА ПРАГА НА ЕДНА СТРАННА ЕПОХА ИЛИ ПИЕ ЛИ ЙОНА 

КАФЕ? 

С Нео се срещнахме следващата седмица на закуска и чаша кафе 

(много по-добро от кафето в звукозаписния център), поговорихме за 

шансовете на дъщеря ми да получи стипендия за играта си по футбол и 

споделихме плановете си за пътуване през лятото. (Оказа се, че това лято 

той вече беше пътувал доста – до Сиатъл където сега живееха родителите 

му и след това 2 седмици като придружител на младежката група към 

църквата до Гватемала на кратко мисионерско пътуване.) Когато насочих 

въпроса към преподаването той скръсти ръце и каза: 

– Само за минутка, Дан. Преди да стигнем дотам трябва да ми кажеш нещо 

повече защо мислиш да напуснеш служението си. Няма  да ми хареса да 

помагам на още един Йона, който бяга от работата, която Бог е определил 

за него. Мисля, че църквата ще обеднее ако изгуби още един водач като 

теб. 

– Още един? Какво имаш в предвид? – попитах аз. 

– Ами, просто наскоро чух за още няколко пастири, които са напуснали 

през последните години. Би било срамно ако направиш същото освен ако 

не е абсолютно необходимо - отговори Нео. - Настина ли смяташ, че 

нямаш друга възможност освен да се откажеш от призива си? 

Той гледаше право в мен. И двамата бяхме спрели да се храним. Не виждах 

начин да получа информацията, която исках без поне отчасти да споделя 

нуждата от нея, така че реших да изпусна малко въздух от балона, който 

чувствах в себе си. Съвсем мъничко. Казах му, че съм уморен, уморен от 

църковната политика, уморен от постоянната критика, уморен да водя 

битки за всяка малка промяна, уморен да работя с толкова много хора, 

които смятат, че могат да вършат това, което правя по-добре от мен и 

които просто не разбират. 

– Предполагам, че просто се самосъжалявам, казах аз. 

– Това е разбираемо. Проблемите ти ми напомнят за историята на Мойсей - 

отговори Нео. - Водачеството е трудна работа. Но мисля,  че има нещо 

повече от това. 



Нео очевидно беше надникнал зад частичното ми откриване. Спомням си, 

че в този момент реших: ОК, просто ще го направя…просто ще изпусна 

въздуха от този балон с емоции, който нося в себе си. 

Наведох се напред и казах тихо, почти шепнешком: 

– Прав си. Водачеството е трудно, но е почти невъзможно когато водачът 

не е сигурен накъде отива. 

– Да? – каза той с въпросителен тон. 

Отговорих на въпроса с въпрос: 

– Какво прави един пастор когато има свои собствени съмнения и 

въпроси? Може ли да застане на амвона и да каже: Братя и сестри през 

миналите 3 месеца Бог не ми изглежда реален? Вярвам, че след време 

отново ще бъде реален за мен, но ако трябва да съм честен, днес не е така. 

Какво да прави един пастор когато поставя под въпрос отговорите, в които 

трябва да убеждава другите? 

Нео скръсти ръце, завъртя очи и поклати глава сякаш казваше: 

Продължавай. 

И тогава всичко избликна. 

– Спомняш ли си когато ти казах на концерта, на предното стълбище, че се 

чувствам като фундаменталист. Е, чувствам се като фундаменталист, който 

губи своето убеждение, чийто фундаментализъм се срутва, разпада се и 

изтича през пръстите му. Сякаш съм мислил, че градя къщата си върху 

канара, но сега се оказва, че е било върху лед и когато започва глобалното 

затопляне всичко се разтапя. Това е плашещо, нали разбираш? Веднага 

след колежа постъпих в семинарията и беше чудесно, смятах, че откривам 

истината, цялата истина и нищо освен истината. Пастир съм от 14 години и 

през последната се чувствам сякаш горивото ми свършва. Не съм просто 

изразходван. Сякаш губя вярата си – е, не съвсем, но сякаш губя цялата 

рамка на своята вяра. Разбираш ли, аз продължавам да набутвам всичко в 

тези малки картотеки, малки кутийки, в малката система, която получих в 

семинарията и дори преди това – в неделното училище и на летните лагери 

с родителите си. Но всичко е твърде объркано, за да има някакъв ред. Аз 

трябва да проповядвам истината, но вече не съм сигурен къде е истината и 

– това е – аз се чувствам нечестен всеки път когато се опитвам да 

проповядвам. Преди обичах да проповядвам, но сега всеки път – е, може 

би не всеки, но доста често – когато започна да подготвям проповедта си, 

почти агонизирам и….и хората идват при мен със своите проблеми и аз бях 



толкова сигурен какво да кажа, и се опитвам да се държа уверено, но 

всъщност не знам. Единственото нещо, за което съм уверен е, че аз вече 

нямам всички отговори. Съжалявам. Сигурно звучи напълно безсмислено. 

– Не, звучиш по-смислено отколкото подозираш, – каза той. 

И тогава започна да работи върху мен. Чувствах се сякаш отново бях при 

лекаря, който изследваше гръбначния ми стълб  преди няколко години. 

Той опипваше тук, след това на друго място, буташе, дърпаше. Чувстваш 

ли се депресиран, дори с мисли за самоубийство? Не, изобщо. Наред ли е 

бракът ти? Имаш ли морални проблеми? Не, благодаря на Бога, нищо 

сериозно. Твърде много ли работиш? Колко часа седмично? Може би 50-55 

– не е това. Страхуваш ли се да кажеш на своите хора какво наистина 

мислиш? Да, през цялото време. Чувстваш ли се хванат в капан от своята 

професия, сякаш трябва да избираш между собственото си търсене на 

истината и нуждата всяка неделя да представиш една ортодоксална 

проповед? Да, точно така. Чувстваш ли се понякога сякаш твоите 

професори от семинарията надничат през рамото ти готови да ти се 

скарат? Всеки ден. Бориш ли е с някои конкретни доктрини и богословски 

позиции? Да, с няколко. Имаш ли някой, с когото да говориш? С жена ми, 

Карол. Но това я разстройва много. Някой друг? Не. Никой. 

След около 10 минути подобни въпроси той каза: 

– Мисля, че разбирам проблема. 

– Какъв е той, докторе? Зададох въпроса наполовина под влияние на 

медика от спомените си. 

– Даниел, мисля, че страдаш от проблеми с емиграцията, нещо, с което, 

знаеш ли, имам доста голям опит? Ти имаш модерна вяра, вяра, която се е 

развила в родните ти земи на модерността. Но сега ти мигрираш в нова 

земя, в постмодерния свят. Чувстваш се сякаш не принадлежиш към нито 

една от двете. Не можеш да избереш дали да се установиш в едно малко 

гето или да продължиш нататък в новата земя. Но не можеш да направих 

прехода сам. Трябва ти някой, който да ти помогне  – някой, който вече се 

е установил и приспособил и който може да ти помогне да направиш 

същото. 

Нео беше стиснал ръце сякаш казваше: „Това е! Ясно и просто” Но аз си 

нямах и представа какво означава тази аналогия. Модерна вяра…Приех 

това като комплимент, обратното на архаична или остаряла. Постмодерен 

свят, преход, миграция, гето – какво? Веднъж докато пътувах със самолет 

бях чел статия за постмодерната архитектура и бях чувал някои радио 



проповедници да използват думата като синоним на лошо. (Напоследък 

реагирах на радио проповедниците обратнопропорционално, така че 

асоциацията ме заинтересува още повече.) 

– Обърках се, – казах аз – Нова земя? Миграция? 

Нео бръкна в джоба на спортното си яке търсейки химикал. (До този ден го 

бях виждал облечен единствено в сив костюм, така че спорното яке 

изглеждаше като огромна стъпка към по-неформални отношения.) В нито 

един от тях нямаше. 

– Откакто започнах да използвам Palm – каза той – вече не нося 

химикал…. 

– Ето ти моя, –  казах аз и той го взе. 

– Дан, мисля че ти казах, че първата ми любов е историята. Имаш ли нещо 

против да ти предам един малък урок? 

Казах, че нямам и той разчисти хартиените чинии и чаши, за да си 

освободи място и написа една дума: история. Това, което следва е най-

добрата възстановка по спомени на това, което той каза (с няколко мои 

коментара отбелязани в скоби), бележките написани на хартиената 

подложка в ресторанта и когато тя се запълни цялата и на моята. Ако това 

ви се струва твърде подобно на лекция (всъщност на мен тогава ми се 

струваше, че присъствам на развлекателно представление), а не на 

спонтанно изложение просто си спомнете, че Нео е учител до мозъка на 

костите си. За него беше трудно да излезе от тази поза дори през лятната 

ваканция (ние, пастирите имаме същия проблем между неделите). Във 

всеки случай дори ако аз не съм в състояние да предам напълно живия 

начин, по който той разказваше това, което нарече „малък исторически 

урок” мисля, че ще разберете защо закуската привлече вниманието ми и 

постави основата за някои от най-стимулиращите разговори в живота ми. 

- Дан, знаеш, че преподавам в училище, но нека да си представим, че сме 

се върнали в 5 клас. Стоим на задния ред и учителката пред нас сочи към 

черната дъска с показалка – спомняш ли си тези неща? Аз все още 

използвам една, дървена с гумен край. 

– Историята започва, –  казва тя – с умението да се пише история. (Нео 

превключваше на своя плътен ямайски акцент когато цитираше 

учителката.) Ние нямаме представа какво означават думите й, но това не е 

необичайно. 



– Преди историята, – казва тя – и ние се чудим: Как може да има нещо 

преди историята? – имало предистория, време преди човека да бъде в 

състояние да пише история. Хората били неграмотни, преследвали 

саблезъби тигри и гигантски ленивци, убивали мастодонти с груби тояги. 

След това тя пише на дъската думи като Палеолит и Неолит и ние ги 

преписваме в тетрадките си без да знаем за тях нищо освен, че вероятно ще 

се появят отново на следващото контролно. (Докато Нео измисляше този 

сценарий той жестикулираше оживено със своите дълги тънки ръце като 

истински комик. Беше забележително. Помислих си: Този човек може да 

бъде чудесен актьор, или комик…или проповедник.) 

Учителката продължава: 

– Първия голям период в човешката история, Древния свят – чуваме две 

потропвания на показалката по черната дъска – се простира приблизително 

от 2500 пр. Хр. до около 500 сл. Хр. Това било епохата на първите 

исторически цивилизации: шумерската, египетската, вавилонската, 

асирийската, гръцката, римската империя. 

Тя чертае на дъската една хоризонтална линия (която Нео начерта на 

хартия), драска няколко думи и продължава. 

– След това идва втория голям период, Средните векове, от около 500, 

започващ с падането на Римската империя, до около 1500 завършващ с 

падането на феодализма. Без да имаме представа какво означава 

феодализъм ние преписваме думата от дъската понеже изглежда като още 

един сигурен кандидат за контролното. Учителката ни обяснява: През това 

време църквата и християнството доминирали в западна Европа. Това била 

епоха на замъци и манастири, господари и слуги. Тогава от 1500 до 

настоящето имаме модерния свят, епохата на разума и науката. 

До този момент нейната линия изглежда по следния начин 

           2500 пр. Хр.  +          500    1500 сл. Хр.  

предистория древен свят        средновековие          модерен свят 

Тук учителката ни спира, но това е мястото откъдето аз трябва да започна. 

Вдигам ръката и учителката казва: 

– Да, Нейл, – и аз искам позволение да изляза на дъската. (Изглежда Нео 

наистина изпитваше удоволствие от това. Можех да си го представя да 

изнася подобно представление.) 



– Може ли? – питам аз. Продължавам да държа ръката си вдигната. Тя 

взема парче тебешир в едната си ръка и премества показалката в другата. 

Първото нещо, което правя е да продължа нейната линия, ето така…Сега 

трябва да кажа на класа нещо на пръв поглед дори още по-безсмислено от 

„предистория”: че има нещо след модерния свят – един постмодерен свят. 

За да говорим по този начин ние трябва да престанем да мислим за 

модерния като за „сега,”  да се дистанцираме от „сега”-то, в което сме 

израснали и да мислим за едно „тогава”, един период в миналото. Добавям 

това към диаграмата на учителката, така че тя да изглежда по следния 

начин: 

     2500 пр. Хр.     +  500      1500 сл. Хр.   2000 сл. Хр. 

Предистория    древен свят средновековие  модерен свят  постмодерен свят 

(В този момент Нео заряза училищната симулация и продължи да говори 

директно на мен.) 

– Сега, Дан, на това място представката пост става много полезна. Мисли 

за пост във връзка с думата съзрял. Пубертета е един период от живота, 

през който децата преминават, след който те никога повече не са деца 

(поне не биологично). Това означава, че те са преминали през пубертета, че 

са били променени от него и, понеже са преживели това, сега са различни, 

те са зрели, вече не са деца. По подобен начин постмодерен не означава да 

си анти-модерен или не-модерен и със сигурност е различно от това да 

бъдеш пред-модерен (макар че в някои отношения има прилики.) Да бъдеш 

постмодерен означава, че си изпитал модерния свят и си бил променен от 

тази опитност – променен до такава степен, че повече не си модерен. 

Мисля, че ако мислиш за хормоните като това, което променя детето в 

тинейджър, можеш да гледаш на модерността като на един вид хормон. (В 

този момент Нео изписа 10 израза – които аз подчертавам – на моят лист; 

изглеждаше сякаш ги беше заучавал наизуст, макар да смятам, че ги 

измисли на място. Попитах го дали това е лекция, която е изнасял някъде и 

той отговори, не, но това е лекция, която много пъти си е представял, че 

изнася и просто е чакал възможност като тази, за да го направи. Ти си 

първият ми опит, каза той. След като написа фразите той отново насочи 

вниманието си към мен и започна да ги обяснява.) 

Това, което ще кажа е твърде опростено, Дан. Ако учителите ми от 

университета ме чуят да говоря по този начин вероятно ще ми отнемат 

научната степен. И това е изцяло европеизирана версия на историята, но 

предполагам, че това е част от идеята. Както и да е, ти трябва да разбереш, 

че аз обяснявам с много широки щрихи, ОК? (Казах, че няма проблем.) 



1. Първо, модерността е епоха на завоевание и контрол. От Колумб и 

идващите след него изследователи през 1492 модерната епоха означава 

завладяване на целия свят от западноевропейската философия, 

западноевропейската култура, западноевропейските езици, 

западноевропейската икономика, западноевропейските религии и 

западноевропейските технологии. Природата била покорена, местните 

хора били покорени – особено цветнокожите, подобно на моите 

предшественици – и хиляди проблеми (от лошия дъх до сифилиса) в 

крайна сметка също били покорени. Разбира се, щом веднъж си завладял 

нещо  ти трябва да го държиш покорно, което означава да го контролираш. 

В резултат на това модерните хора се посветили на контролирането на 

хора, резултати, рискове, икономики, експерименти, печалби, променливи, 

природата, дори климата. Разбираш ли? (Кимнах и той продължи.) 

2. Това е била епохата на машините. Механизацията е била неизказаната 

цел на модерния свят. Не е за учудване, че модерните хора започнала да 

гледат на самата вселена е като на една машина, контролирана от 

инженера-Бог. В крайна сметка самите модерни  хора станали малки 

винтчета в машината, самите те машини. 

3. Това била епоха на анализи. Ако вселената е една понятна машина – и 

науката е отвертката на майстора, чрез която тя може да бъде разглобена – 

тогава анализите са крайната форма на мислене, универсалната отвертка. 

Посредством разделянето на цялото или на неговите части на все по-малки 

и по-малки късове или причини, всяка от които става разбираема, 

анализите правят вселената едновременно разбираема и контролируема. 

Факта, че за нас мисленето и анализирането изглеждат синоними показва 

колко успешна е модерността в маргинализирането на всички останали 

форми на мислене – въображение, интуиция, разпознаване на модели, 

систематично мислене и т.н. (Все още кимах с глава, но новите идеи течаха 

малко по-бързо отколкото можех да ги следвам.) 

4. Това била една епоха на светска наука. Ние трудно можем да приемем 

един ненаучен светоглед, което ни показва колко широко разпространена и 

нападателна е станала модерната наука. На практика ти не си в състояние 

да кажеш „ненаучен” без това да прозвучи като обида. С механистичните и 

научните виждания за вселената установяващи хегемония и аналитичните 

умове гледащи с презрение и антипатия всяка недостижима мистерия, 

която не може да бъде разглобена на контролируеми части (например 

Бога) националните държави и техните култури взели превес над 

влиянието на Църквата. Не е за учудване, че религията минала в 

отстъпление по време на модерния период чувствайки отровния газ на 

модерната наука и секуларизъм, подобно на хлебарките в нашите 



апартаменти. Вероятно религията може да оцелее в скритите краища на 

личния сектор, но в обществения научната хегемония е гледала на нея като 

на мръсно усложнение, нездравословно, нежелано и нетактично. С мен ли 

си? (Кимнах с глава и отговорих, отчасти лъжейки: Да, това има смисъл.) 

5. Това била една епоха стремяща се към абсолютна обективност, за която 

вярвали, че ще доведе до абсолютна сигурност на познанието. През 

модерността пълната разбираемост на вселената се предполагала. Това, 

което все още е неизвестно все пак е познаваемо. Приета също така е била 

върховна вяра в човешкия разум, която заменя всички мистерии с 

разбиране, суеверието с факт, невежеството с информация и субективната 

религиозна вяра с обективна истина. В резултат на това в модерните 

времена историите, поезията и изкуствата като цяло са изтикани на задните 

места или ако не желаят да останат там са били молени слязат от колата и 

да се придвижват на автостоп. Или пък те били приемани заради своята 

способност да развличат, но като цяло не и като сериозни колеги от 

„предните седалки” в търсенето на истината. 

6. Това е била една критична епоха. Ако вярваш, че абсолютно, обективно 

познаваш абсолютната, обективна истина и знаеш това с абсолютна 

сигурност тогава, разбира се, ти трябва да лишиш от престиж всеки, който 

мисли различно от теб. Освен това, в една епоха на завоевания, ако твоите 

идеи не побеждават те губят. Така че модерната епоха е била епоха на 

спорове, диалектика, аргументи и дискусии. Чел ли си книгата на Питър 

Синг, The fifth discipline? Не? Чудесна е. Той казва, че дискусията като 

противоположност на диалога или разговора предполага един по-

агресивен, побеждаваш-или-губиш стил на комуникация по-тясно свързан 

(епистомологично) с удара и сблъсъка. В резултат на това мненията на 

другите трябва да бъдат критически релативизирани, отхвърлени и сведени 

до твоето собствено мнение. Една от най-трудните за задоволяване фрази в 

модерния период е бил израза „нищо освен” като например: „Нищо освен 

фройдисткия комплекс на Електра” или „Това не е нищо друго освен една 

типична марксистка борба;” Или „ Нищо освен дарвиновата еволюция” 

или „Вярванията му не са нищо друго освен суеверия.” Ние модерните 

хора обичаме да изкормваме своите опоненти с подобни вербални 

мушкания! 

7. Това е била една епоха на модерната национална държава и 

организация. От срутването на средновековния свят модерността е била 

една история на организация и реорганизация. Организацията расте ръка за 

ръка с урбанизацията, понеже все по-големи и по-големи групи хора 

изискват все по-голяма и по-голяма организация. Самият „човек” става 

„човек на организацията.” 



8. Това е била една епоха на индивидуализма. Докато механистичните 

организации преследвали покоряването и контрола, обществата били 

дезинтегрирани, оставяйки своята най-малка съставна част – индивидите – 

откъснати и висящи по средата. Модерната епоха се движела неизбежно от 

фокуса върху „нас” към фокусиране върху “мен”. Никога индивидите не са 

били толкова „свободни” от всякакви социални задръжки и връзки колкото 

през късната модерност. Не е за учудване, че те никога не са се чувствали и 

толкова откъснати и изолирани. 

9. Това е била една епоха на протестанството и институционалната 

религия. Религията в модерния свят е процъфтявала в своите най-

институционализирани и най-протестантски форми (протестиращи не само 

срещу католицизма, но срещу средновековието и предмодернсотта като 

цяло.) 

10. Това е била една епоха на консумеризъм, една епоха, когато хората 

често са цитирали максимата: „Парите не купуват щастие,” но рядко са 

действали, като че ли вярват в нея. Пазарната икономика е донесла свобода 

от феодалната система, но сама  се е превърнала в могъщ господар. (Тук 

Нео се наведе към мен и заговори с тих глас.) Искам да кажа, просто 

погледни всички хора в този магазин. Повечето носят ризи с някакъв 

корпоративен знак. Това винаги ме е удивлявало: хората плащат на 

компаниите за привилегията да рекламират техните продукти!) 

Сега, Дан, можеш ли да си представиш как едно общество може да се къпе 

в тези 10 хормона достатъчно дълго, за да достигне състояние, в което не 

може повече да съществува в настоящата си форма и трябва да се 

преобрази в нещо различно? И можеш ли да си представиш какво се случва 

с Църквата, с всичко свързано с християнството, когато то изцяло се 

приспособи към модерността – дотолкова, че няма престава за друг начин, 

по който християнството може да съществува освен по модерния? 

Следваш ли ме? 

Казах, че така мисля, но лъжех. Всъщност главата ми се въртеше. Мисля, 

че Нео ме изгуби още когато стигна до своето второ или трето твърдение. 

Нео написа представката пост в края на постелката и след това я свърза с 

всяка от фразите или думите, които вече беше изписал. След това той каза: 

„В постмодерния свят ние ставаме постпокоряващи, постмехнистични, 

постаналитични, постсекуларни, постобективни, посткритични, 

посторганизационни, постиндивидуалистични постпротестантски и 

постконсуматорски.” След това той попита: 



– Разбираш ли какво означава това за нас като модерни западни 

християни? 

Отново се почувствах смазан от всичко това, но не обичам да изглеждам 

глупав, така че отговорих: 

– Нека да видим дали разбирам нещата дотук. Ти казваш, че в 5 клас ние не 

можем да схванем нищо преди историята: за нас историята е миналото. 

Днес е трудно да си представим нещо отвъд модерността: за нас 

модерността просто е настоящето, сега. Но ако си прав, Нео, за мнозина от 

нас модерността не е „сега” и няма да бъде „сега” за други още много. Ти 

казваш, че модерността е работела върху нас както цивилизация (и свят) за 

достатъчно дълго време, за да ни тласне към нещо постмодерно, точно 

както пубертета ни тласка към нещо, ново, различно по много начини, 

вълнуващо и понякога дори малко плашещо. Изглежда сякаш аз настина 

искам да разбера постмодернизма. Чувал съм хора да говорят за него и 

повечето са казвали, че на хоризонта се задава нещо зло, на което трябва да 

се противопоставим на всяка цена. Можеш ли да ми обясниш 

постмодернизма като философия? 

Нео отговори: 

– Мога, но не съм сигурен, че е необходимо. Можем да го направим ако 

искаш. Може би вече си забелязал, вероятно с облекчение, че аз се опитвам 

да обясня постмодернизма без изобщо да споменавам Фоукалт, Дерида, 

Ротри, Фиш, Баудрилърд или някое от останалите големи философски 

светила на постмодернизма. Правя го съзнателно: вярвам, че е възможно 

да се обясни постмодерността – широката култура дефинирана като това, 

което се  е придвижило отвъд модерността – без да задълбаваме твърде 

много в постмодернизма като философия. Това не означава, че 

разбирането на постмодернизма не е важно или че не е интересно. Просто 

(Нео хвърли един поглед към моя часовник) вече е почти време за обед и 

аз не желая да ти губя целия ден. 

Нео каза, че ако ми е интересно може да ми препоръча няколко книги 

свързани с по-философската страна на нещата. Той също така изказа и 

личното си мнение – че каквато и да е постмодерната философия, тя все 

още е в своята детска възраст. Твърде рано е да я оценяваме. Точно както 

на модерността са й били необходими почти 2 века, за да намери пълен 

израз на просвещенския рационализъм, ние се намираме поне на две 

десетилетия от нещо сравнимо със зрял израз на постмодерната 

философия. Той каза, че в ранните си етапи всяка философия има 

склонност да бъде негативна – да се фокусира върху това, моето е 

погрешно в доминиращата мисловна школа. Изисква се малко време, за да 



достигне до етапа, на който се артикулира едно ново виждане. Той каза 

още, че доколкото може да прецени ние все още не сме достигнали този 

етап. 

След това той добави: 

– Личното ми предположение е, че може никога да няма една единствена, 

доминираща, монолитна постмодерна философия, а по-скоро самата 

постмодерна философия може да се окаже плуралистична шапка, 

осигуряваща място за множество философски гласове. Но това е просто 

предположение….Е, сигурно съм те уморил с тази лекция в събота сутрин. 

Прекалено много терминология, прекалено много големи думи. 

Обикновено имам звънец, който да ми затвори устата, но не и днес. 

Съжалявам, че продължих толкова дълго… 

Казах му, че не е необходимо да се извинява. Все пак ми беше интересно 

как е научил всичко това. Той отговори: 

– Когато започнах своя докторат в края на 80-те не се интересувах особено 

от наука. Исках да следвам философия, всъщност философия на религията, 

но по време на първия ми семинар попаднах на един унгарски философ на 

име Майкъл Полани. Той е бил химик точно след втората св. война и преди 

да се усетя Полани беше приковал вниманието ми върху философия на 

науката. От Полани се прехвърлих на Хайдегер, а след Хайдегер започнах 

да чета постмодернистите. Чрез Полани попаднах на очарователната 

граница където философията, историята, богословието и науката се 

срещат. 

Бях чувал за Хайдегер, но не и за Полани. Казах му, че съм очарован от 

всичко това и се надявам да можем да поговорим още по-нататък. Но аз 

все още имах желание да задам въпросите си за училището, които той 

напълно беше пренебрегнал. Той каза, че ще се радва да се видим отново и 

извади своя PDA. След като поработи с него няколко минути той беше 

готов и ние определихме следващата си среща. Аз трябваше да пътувам, а 

той имаше доста работа при подготовката за новата учебна година – 

особено с футболния отбор – така че нямаше как да се видим по-рано от 

месец. Той предложи да се разходим до стария канал близо до река 

Потомак, на по-малко от час разстояние от къщата на всеки от нас. 

Когато се прибрах беше почти обед. Карол очевидно се опитваше да 

обуздава любопитството си относно срещата ми с Нео, но преди да кажа и 

едно изречение тя вече имаше нов въпрос. Тя чувстваше, че Нео е изпратен 

от Бога, съвсем буквално. Без значение дали той можеше да ми помогне да 



се справя със своите богословски проблеми или да си намеря работа като 

учител аз споделях усещането на Карол, че предстоеше нещо хубаво. 

– Мислиш ли, – попитах тя – че това е причината да се чувствам толкова 

зле през последната година? Може ли да е заради това, за което говори 

Нео, а аз просто нямам думи, с които да го изразя? 

Този следобед окосих тревата. Докато се движех напред назад по поляната 

умът ми също се движеше напред назад – да остана пастир или да стана 

учител….модерен, постмодерен….Атланта, Ню Мексико. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 

ДАН ОТКРИВА КЪДЕ КРЪСТА СРЕЩА ЛОВЕЦА НА СЪНИЩА 

Още от колежа бях придобил навика да си водя дневник; груба 

смесица от молитви, мисли и цитати. За мен беше станало традиция да 

използвам обикновени тетрадки с евтина черно бяла корици. Мисля, че 

имах около 30 от тях натъпкани в един кашон в мазето. Когато след кафето 

се прибрах в къщи записах спомените си от разговора с Нео и неговите 

драсканици на хартиените подложки, така че да бъда в състояние по-късно 

да се върна и да помисля върху тях. В следващите дни и седмици това ми 

се случваше често. 

22 Август 

Все още осмислям вчерашната закуска. Ако Нео е прав цялото ни 

разбиране за това какво означава да бъдеш християнин е обусловено от 

нашата модерност. Цялото ни богословие (поне цялото римокатолическо и 

протестантско) е модерно, понеже е било създадено в модерния свят. 

Моите католически приятели биха казали, че тяхното богословие 

предшества модерността. Но няма ли се съгласят, че докато техните 

средновековни и дори древни структури могат да бъдат поддържани (за 

добро или лошо) католическото богословие се обръща към модерността с 

контра-реформацията и със събора в Трент и оттогава не е променяло 

посоката си? Наистина те могат по много начини да са по-малко модерни 

от техните протестантски съответствия, но вероятно са по-модерни 

отколкото си мислят. 

От друга страна моите приятели протестанти досега биха посинели от 

повтаряне на неща като: „Ние не сме модерни, ние сме библейки! Ние 

вярваме в sola Scriptura! Ние следваме Новия завет!” Но възможно ли е 

начина, по който четат Библията, начина, по който те чувстват нужда да 

поставят „sola” пред  „Scriptura,” начина, по който следват Новия Завет 

сами по себе си да са модерни? Самите начини на техния протест срещу 

средновековната версия на римокатолицизма – могат ли да си представят 

това? – могат само по себе си да бъдат един двигател на модерността 

присъща на тяхната идентичност. Това би било особено вярно ако 

„модерен” всъщност означава „постсредновековен.” Боже, помогни ми, 

понеже не съм сигурен накъде ме водят тези мисли. Моля те, води ме, 

Господи. Тази сутрин ми беше толкова трудно да проповядвам докато 

всичко това се въртеше в главата ми! 

25 Август 



Продължавам да си напомням: въпросът не е в това, че модерното е лошо, 

а постмодерното добро. Без съмнение има семена на зло в постмодерността 

точно както и в модерността. Спомням си, че бях чул да казват, че  този, 

който се ожени за духа на епохата със сигурност ще бъде вдовец в 

следващата. Дайте век или два на постмодерността и ще видим нейните 

фатални недостатъци толкова ясно колкото ясни са станали за нас тези на 

модерността. Това не е въпрос на добро срещу лошо, а на удачно срещу 

неудачно. Това е особено вярно за нашата мисия като християни. Мисля си 

за Павел, който казва в 1 Коринтяни, че станал всичко за всички – евреи 

или езичници, учени и неучени – за да бъде в състояние ефективно да им 

предаде добрата вест. Днес той може би би казал: „На модерните станах 

модерен и на постмодерните станах постмодерен, за да мога чрез удачни 

средства да помогна на хората да открият Христос.” Но би ли могъл той да 

бъде постмодерен и вс епак да се опита да обърне нехристияните към една 

модерна версия на християнството? Може ли въобще да има такова нещо 

като постмодерна версия? Възможно ли е да имаме вяра, която да 

надхвърля историческата ситуация, в която се намираме? 

Прочитайки това, което току що написах се чудя дали думите, че „това е 

въпрос на удачно срещу неудачно” наистина са цялата истина? Чудя се 

дали не подценявам начините, по които модерността е изкривила и 

променила християнското послание. Сложно е. Боже, това е плашещо. 

Помогни ми да си изясня нещата. 

31 Август 

Господи, мислех още за това по какъв начин моята версия на 

християнството е модерна. Чудя се по какъв начин нейната модерност 

изкривява представата ми за Теб. Например, мислех си за твърдението 

„Бог е в контрол.” Зная, че въпросът за значението на това твърдение е 

горещо дебатиран в последните години като лагера на „отвореният теизъм” 

предлага нова интерпретация докато традиционалистите викат „ерес” в 

отговор. Сега осъзнавам, че този спор всъщност отразява факта, че някои 

мислещи хора поставят под въпрос своята собствена модерност, а не 

Твоята безкрайна сила. Във всеки случай какво наистина означава „Бог е в 

контрол” за хората днес? Почти сигурен съм, че ние не сме в състояние да 

разберем думата контрол без да мислим за нея механистично.  С други 

думи за мен да бъда в контрол означава да направя нещо да се случи по 

моя начин, начина, по който оператора управлява една машина завъртайки 

лостове, сменяйки скорости, натискайки бутони, причинявайки ефект, 

който води до други ефекти. Мисля, че за нас е почти невъзможно да 

приемем, че контрол може да означава нещо друго. 



Но след това се замислих за следното: преди модерния свят не е имало 

сложни машини. Не е имало превключватели, които да се въртят, бутони за 

натискане или лостове за дърпане. Ако си спомням правилно някои от 

първите сложни машини, часовниците, са започнали да се развиват около 

1300, но чак в началото на 1600 модерните машини стават често срещани. 

Така че, Боже, това, което един човек от древните библейски времена е 

имал в предвид когато е казвал „Бог е в контрол” (ако изобщо е казвал 

подобно нещо) почти със сигурност е било много по-различно от това, 

което то означава днес. За него Твоят контрол е бил свързван с фермер 

контролиращ животните или родител контролиращ децата си или може би 

с цар, който контролира поданиците си – все аналогии много по-различни 

от оператор контролиращ машина „като часовник.” Така че ако кажем, че 

Библията говори за това, че Ти си в контрол изпадаме в риск да наложим 

всички наши модерни концепции за механистични действия върху Теб. 

Ние завършваме като мислим за Теб по начин, който всъщност може би 

изопачава както Твоята природа така и нашето виждане за Теб. По един 

начин, Господи, това ме кара да желая да Те хваля, понеже много от 

нашите интелектуални проблеми с вярата, като например целия въпрос как 

е възможно злото да съществува в Твоята вселена, изглежда изчезват или 

се смаляват когато стъпим извън механистичния модел. С други думи ако 

една компания създаде самолет и той катастрофира поради грешка на 

конструктора би било възможно той да бъде държан отговорен за това. 

Или ако човек кара пиян и убие пешеходец ние държим водача отговорен. 

И в двата случая конструктора или оператора на машината е единствения, 

който може да бъде държан отговорен. Но ако един родител отгледа дете и 

го възпита по подобаващ начин и ако детето порасне, отхвърли 

наставленията на родителя си и извърши престъпление ние не държим 

родителя отговорен по същия начин. Така аз мога да видя как 

ограничаването ни като модерни хора до едно механистично виждане за 

вселената – и за Теб – наистина ни създава проблеми. Прости ни, Господи, 

че Те съдим според собствените си несъвършени парадигми. 

1 Септември 

Идеите на Нео наистина ме заразяват. Чувствам се сякаш съм нападнат от 

компютърен вирус, който унищожава цялата ми информация – или поне я 

преподрежда. Последните 1-2 дена мислех върху друг пример за това как 

цялостния ни подход към християнството е напълно повлиян от 

модерността. За какво мислим когато говорим за богословие? Най-вече за 

латински термини като всеприсъстващ, всемогъщ и неизменен. Мислим за 

аналитична схема където теологията е разделена на много други „огии”: 

сотериология, харматология, есхатология и т.н. Това е една дисекция на 

Бога – една „теосекция.” Удиви ме колко рядко подобни думи, схеми и 



начини на мислене се срещат в Библията, която се занимава изцяло със 

земни истории, а не с летящи абстракции, със страстни поети, а не със 

спретнати системи, с лични и контекстуални писма, а не с надвременни, 

абсолютни твърдения. Често съм се чудел: Защо Библията не ни дава една 

подредена схема подобно на обичайната програма във всяка семинария? 

Разбира се, аз не съм срещу нашите систематични богословия. Започвам да 

гледам на тях като на един артефакт за поклонението от модерната епоха, 

не по-малко искрени или величествени от средновековните катедрали – на 

практика можем да ги наречем съвременни концептуални катедрали. 

Вместо да съдя аз просто отбелязвам, че нашите систематични богословия 

сами по себе си са модерен феномен. Средновековните богослови са имали 

различни въпроси, грижи и подходи; така е  било и с древните и библейски 

писатели и герои. (Изкушен съм да напиша „библейските богослови,” но 

не съм сигурен, че е имало такива, поне не в смисъла, в който ние 

схващаме понятието – отново, не желая да критикувам, а просто да посоча 

факта.) 

7 Септември 

След като прочетох последните няколко записа ми дойде следната мисъл: 

не само нашия начин на мислене за Бога, християнството и живота издават 

ДНК на модерността. Преди всичко нашите „християнски институции” – 

семинарии, радиостанции, деноминации, библейски изучавания и т.н. – на 

практика са модерни изобретения. В света на Църквата почти всяко 

влияние е модерно. Междувременно пристъпете извън Църквата и все 

повече и повече културни влияния са постмодерни. За християните 

потопени в модерността да се придвижат към постмодерността може да 

изглежда като „пустиня,” упадък, отдалечаване от истината такава каквато 

те я познават. Чудя се дали ако започнат да приемат този нов начин на 

мислене хората ще бъдат смятани за еретици от съществуващите 

християнски институции. Боже, докато пиша това изречение, чувствам как 

по гърба ми полазват тръпки на страх. Не мога да кажа дали съм непокорен 

понеже изследвам тези мисли или се нуждая от смелост, за да продължа 

по-нататък. Чувствам, че сякаш се разделям със своята вяра. Но тогава, 

отново, да се откажа от искреното търсене на истината не означава ли да се 

отдръпна от Теб – дори по лошо? Ако се откажа от или  не смятам за 

толкова важни неща, в които никога по-рано не съм се съмнявал ще се 

отдалеча ли от Теб? Или всъщност ще Те намеря? Моля те, води ме, Свети 

Душе. Исус е казал, че ще ни водиш към всяка истина. 

Докато записват тези неща в дневника си аз бях помолен да говоря на една 

конференция за християнско обучение във Вирджиния бийч, на около 4 

часа от къщи (поне 5 заради натовареното движение). Това беше ежегоден 



септемврийски уикенд  за посветени неделни учители и водачи на малки 

групи, повечето миряни, които желаеха да подобрят уменията си като 

учители и водачи – един вид начален старт за новата учебна година. 

Докато бях там аз осъзнах, че мисленето на Нео вече ме е засегнало (или 

заразило). Бях помолен да говоря заедно с един друг християнин, когото 

много уважавах. („Уважение” е слаба дума: последната му книга беше една 

от най-добрите, които бях чел.) Чувствах се поласкан само за това, че ще 

бъда на същата платформа с него. Дискусията беше наречена: „Служене в 

новото хилядолетие,” модерна тема през 1999. 

Първият въпрос на модератора беше нещо от типа: 

– Какво смятате, че ще бъде новото хилядолетие за нас като посветени 

християни? Оптимисти ли сте или песимисти? 

Събеседникът ми отговори първи. 

-Виждам пред нас мрачни дни. Намираме се на прага на възраждане на 

езичеството. Ще бъде по-трудно от всякога да бъдем християни. 

Когато дойде моят ред да отговарям вътрешно се тресях. Казах, че виждам 

нещата по много по-различен начин. Чувствах, че потенциално ние се 

намираме на прага на едно искрено духовно пробуждане и че Бог е не по-

малко действен от всяка тъмна сила. Виждах срутването на модерността 

като отваряне на врата за свежо изследване. Вярно, казах аз, духовното 

възраждане, което виждаме да се задава не е конвенционално и дори 

понякога е непочтително, до голяма степен формирано извън границите на 

нашата институционална религия. Но според мен това говори повече за 

сковаността на нашите институции отколкото за мрака на културното 

духовно пробуждане; повече за нашите стари мехове отколкото за 

качеството на новото вино ферментиращо около нас. Казах, че чувствам 

модерното механистично виждане за вселената да се пропуква и че от тези 

пукнатини могат да израснат някои семена на вярата. 

Събеседника ми отговори като разказа един анекдот онагледяващ 

страховете му: намирал се в задръстване на червен светофар близо до своя 

роден град в Уитън, Илноис когато видял на страничното огледало на 

колата пред него да се люлеят два обекта: християнски кръст и 

американски ловец на сънища. За моят колега това представляваше 

синкретизъм, самарийска смесица на християнството с езически религии, 

едно залитане встрани от истинската вяра, сигурен знак за възраждане на 

езичеството. 

Аз отговорих: 



– Бих интерпретирал тази сцена по много по-различен начин. Моето 

предположение би било, че шофьорът уважава християнството, но намира, 

че нещо липсва в съвременната версия, която му представяме. Ако той е 

постмодерна личност модерната версия на християнството, която е виждал 

му изглежда изолирана от творението, тясна и фрагментарна, а не 

холистична и твърде рационална вместо отворена за тайнственото. 

Коренната американска духовност представена от ловеца на сънища е по-

свързана с творението. Тя е по-холистична, по-мистична; тя допълва това, 

което му се струва, че липсва на модерното християнство. Така вместо 

отхвърляне на християнството аз виждам на прозореца му да виси една 

диагноза, може би дори една рецепта, за нас, модерните християни. Двете 

неща, които висят на прозореца могат образно да бъдат огледало, което да 

ни помогне да видим себе си и да признаем, че на нашата модерна версия 

на вярата й липсва нещо важно. 

На това място аз спрях да говоря, но ако можех да се върна назад бих 

изследвал последното изречение по-нататък. Не зная доколко убедително 

беше това за моя събеседник тъй като разговорът бързо премина към други 

теми. Може би го бях разбрал погрешно. Вероятно просто реагирах на 

употребата на думата езически, която може да носи едновременно и 

неутрално и враждебно значение каквото аз приех, че има. Надявам се, че 

отново ще имам шанс да поговоря с него. Във всеки случай моята енергия 

и смелост да не бъда съгласен с някой когото много уважавам донякъде ме 

изнерви. Чудя се дали все пак идеите на Нео не ме „покваряват” 

превръщайки ме в някакъв фанатик с диви очи. След като се върнах от 

конференцията нервността ми се отрази в моя дневник. 

7 Септември 

Страхувам се. Нещата които мисля със сигурност ще бъдат определени 

като ерес. Колко са християните, които могат да приемат, че има разлика 

между „Нашата версия на християнството” и някаква друга версия, която е 

възможно да е „вярна?” Дори още по-трудна за приемане е идеята, че 

докато модерната версия е била вярна (под „вярна,” разбира се, има в 

предвид удачна, а не съвършена) в продължение на 500 години (точно 

както средновековната е била удачна за 1000) модерната версия може да не 

е вярна за следващата част от пътуването. Е, това вече звучи релативистко. 

Но може би аз все още не съм отишъл достатъчно далеч. Може би да 

говоря за моята версия на християнството, която е била удачна за 

модерността е начин да се измъквам. Не мога да се отърва от мисълта, че 

нашата версия на християнството е била толкова повлияна от модрността, 

че е била силно деформирана. Но ние дори не можем да видим това. Всяко 

момче и момиче трябва да направи някои промени, за излезе от пубертета. 



Играчките, дрехите и заниманията, които са били подходящи за детството 

не са вече такива. Може би и ние като култура навлизаме в тази 

„непохватна епоха”? Или може би аз губя вярата си или умът си – или и 

двете? В този момент си спомних древния стих от Притчи 3: „Уповай на 

Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум.Предай на Господа 

пътя си и Той ще оправи пътеките ти.” Господи, мога ли да Ти вярвам 

отвъд моето богословско разбиране? Мога ли да Те намеря дори сред това, 

което много прилича на съмнение? 

Сравнението на Нео с пубертета продължава да се връща към мен. То 

описва точно как се чувствам през последните месеци – като дете, което 

расте, но е уплашено понеже с него се случват неща, които то не може 

напълно да разбере. Това е вълнуващо, но и изнервящо в същото време. 

Продължава да ми се иска да мога веднага да поговоря с Нео. Чакането ме 

убива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 

КАК СВЕТОГЛЕДА ПРОМЕНЯ НЕЩАТА 

от Брайън МакЛарън 

Седмица преди следващата ни среща – мисля че беше 17 Септември, 

същия ден, в който записах последните мисли в своя дневник включени в 

гл. 3. Нео ми се обади (в последната минута), за да ме покани на една 

лекция, която щял да изнася в близкия колеж. „Може би ще ти хареса,” 

каза той. Той трябваше да говори пред общо събиране на студенти от 

различни организации – InterVarсity, Campus Crusade, Навигаторите, 

Баптисткото студентко движение и още едно-две други. Срещнахме се на 

паркинга и седяхме задно по време на въвеждащото хваление, което беше 

ентусиазирано и придружено с много пляскане с ръце и дрънкащи китари. 

По време на една песен той се наведе към мен и ми подметна нещо свързан 

с Amish Jellies, при което и двамата се разсмяхме. Забелязах, че той беше 

единствения цветнокож в залата, но не изглеждаше видимо обезпокоен от 

това. Лекцията на Нео имаше до известна степен научен привкус, 

изпъстрена с множество визуални представения, които се излъчваха на 

един проектор (който почти ме подлуди; вентилаторът му постоянно 

скърцаше и прекъсваше лекцията с грозен, остър шум подобен на звука на 

търкане на метал в метал, което кара кожата ти да настръхне.) Той беше 

много по-малко оживен и много по-сериозен отколкото пред мен в кафето. 

Нео обясни, че целта му е да изясни настоящия преход от модерността към 

постмосерността като я сравни с последния голям исторически преход. 

Любовта му към историята беше очевидна. 

По молба на Карол записах лекцията, макар че записа се оказа непълен 

понеже няколко пъти спирах лентата поради ужасния шум идващ от 

проектора. (Любопитството на Карол към Нео продължаваше да се усилва. 

Тя няколко пъти ми подметна, че усеща, че накрая съм намерил някой, с 

когото мога да говоря за притесненията си.). Предавам лекцията в съкратен 

вариант, пропускайки някои от по-безинтересните части, но като следвам 

мисълта на Нео колкото е възможно по-точно. 

Нео беше представен от млада и много уверена жена, която се оказа 

президент на една от групите. Той направи няколко въвеждащи коментара 

(които според мен продължиха доста дълго), след което премина към 

основната тема. 

– Един от най-добрите начини да добием представа за обхвата и 

значението на настоящия преход към постмодерността, – каза Нео, – е да 

се върнем назад към последния голям преход от средновековието към 

модерността, който се е случил около 1500 г. Зная, че да поставяме дати по 



този начин е доста избирателно. Зная също, че много хора свързват 

началото на морения период с началото на Просвещението, почти един век 

по-късно. За нашите цели аз предлагам 16 век като удачно време за 

зачеването на модерността, последвано от дълъг период на бременност и 

след това раждане през 17 век. Оттогава просвещенската мисъл е съзрявала 

достигайки зряла възраст в настоящето (И помнете, макар че средната 

възраст изглежда скучна и монотонна именно тогава децата на човека са 

пораснали и се отделят, за да започнат самостоятелен живот. Новото 

поколение започва да разперва крилете си докато старото е в разцвета на 

живота си.) 

– 1500 г. е удачна точка за прехода поради няколко причини. Помислете за 

съчетанието на световни събития, които се случват около това време. 

Нео се бори няколко секунди с проектора и успя да го накара да работи без 

да скърца, след което трябваше да го фокусира. Най-накрая той изведе 

изображението на екрана. То беше следното: 

Общи категории Конкретни събития 

Нови комуникационни технологии 

оказващи ефект върху начина, по 

който хората учат , мислят и живеят 

Печатарската машина 

революционизира човешката култура 

Нов научен светоглед водещ до 

зашеметяващи изводи за 

човечеството 

Коперник твърди, че земята не е 

център на вселената 

противопоставяйки се на 

средновековния модел 

Появява се нов интелектуален елит, 

който предизвиква църковните 

авторитети и въвежда нова 

епистомология (начин за познание) 

 Галилей, Нютон, Бейкън и други 

водят до раждането на модерната 

наука 

Нови транспортни технологии 

увеличават взаимодействията между 

различните световни култури и 

правят света по-малък 

Появата на каравелата (вид кораб) 

използвана за дълги пътувания прави 

възможни откритията от края на 13 

до началото на 16 век. 

Упадък на старата икономическа 

система и възхода на нова 

Пазарния капитализъм заменя 

феодализма 

  

Нови военни технологии 

Развитието на модерните оръжия 

води до появата на модерната армия 

и възхода на модерната национална 

държава 

Нова атака срещу доминиращите 

авторитети последвана от защитна 

реакция 

Протестантската реформация отрича 

авторитета на католическата църква; 

в отговор се развива 



контрареформацията 

  

Нео прочете точките на глас без да добавя много към тях. След това той 

каза: 

– Сега помислете за подобни промени случващи се около 2000 г. – Този 

път той успя да се справи с проектора без злополуки. – Забележете, че 

точките в лявата колона са съвсем същите както по-рано: 

Общи категории Конретни събития 

Нови комуникационни технологии 

оказващи ефект върху начина, по 

който хората учат , мислят и живеят 

Радиото и телевизията, а след това и 

компютъра и интернет 

революционизират човешката 

култура 

  

 

Нов научен светоглед водещ до 

зашеметяващи изводи за 

човечеството 

Пост-айнщайновата теория за 

относителността, квантовата 

механика, неопределеността и 

разширяващата се вселена заменят 

доминиращото механистично 

виждане на модерната наука; 

психологията, психиатрията, 

невропсихологията, и 

психофармакологията създават нови 

начини да виждаме себе си и нова 

криза в епистомологията 

Появява се нов интелектуален елит, 

който предизвиква църковните 

авторитети и въвежда нова 

епистомология (начин за познание) 

Постмодерната философия 

предизвиква всички съществуващи 

елити и деконструира 

съществуващите епистемологии 

Нови транспортни технологии 

увеличават взаимодействията между 

различните световни култури и 

правят света по-малък 

Развитието на въздушния транспорт 

води до намаляване значението на 

националните граници и усилва 

взаимодействието на световните 

култури 

 

Упадък на старата икономическа 

система и възхода на нова 

Глобалната икономика променя 

както комунизма така и капитализма, 

а развитието на е-търговията 

предполага по-нататъшно развитие. 

 

Нови военни технологии 

Въздушните сили и ядреното оръжие 

променят лицето на войната и новата 

заплаха от тероризъм (особено 



химически и биологичен), силовия 

саботаж и киберпрестъпността 

започват да революционизират 

ролята на правителствата в 

опазването на мира 

 

Нова атака срещу доминиращите 

авторитети последвана от зашита 

реакция 

Секуларизма, материализма и  

урбанизацията допринасят за 

упадъка на съществуващите религии 

по света; като реакция възникват 

фундаменталистките движения 

Нео отново прочете диаграмата на групата, след което обясни идеята си: 

– Очевидно нашето цялостно виждане за средновековния свят произлиза 

от модерната ни перспектива – самата дума средновековен означава просто 

„междинен период,” който се намира между древния свят и сега. И 

очевидно средновековните хора никога не са мислели за себе си като за 

средновековни повече отколкото Платон се е смятал за древен. Така самата 

дума средновековен ни напомня, че нашата модерна перспектива е именно 

тази: една перспектива, една гледна точка, не гледнаТА точка. Но за нас е 

трудно истински да почувстваме влиянието на тази очевидна истина 

понеже сме изцяло потопени в своя модерен светоглед. 

Докато някои от хората в аудиторията изглеждаха учудени ентусиазмът на 

Нео се повиши: 

– Понякога най-добрият начин да видиш какво означава да си модерен е да 

се опиташ да преобърнеш перспективата и да се постави в обувките на 

средновековните хора – вместо да ги виждаш през нашите очи да се 

опиташ да видиш света през техните очи, като по този начин създадеш 

една отправна точка, от която да придобиеш ново виждане за себе си. К.С. 

Луис приема това необикновено предизвикателство в една от своите най-

пренебрегвани книги: The discarded image. Той обяснява, че 

средновековните европейски християни  са развили едно сложен 

светоглед, който е бил толкова свързан с вярата им, че на практика се е 

превърнал във важна част от самата вяра. В този светоглед вселената се е 

състояла от серия концентрични окръжности, най-малката от които е била 

земята. Докато сферите се отдалечавали от земята те съдържали обекти  с 

нарастваща съвършенство – луната, планетите, след това слънцето, 

ангелите и т.н. Сферите се движели около земята по един прекрасен начин 

подобен на космически танц като при това създавали прекрасна музика 

символизираща хармонията на Божието творение. 



Към края на книгата Луис отбелязва как новите развития – особено новите 

наблюдения в полето на астрономията, които за мен като учител по точни 

науки са от особен интерес – принудили средновековния модел на 

вселената да бъде „приспособен” като проспособяванията ставали все по-

сложни. Ето как Луис обяснява това мислене чрез един модел. 

Нео изведе на екрана следния цитат и го прочете с внушителна дикция: 

Старата схема….била поправяна многократно, за да продължи да 

работи. Дали, чрез безкрайни поправки, би могло да се продължава по 

същия начин до настоящия момент аз не зная. Но човешкият ум не би 

могъл дълго да издържи подобно постоянно усложняване щом веднъж 

види някаква по-проста концепция, която може да съвмести (наличните 

данни). Нито богословските предубеждения нито големите интереси 

могат цялостно да запазят един модел, който изглежда твърде 
непрактичен. 

– С други думи, – обясни Нео – средновековния свят е изградил един 

действащ модел на реалността – една парадигма, умствена карта – която не 

може да обясни или да се адаптира към нарастващия брой нови данни 

(подобно на научните открития на Коперник и по-късно на Галилей и, 

разбира се, след това на Дарвин.) Подобно на договор или на конституция, 

които биват осъвременявани с все повече и повече бележки под линия и 

други добавки хората се опитвали да държат стария договор жив, но в края 

на краищата добавките станали повече от оригиналния документ и някой 

казал: „Защо да не започнем отначало и да не напишем нов?” Но това не е 

лесно. Да се замени стария модел на реалността с нов е свързано с плащане 

на реална цена. Вярно, може да се извлече някаква полза, но също така и 

много ще бъде загубено. Нека да ви покажа следния цитат от Луис където 

той обяснява какво е било заложено на карта при замяната на един стар 

модел с нов. 

Нео постави следващия слайд и остана тих за момент. Яркия проектор 

осветяваше лицето му докато се приготвяше да прочете цитата на глас: 

В нашата вселена (земята) без съмнение е малка; но такива са и 

галактиките, такова е всичко – и какво от това? Но в тяхната е имало 

съвършен стандарт за сравнение. Най-отдалечения maggio corpo на 

Данте е, съвсем просто и окончателно, най-големия съществуващ 

обект….Следователно да погледнеш на нощното небе с модерни очи е 

като да гледаш през едно море, което се губи в мъгла или да търсиш 

някого в гора без следа – навсякъде дървета, от които не може да се види 

хоризонта. Да гледаш на извисяващата се средновековна вселена е много 

подобно на това да гледаш една голяма сграда. „Размерът” на модерната 



астрономия може да вдъхне ужас, смут или неясна почит. Сферите на 

древните хора ни дават обект, в който умът може да почива, завладян 

от нейния размер, но задоволен от хармонията й….Ужасът на Паскал от 

le silence éternel de ces espaces infinis (вечната тишина на безкрайните 

пространства) никога не е завладявал в умът му. Той прилича на човек 
вървящ през една огромна катедрала, а не през безбрежно море.  

– Така, – отбеляза Нео, – не е било удобно. Не е било лесно да бъдеш 

избутан от средновековния свят от грубите данни на новата наука. Човек е 

ставал, да се изразим така, духовен бездомник. Но както знаем, в края на 

краищата замяната е била направена. Ние сме изоставили средновековното 

виждане с неговите хармонични, концентрични сфери, неговото абсолютно 

горе и долу, неговите абсолютно измерими граници. Приели сме един 

модел, който, можем да бъдем сигурни, е по-малко личен и в известен 

смисъл не толкова подреден, но в друг дори по-строго контролиран. Като 

част от замяната ние сме се отказали от идеята, че някои хора просто имат 

дадено им от Бога право да управляват останалите и от съпътстващото 

уважение към „авторитетите.” В резултат на това традицията на авторитет 

е изгубила много от своята стойност и ние сме навлезли в една 

продължаваща 5 века промяна, която средновековните хора не биха 

разбрали – ние наричаме това „прогрес” или „еволюция,” но за тях то би 

звучало много подобно на хаос и безумие. За тях промяната е била смятана 

за безбожна понеже Бог е бил непроменим. Вероятно техния 

консерватизъм е бил воден по-нататък от вярата, че най-добрите дни на 

земята  – назад в Едемската градина – са зад, а не пред тях. Да се замени 

този статичен и ориентиран към миналото светоглед с нов, динамичен и 

ориентиран към бъдещето не е можело да стане лесно. 

Нео се отдръпна от проектора и слезе от подума, така че сега се намираше 

в средата на лекционната зала. 

– За да разберем наистина колко различен е бил средновековния модел 

трябва да си представим какво би се случило ако можем да вземем двама 

студенти – нека да кажем ти и ти – и да ги изпратим обратно в 15 век. Със 

сигурност никой не би приел, че сте християни. Разбира се, на първо място 

биха съществували някои определени културни въпроси – например дори и 

средновековните проститутки не биха се облекли на публично място като 

теб – тук там се дочуха смехове – и чудесната ти прическа би накарала 

хората или да се смеят или да те сметнат за някаква вещица – смеховете се 

усилиха. – Но на едно по-дълбоко ниво ако кажете, че не вярвате в папата, 

че царете управляват по божията воля и че Бог е създал една вселена 

състояща се от концентрични кръгове на възходящо съвършенство или ако 

ви се изплъзне, че вярвате заедно с Коперник, че земята се върти около 



слънцето със сигурност бихте били съдени като еретици и вероятно 

изгорени на клада. 

Нео бавно се върна на подиума. Не се чуваше никакъв звук освен шума от 

стъпките му по пода. След това той продължи: 

– Сега за момент наистина помислете това. Нито един от вас не би бил 

приет за истински християнин в християнската култура на средновековна 

Европа. Вярно, можете да кажете, че вярвате в Исус Христос и че следвате 

Библията – но това би звучало като глупост ако отричате това, което за тях 

е било приемано от всеки разумен човек: средновековния светоглед, който 

е представлявал контекста на тяхната вяра. 

Това ме кара да ви задам един важен въпрос, над който да мислите: 

Възможно ли е като модерни хора да сме приели, вплетен по подобен 

начин в нашата собствена вяра, един различен, но също толкова проблемен 

светоглед? И още един въпрос: Какво ако живеем в края на модерния 

период, в едно време, когато нашия модерен светоглед се срива, точно 

както средновековния е започнал да пада през 16 век?” 

Тук Нео спря. Той събра ръцете си, като че за молитва и пъхна палци под 

брадичката си, така че показалците докоснаха носът му. Докато гледаше 

към пода той каза: 

– Чудя се дали…в…Нека да се върна обратно към К.С. Луис. – Той 

започна да говори по-бързо. – Изглежда Луис е предвидил този вид 

въпроси с характерната си брилянтност. В края на The Discarded Image той 

прави нещо удивително за един сравнително консервативен автор в 

началото на 60-те: изказва предположението, че нашето собствено модерно 

виждане не е абсолютната, крайна истина, т.е, че не е крайната гледна 

точка, а по-скоро „поглед от една конкретна точка.” Сякаш успехът да 

надникне в средновековния свят му е дал възможност да види собствения 

си модерен модел на вселената по същия начин, по който ние бихме 

гледали един автомобилен модел: може би най-добрият модел до този 

момент, но не абсолютно най-добрият, който някога ще съществува. Луис, 

обикновено напълно модерен, в края на живота си звучи почти 

постмодерно. Повечето модерни хора обичат да релативизират гледните 

точки на останалите изтъквайки безусловното превъзходство на 

собствения им модерен светоглед. Но вие пресичате прага 

постмодерността в момента, в който обърнете вашата критика към самите 

себе си и релативизирате собствената си гледна точка. Когато направите 

това всичко се променя. Това прилича на обръщение. Не можете да се 

върнете обратно. Започвате да виждате, че това, което изглежда като чиста, 

обективна сигурност всъщност зависи до голяма степен от едно 



субективно предпочитание на вашата собствена гледна точка. В следващия 

цитат Луис прави именно това характерно постмодерен движение и 

подчертава как нечия субективна позиция оказва влияние върху това, 

което той вижда и „знае обективно.” 

Той постави нов цитат на екран с думите: 

– Чуйте собствените думи на Луис: 

Би било донякъде подвеждащо да кажем: „Средновековните хора са 

мислели, че вселената е такава, но ние знаем, че тя е такава.” Част от 

това, което ние сега знаем е, че не можем, в стария смисъл, „да знаем 

каква е вселената” и че нито един модел, който сме в състояние да 

изградим няма да бъде, в стария смисъл „като” нея ….Няма спор, че 

стария модел е бил пометен от появата на нови феномени. Истината 

изглежда е обратната; че когато промените в човешкия мозък 

предизвикат достатъчно отвращение към стария модел и достатъчно 

копнеж за нов феномени в подкрепа на новия без съмнение ще се появят. 

Аз по никакъв начин не твърдя, че тези нови феномени са илюзорни. 

Природата има всякакви феномени и може да удовлетвори множество 

различни вкусове. 

Нео постави нов образ, казвайки: 

– След това Луис продължава тези разсъждения не за средновековния 

модел на света, а за нашия модел и за моделът като цяло. 

Докато четеше следващия цитат той се наведе към проектора сочейки с 

показалеца си всяка дума, докато я четеше. 

Надявам се, че никой няма да сметне, че предлагам да се върнем към 

средновековния модел. Единственото, което искам е да обмислим, че 

можем да видим средновековния модел по правилен начин уважавайки 

всички и без да превръщаме никой в идол. Всички ние сме запознати с 

идеята, че във всяка епоха човешкия ум е дълбоко повлиян от приетия 

модел за вселената. Но тук съществува двупосочно движение; моделът 

също е повлиян от преобладаващия начин на мислене на ума. Ние трябва 

да осъзнаем, че това, което е наречено „вкус за универсалиите” не само, 

че може да бъде извинено, но всъщност е неизбежно. Не е възможно да 

продължаваме да определяме промяната на моделите просто като 

прогрес от грешка към истина. Нито един модел не е каталог на 

универсалните реалности и нито един не е просто фантазия. Всеки е 

сериозен опит да съвмести всички известни феномени в даден период и 

всеки успява да направи това за много голяма част от тях. Но също така, 



не по-малко сигурно, всеки отразява преобладаващата психология на 

дадената епоха почти толкова колкото отразява и познанието 

достигнато в същата епоха. Едва ли някакви нови знания биха убедили 

един грък, че вселената притежава един атрибут толкова ненавиждан 

от него като безкрайност; едва ли някакви знания биха убедили модерния 
човек, че тя е йерархична.  

Трябва да се извиня. Разсеях се на това място в лекцията на Нео и касетата 

свърши без да забележа това. Умът ми се луташе из отдавна забравените 

спомени за дните в колежа в началото на 80-те години. Те може би се 

събудиха от цитатите на К.С. Луис понеже бяха свързани с един конкретен 

семинар в Института на К.С. Луис в университета Бейлър, Тексас, където 

се дипломирах през 1982. Спомням си, че един от говорителите (човек, 

когото до този момент уважавах) ни шокира правейки няколко доста 

критични коментара за книгите на д-р Франсис Шефър, християнски автор, 

който беше помогнал много на мен и на по-голямата част от съучениците 

ми. Някой го попита как може да критикува Шефър – нашият герой, който 

за нас беше най-интелигентният и  ясен жив християнин. Той каза нещо от 

рода на: „Може да бъде критикувано например постоянното му говорене за 

християни светоглед.” Мисля, че всички сме изглеждали доста учудени 

понеже според нашето разбиране ние посещавахме семинара именно, за да 

придобием „християнския светоглед”. Някой попита какво има в предвид и 

той каза нещо като: „Всъщност не съществува такова нещо като 

християнскиЯТ светоглед.” Аз бях скандализиран. Той говореше глупости 

– или ерес. Сега 20 години по-късно бях благодарен, че този човек не се 

беше уплашил да предизвика мисленето ми. Нито един модел – без 

значение колко окичен е с цитати от Библията – не може да претендира, че 

е крайниЯТ християнски светоглед понеже всеки светоглед е ограничен 

поне от съвременния човешки ум да не споменавам „вкусът към 

универсалии” на конкретната епоха.  (Наясно съм, че сега вие може би се 

чувствате по същия начин, по който аз се чувствах към онзи говорител 

през 80-те). 

Бях върнат обратно в настоящето от стържещия вентилатор на проектора и 

веднага забелязах, че лентата на кастата е свършила, така че я смених. Нео 

завършваше своята лекция отново цитирайки К.С. Луис. 

– Луис завършва своята книга с очарователно предсказание. 

Нео пусна нов слайд на проетора. 

Не е невъзможно нашият собствен Модел да умре от насилствена смърт 

смачкан от непровкираната атака на нови факти – непровокирани както 

новата през 1572. Но аз смятам, че е по-вероятно той да се промени 



когато и понеже големи промени в умствената нагласа на нашите 

наследници изискват това да се случи. Можем да бъдем сигурни, че 

новият модел няма да бъде утвърден без доказателства, но 

доказателствата ще се появят когато вътрешната нужда за тях стане 

достатъчно голяма. Това ще бъдат истински доказателства. Но 

вселената ни дава голяма част от своите доказателства в отговор на 

въпросите, които й задаваме. Характера на доказателствата зависи от 

начина на изследване и един добър изследовател може да извърши чудеса. 

Той няма да извлече лъжливи показания от един честен свидетел. Но във 

връзка с цялата истина в ума на свидетеля структурата на разпита 

прилича на шаблон. Тя определя колко от тази цялостна истина ще излезе 
наяве и какъв модел тя ще приеме.  

– Това, което Луис смята, че „не е невъзможно” да стане след няколко 

поколения – смъртта на модерния светоглед – се оказва, че се случва само 

едно поколение след като той пише. Тук Нео спря, погледна в записките си 

и дълго се вглежда в студентите осъществявайки визуален контакт с почти 

всеки. След това тръгна по редовете говорейки в движение: 

– Модерния светоглед, включително и модерната версия на 

християнството, която вие следвате, прилича зловещо на средновековния 

светоглед, който Луис толкова умело описва, светогледът, който е бил 

приеман и следван в средновековната катедрала. Претрупаността, 

огромната конструкция, самият размер на средновековните катедрали 

отразява сложността и размера на самия средновековен светоглед. Все пак, 

както катедралите така и светогледа, който те са отразявали е достигнал до 

точка където не са позволявали по-нататъшно развитие и където са 

заплашвали да се сринат под собствената си тежест. Не само това, но след 

време е било толкова трудно да се поддържат колкото и да се построят. 

Иронично, самите каменни сгради, които са изразявали вярата, че 

средновековната версия на християнството ще трае вечно сега се 

подиграват на тази вяра понеже днес когато ги посещаваме в Европа те ни 

изглеждат като музеи – или мавзолеи. Те разказват историята на един свят, 

който си е отишъл, един свят който е …. 

Изведнъж проектора заскърца отново сепвайки Нео и няколко студента. 

Нео отиде при машината и я изключи. Той изглеждаше донякъде объркан, 

като че ли е бил прекъснат във възможно най-лошия момент. След като 

почака няколко секунди, за да улови мисълта си и погледна към старинния 

часовник зад себе си той отново се обърна към студентите: 

– Забелязвам, че времето ми е привършило. Всъщност вече съм го 

пресрочил, което за съжаление е обичайно за мен. Но има още едно нещо, 

което искам да кажа преди да завършим. Всъщност това е главната идея на 



цялата ми лекция. Вие сте студенти с дълъг живот пред себе си, пълен с 

потенциал и възможности. Може да не сте съгласни с мен, но аз вярвам, че 

модерната версия на християнството, която сте приели от своите родители, 

неделни учители и дори от студентските си служения е обречена да се 

превърне в средновековна катедрала. Аз свърших или почти свърших. 

Повечето от вашите връстници живеят в свят различен от вашия. Те вече 

са преминали границата на постмодерния свят. Но малцина от вас са 

направили това. Защо? Понеже вие желаете да бъдете верни на 

християнското възпитание, което сте получили, което е толкова тясно 

вплетено в модерността. Едни от най-важните избори, които ще трябва да 

направите в целия си живот ще бъдат взети през няколкото години в 

университета. Ще продължите ли да живеете лоялно в един западащ свят, в 

неясна светлина на залязващото слънце на модерността? Или ще вървите 

напред с вяра и ще практикувате своята вяра и посвещение на Христос в 

новата появяваща се култура на постмодерността? 

Не смятам, че сте чували  много хора на моята възраст да ви приканват да 

направите това, което аз ви приканвам. Но аз ще го кажа смело: искам да 

инвестирате живота си не в поддържане на стария кораб на повърхността, 

но в проектирането, в построяването и в пътуване с нов кораб за нови 

приключения в едно ново време в историята като вдъхновени 

последователи на Исус Христос. Благодаря ви. 

Честно казано очаквах някакви аплодисменти. Това беше добра лекция 

макар и малко по-дълга и философска в средата. Аз я оцених като доста 

вдъхновяваща. Но такива нямаше. Само тишина. Неловка тишина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 5 

НЕО СЕ ТРЕВОЖИ КАК СЛЕДВА ИСУС 

Искаше ми се студентския ръководител да излезе напред и да каже нещо. 

Но тя просто си седеше на мястото и гледаше безизразно. Самият аз бях 

изкушен да стана и да кажа нещо. 

Нео изглежда се почувства неудобно и се приготви да си седне на мястото, 

но след това отново  се качи на подиума и каза: 

– Е, ще завърша с молитва. 

Молитва му изглежда намали донякъде напрежението и докато се връщаше 

на мястото си младата жена-водач размени шепнешком няколко думи с 

него, след това излезе напред и каза: 

– Свършихме около 10 минути по късно от предвиденото, така че ще 

приключим. Но ако някой от вас желае да каже нещо или да зададе въпрос, 

д-р Оливър току що ми каза, че е готов да остане толкова дълго колкото 

има желаещи да разговарят. Приятна вечер на всички. 

Двама или трима студенти си тръгнаха, но всички останали – може би 75 

или 80 – останаха. Каква нощ! Тишината в края на лекцията на Нео не 

беше сигнал за отегчение или несъгласие. В по-голямата си част 

студентите бяха зашеметени от брилянтността и искреността на думите му 

и краят изглежда наистина ги беше вдъхновил. Той ги беше приковал по 

местата им. Те не аплодираха понеже просто не желаеха да говорят. Вярно, 

няколко студента бяха готови да обявят Нео за еретик и го обсипаха с 

въпроси зададени с тон граничещ с грубост. Аз бях смутен от тяхната 

агресивност. Но други въпроси звучаха дружелюбно, уважително и 

искрено. Нео помоли всеки студент задаващ въпрос да казва своето име и 

специалност. Предавам само няколко от тях. 

КУИН: Д-р Оливър, казвам се Куин. Не мисли ли всяка епоха за себе си 

като за най-важна? Искам да кажа не говори ли всяко поколение за себе си 

като за най-важното поколение изправено пред най-големите 

предизвикателства в цялата история? 

НЕО: Първо, Куин, това е много добър въпрос. Второ, моля те наричай ме 

Нео. Зная, че това е необикновено име, но само учениците ми ме наричат 

д-р Оливър. Сега за твоя въпрос. Прав си – предизвикателството винаги 

има и на практика всяко поколение вижда себе си като променящо се. И 

хората са прави. Но нека да направя разграничение между промяна и 



преход. Представи си един омлет. Смесвам яйцата с малко мляко и ги 

слагам на котлона. Един добър омлет се готви бавно, така че продължавам 

да разбивам яйцата с вилицата докато се пържат, бавно бъркайки, 

бъркайки, бъркайки, ето така. Но по някое време нещо се случва. Яйцата 

изведнъж са се променили от сурови в пържени; изведнъж виждаме преход 

от сурово към твърдо състояние. В този момент ако продължа да ги 

разбивам с вилицата ще разваля омлета. Инструментът, който до този 

момент ми е помагал в приготвянето сега заплашва да го съсипе. Сега вече 

аз се нуждая не от вилица, а от шпатула, така че омлета да бъде леко 

обръщан и след това сервиран, ето така. Ето какво се опитвам да ви кажа 

тази вечер: да, всички епохи са епохи на промяна, но не всички са епохи на 

преход. На вас, млади мъже и жени, ви се е паднало да се родите в едно 

време на преход. Ако продължавате да правите същите стари неща със 

същите стари инструменти – уредите, които сте наследили от моето старо 

поколение и (тук Нео посочи към мен) и от поколението на моят приятел г-

н Пуул – ще оплескате нещата. 

АЛЕКСИС: Казвам се Алексис и уча история, така че твоят анализ има за 

мен голям смисъл, макар да смятам, че някои от детайлите са под въпрос. 

Но като християнка аз се чудя какво очакваш да постигнеш с подобен 

разговор. Ти говориш за ново приключение. Искам да кажа, какво мислиш, 

че ние трябва да направим практически с това, което казахте тази вечер? 

НЕО: Е, не бих се втурнал да правя каквото и да  е прибързано. Но бих 

очаквал малко по малко да започнете да правите всичко, което сега 

правите по различен начин ако изобщо го правите както и да започнете да 

правите някои неща, които никога по-рано не сте правили. 

АЛЕКСИС: Би ли дал някои примери? 

НЕО: Колебая се дали да го направя, Алексис, понеже наистина смятам, че 

трябва да откриеш тези неща сама. Но нека да ти задам няколко въпроса, 

които може би ще те провокират да мислиш. Колко групи са представени 

тук? (Някой каза 6). Защо няма студенти от католическото студентско 

движение? Били ли са поканени и ако не защо не? И няма ли  Методистко 

движение в университета? И какво да кажем за християните като мен – 

цветнокожите? Защо те не са тук? Къде са? Зная, че някои от вас си мислят 

„Защото те са твърде либерални, а всички ние сме евангелски християни.” 

Е, ако съм прав, тези разлики предстои да станат не толкова решаващи. 

Така че ви предлагам когато за в бъдеще планирате общо събрание за 

различните групи да разширите поканата. Това е само един пример и то 

доста безобиден, но все пак е начало. 



КАРЛ: Моля ви, д-р Оливър, искам да кажа д-р Нео – т.е. Нео. Моля те 

кажи ни нещо повече. Имаме нужда от повече конкретика. О, моето име е 

Карл. Бизнес. 

НЕО:  Е, нека да предложа малък мисловен експеримент за тези то вас, 

които знаят нещо за историята. Представете си, че разполагаме с машина 

на времето и че сте в състояние да се върнете в 1507, точно преди 

последния голям преход. Уиклив вече е живял, Хус е размътил водата и 

сега има в ума на един млад германски монах на име Мартин Лутер 

започват да се въртят някои радикални мисли. Светът ще се промени. Нека 

да си представим, че вие се връщате със своята машина на времето и 

срещате младия монах, един искрен, млад, средновековен християнин, 

който желае животът му да има смисъл за Бога. Той си няма и представа за 

брожението, което ще предизвика през следващите няколко години. Какъв 

практически съвет бихте му дали? 

Вдигнаха се няколко ръце и Нео получи следните отговора: 

Не разчитай на институцията на църквата, разчитай на Бога. 

Бъди отворен за нови идеи и нови интерпретации на вярата. 

Не бързай прекалено да критикуваш. 

Очаквай нещата да бъдат объркани. 

Не се съпротивлявай на промяната. Върви с нея. Тя прилича на приливна 

вълна и ти можеш или да я яздиш или да се удавиш. 

Върни се към Библията, но не със стандартните тълкувания, които те 

заслепяват и ти пречат да я видиш по нов начин. 

Опитай се да отделиш традицията от наистина важните неща за 

евангелието. 

След това се обади друг студент: 

СТЕЛА: Казвам се Стела. Не се ли страхуваш да говориш това, Нео? 

Искам да кажа, струва ми се, че ни подготвяш за нещо ново, съживление 

или, не знам, или пък ни хвърляте към някаква голяма ерес. За себе си мога 

да кажа, че съм напълно съгласна с това, което каза, но ако моят пастор в 

Луисфил беше тук щеше да се видиш в чудо (смях). 

НЕО. Дали съм уплашен? Понякога съм направо ужасен. Особено когато 

си мисля за срещата с твоя пастор в Луисфил! Но сериозно, ти си права – 



опасностите от прехода са съвсем реални. Но дали опасностите от status 

quo са по-малки? Хората често ми казват, че поемам рискове, но аз гледам 

на себе си като на човек, който избягва рискове. За мен, Стела, опасността 

да гледаме в краката си и да се противим на промяната е много голям риск 

– бих казал, че това е най-големия риск. Следващият най-голям риск е 

просто да не правим нищо и да се оставим да се носим по течението 

каквото и да става. Разбираш, че това може да означава да 

реинтерпретираме вярата, така че тя да съответства на всеки „вкус за 

универсалии” на културата около нас има. Историята ми казва, че това 

също е ужасен риск. Най-малкият възможен риск, който виждам е рискът 

да предприема пътуването с вяра. Аз вярвам в Светия Дух. Вярвам, че 

Исус е имал в предвид именно това когато е казал, че Той ще бъде с нас, 

ще ни води до самия край. Така аз вярвам, че Той ще ни води през тези 

ветрове на културна промяна без значение какъв ураган се задава. На 

практика аз вярвам, че това е вятъра в платната ни, който ни води към 

промяна понеже това е Неговият път. Той винаги върви напред. Той няма 

да ни върне в миналото, в някаква красива илюзия на прекрасните 

отминали дни. Той има цел, която преследва и аз искам да вървя с Него. 

Най-големият ми страх не е да избързам твърде много, а да не изостана. 

КОБИ: Казвам се Коби и уча информатика, макар че се замислям да се 

прехвърля в семинария. Нео, на мен ми се струва трудно за вярване, че 

модерното евангелско християнство, от което съм щастлив да бъда част, 

умира както ти смяташ. Искам да кажа, не са ли евангелските християни 

най-бързо растящия сегмент от Църквата? Погледнете всички християнски 

колежи и радиостанции и телевизионни програми и семинарии. Струва ми 

се, че малко преждевременно пишеш некролога на модерното 

християнство. На мен то ми изглежда в добро здраве. 

НЕО: Съгласен съм, че съвременната църква е богата, понякога силна 

(макар че това е тъжно) и външно успешна по много начини. И аз съм 

съгласен, че евангелската църква е най-бързо растящия сектор на църквата 

като цяло, особено харизматичното крило както в САЩ така и по целия 

свят. Но това означава единствено, че то може да предложи повече 

отколкото алтернативите, което на свой ред означава, че не сме казали 

много. Това също така може да означава, че църквата расте най-бързо 

когато предмодерните хора се срещат с модерността  и по този начин 

модерната версия на вярата предлагана от консервативното християнство е 

по-актуална от техния собствен средновековно светоглед. Спомни си Коби, 

света не се развива с еднакви темпове и на много места хората все още 

живеят с една средновековна, дори древна, в някои случаи дори с 

предисторически умствена нагласа. Само защото хората схващат, че нещо 

е стъпка напред от това, което те вече са достигнали не означава, че това е 



последната стъпка или най-горното стъпало. Спомни си също, че 

средновековната църква никога не е била по-могъща, голяма, богата или 

външно успешна отколкото през 1500. И динозаврите никога не са били 

по-големи и силни отколкото в края на Юрския период. Мисли за това по 

следния начин:  ако живееш през 1910 какъв вид транспорт би си купил? 

КОБИ: Предполагам автомобил. Той е бил измислен малко преди това, 

нали? 

НЕО: Ако търсиш добро вложение, Коби, аз бих се съгласим напълно: 

Компанията Форд би била едно чудесно вложение. Ти си прав – 

автомобилите са били измислени само 1 или 2 десетилетия по-рано. Но 

през 1910 те все още са били изключително несигурни. Не само това, за тях 

не е имало добри пътища, по които да се движат и е нямало никакви 

бензиностанции. Така че ако имаш нужда от добър, надежден транспорт не 

би си купил кола през 1910. Какво да кажем за самолетите? Те все още са 

изглеждали до голяма степен като някаква шега, някаква машина на 

непрактичен фантазьор  – изминали са  само няколко години откакто 

първият от тях се е откъснал от земята. Така че ако искаш добър, надежден 

транспорт през 1910 би си купил кон и кабриолет. Никога до този момент в 

историята не е имало по-добри кабриолети! Схващаш ли идеята? Можем 

да очакваме най-добрите модерни църкви в историята да съществуват днес 

точно по времето когато модерния период преминава точно както света на 

конете и кабриолетите през 1910. Най-умните модерни църкви виждат това 

и изграждат гъвкавост, така че да бъдат в състояние да „превключат” на 

постмодерна ефективност в бъдеще – може би подобно на прозорливия 

производител на кабриолети, който е осъзнавал, че той не е просто в 

бизнеса с кабриолети, а в по-големия транспортен бизнес. Той би 

продължил да прави чудесни кабриолети, но също така би се подготвил да 

произвежда и автомобили. 

МАЙК: Казвам се Майк. Само един въпрос. Как е възможно един 

сравнително по-стар човек  – надявам се, че не се обиждаш – как си 

достигнал до това? Искам да кажа, всичко, което каза тази вечер е именно 

това, което си мисля, но никога досега не съм чувал човек по-стар от 25 да 

мисли по този начин. 

НЕО: Е, може би ще ви изненадам, но смятам, че мнозина от моите 

връстници в колежа се бяха запътили в  тази посока. Може би около 30 или 

40 % бяха ориентирани към постмодрнизма. Болшинството бяха изцяло 

модерни. Мисля, че големия икономически успех от 80-те години успя да 

върне по-голямата част от моите светски постмодерни приятели от моето 

поколение обратно към модерността. Парите имат голяма сила да влияят 

на мисленето на хората, нали? Що се отнася до тези в църквата, е, както ти 



каза, човек просто не може да говори по този начин пред по-възрастни 

хора, така че си мълчи. Но аз съм довел с мен един приятел, който е над 30 

(Нео махна в моята посока) и аз зная, че той също мисли върху тези неща, 

така че има някои динозаври като нас, които искат да се научат да 

танцуват. Що се отнася до вашето поколение смятам, че статистиката е 

преобърната: бих казал, че около 30-40 % от вашето поколение са модерни 

докато болшинството са постмодерни. Ето защо това е толкова важно – ако 

искате да имате изобщо някакво влияние върху вашето поколение за 

Христос – вие трябва да се занимавате с тези въпроси без значение колко 

самотен понякога може да е пътят ви в църквите. Ако сте мисионер, който 

отива в Испания ще трябва да се научите да мислите и да говорите като 

испанец. Ако отивате като мисионер, в която и да е  образована култура 

днес мисля, че трябва да се научите да мислите и да говорите като 

постмодернист. 

РУТ: Казвам се Рут и със сигурност ще се свържа с теб когато стигна до 

практическото си преподаване (смях). Нямам истински въпрос, но просто 

исках да кажа, че навсякъде в живота си освен тук и в църква, аз мисля, че 

съм постмодерна. Но когато отида на някое религиозно или християнско 

място аз един вид превключвам. Сякаш обръщам на начина на мислене на 

моите родители за час и след това превключвам отново. Наистина е добре 

да си мисля, че е възможно да не се налага да правя това, а да бъде един и 

същ човек през цялото време. 

НЕО: Да, наистина е хубаво. 

Когато вечерта свърши Нео изглеждаше изтощен (и донякъде разгорещен – 

не можах да повярвам, че през цялото време не свали своя сив костюм), но 

щастлив. Той беше учител до мозък на костите си и току що беше ударил 

джакпот. Говорихме кратко по пътя към паркинга и потвърдихме 

плановете си да се срещнем следващата събота. Нео отново предложи да се 

разходим около канала по един стар път, по който някога кервани с волове 

са влачели коли пълни със стоки. Той каза, че това е едно от любимите му 

места – път покрай стария канал (който на някои места понякога 

пресъхваше, но винаги беше пълен с история) и постоянно менящата се 

река. Бях ходил на пикник до Големите водопади, но никога не бях 

минавал по този път. (Всъщност не обичам особено природата.) 

Последното нещо, което Нео каза докато се качвахме в колите си беше: 

– Можел ли да повярваш как ме нарече едно от тези деца? „Възрастен 

господин.” Това направо ме утрепа. 



И двамата се разсмяхме, качихме се в колите си, неговата Додж Спирет, а 

моята Хонда Акорд и потеглихме. Свалих прозореца си и махнах на Нео да 

направи същото. 

– Ей, приятелю, заминаваме в един Спирет и един Акорд! 

Той въздъхна и поклати глава. 

– Ще се видим в събота – каза той докато ми махаше с ръка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

ТЕЖКИ ДУМИ ЗА ТЪЛКУВАНЕТО НА БИБЛИЯТА 

от Брайън МакЛарън 

Карол ми приготви обяд, който да взема за разходката, но докато 

спирах на паркинга до Големите езера осъзнах, че съм го забравил на 

кухненската маса в къщи. Надявах се, че тази грешка няма да ми развали 

целия ден. Умът ми беше пълен с въпроси към Нео. 

Той се беше облегнал на колата си и ме чакаше. До тази събота не го бях 

виждал облечен с нещо различно от костюм и спортно яке, но сега се беше 

подготвил добре за екскурзията: дънки (чисти и изгладени), синя 

закопчана догоре риза (също чиста и изгладена), маратонки и – съвсем не 

на място – доста овехтяла червена бейзболна шапка, каквато очакваш да 

видиш на главата на някой фермер каращ своя трактор. Спомням си, че си 

помислих: Ако децата ми ме видят с такава шапка ще се срамуват да се 
покажат с мен пред други хора. 

Бяхме извървели около половин миля когато Нео започна да изглежда 

донякъде смутен. Бях го помолил да дефинира разликата между 

постмодерните и традиционните християни: Как един постмодерен 

християнин би отговорил на това или онова? 

– Виж Дан, – каза той – караш ме да се чувствам неудобно с начина, по 

който задаваш своите въпроси. Последното нещо, което искам да направя е 

да видим още едно разделение в църквата. Езикът ти ми напомня – извини 

ме за поредния урок по история – за първото велико пробуждане тук, в 

щатите. Джонатан Едуардс водел едно обновително движение, което било 

наречено „Нова светлина” и преди да се усетиш вече имало „Стара 

светлина” воюваща срещу него. Аз не искам да разделям „новите 

християни” от „традиционните християни” или „християните протестанти” 

или „модерните християни.” Нямам време за подобни глупости, така че 

смятам, че трябва да внимаваме много с езика, който използваме. Моля те, 

помогни ми да избягвам всяко деление на „ние-и-те” и ако забележиш, че 

тръгвам в тази посока задължително ми кажи. Сава ли? Ние говорим за 

едни нови християни, не за новиТЕ християни, или за по-добрите 

християни или за по-съвършените, просто за християни от нов вид. Ясно 

ли е? 

Отговорих, че съм съгласен, но че се опитвам да се изясня нещата и едно 

ясно разграничение би ми помогнало да направя това. 



– Но Дан, нуждата да поставиш всичко в ясно определени категории е част 

от проблема. Модерните хора вярват, че могат да създадат рамка, която да 

включи всичко. Така че ако успееш да създадеш една постмодерна рамка, 

мисля че ще саботираш самия феномен. Ти най-вече би трябвало да си 

ироничен и амбивалентен относно категориите. Спомни се, че фарисеите 

бяха най-големите категоризатори и че Исус им каза, че мнозина от тези, 

които идват последни ще станат първи. Така че по-добре е да се усъмниш и 

да деконструираш своите категории толкова бързо колкото и ги създаваш. 

Има ли това смисъл? 

Казах че има, но че съм неизличим категоризатор и се нуждая от група за 

рехабилитация, която да ми помогне да се възстановя. 

Нео се подсмихна и каза; 

– Виж това. Може да ти помогне. 

Той коленичи на земята, разчисти падналите листа и начерта една линия в 

праха. Застанах до него. 

– Може би това ще ти помогне. Много често – заобяснява той – споровете 

в църква се случват на това ниво. Има всякакви мнения по въпроса по 

дължината на линията като най-крайните позиции са тук и тук. 

Предложих няколко примера: 

– ОК. Така католиците са тук, а протестантите тук. Калвинистите са тук, а 

арминианите тук. И харизматиците са тук, а антихаризматиците ето тук. 

Можем да кажем същото за пацифизма, непогрешимостта на Библията, 

жените на ръководни позиции, как църквата трябва да се отнася към 

хомосексуалното поведение и… 

– Именно – прекъсна ме той – Повечето спорове в църквата се провеждат 

на тази линия. Въпросът е къде по протежението на линията е вярната 

точка. Човек избира и защитава своята точка. Всяка избрана точка се 

превръща в точкаТА за него или за нея. Ето какво предлагам. Може ли да 

се окаже, че спорът за точките всъщност е безсмислен? С други думи какво 

ако позицията, която Бог иска да заемем не се намира на линията, а ето 

тук? 

Той придвижи ръцете си в малък кръг с дланите надолу на около един фут 

над линията, която беше начертал в праха. 



– Казваш – обадих се аз – че трябва да надхвърлим обикновеното ниво на 

разговор. Това за мен има смисъл. Искам да кажа, Исус правеше нещо 

подобно през цялото време. Например с жената при кладенеца в Йоан 4. 

Спорът беше къде хората трябва да се покланят – на тази или другата 

планина. Исус не избра едното място пред другото. Той каза, че отговорът 

се намира на едно по-високо ниво, че това, което Бог иска за нас е да Му се 

покланяме с дух и истина на всяко място. И двете планини бяха добро 

място за поклонение, така че по този начин и двете страни бяха прави. Но 

къде се покланяш изобщо не беше въпроса, така че и двете грешаха. 

– Добре казано, Дан. Амин! – каза Нео подсмихвайки се и намигвайки. 

След това добави: 

– Внимавай, Дан. Може да се окаже, че си твърде добър проповедник, за да 

те остави Бог да напуснеш. 

– О, благодаря, но не…., – казах аз. Отхвърлих комплимента, но вътрешно 

грейнах. „Твърде добър проповедник” – тези думи и споменът в момента 

са толкова ясни в умът ми. 

Дърветата около нас едва бяха започнали да се обличат в есенните си 

цветове. Погледнах към Нео, на лицето на когото играеше усмивка. След 

това погледнах реката зад него, блестяща в лъчите на слънцето и зад 

реката, границите на Вирджиния. Портокалите тъкмо бяха започнали да се 

променят от тъмнозелено в оранжево и жълто. Всичко това беше 

осветявано от бляскащото златно и синьо на реката. Само за няколко 

минути ние така бяхме потънали в разговор, че почти не забелязвахме 

красотата около нас. Но в този миг аз я вдишвах с всяка глътка въздух, 

попивах я с очите, ушите и кожата си. 

Този ден извървяхме поне 6 мили. Разговорът ни беше дори по-дълъг, 

макар че съвсем не беше толкова праволинеен или равен колкото пътя под 

краката ни. Нека да споделя с вас част от него. 

– Един от най-големите спорове, – казах аз  – и може би най-важният е 

свързан с Библията. В консервативните евангелски църкви, в които съм 

израснал виждането ни за Библията беше най-важният елемент от нашата 

идентичност. Много от църквите ни на практика се наричат „библейски 

църкви,” лагерите ни „библейски лагери”, учебните ни заведения са 

„библейски колежи” и ние преживяваме опитностите на „библейски 

изучавания.” Нашите най-големи противници са либералите, хората от 

другия край на линията, които ни опонират понеже не приемат Библията 

„буквално”, както мислим, че трябва да правят. Как мислиш, че можем да 

надраснем това противоречие, Нео? 



– Започваш с трудните въпроси, а, Дан? – отбеляза той. – Един от девизите 

ми в живота е, че хората често са срещу нещо, срещу което си струва да 

бъдеш, но в процеса откриват, че са за нещо, за което не си струва да 

стоиш. Смятам, че такъв е случаят и с двете страни по въпроса за 

Библията. Консервативните християни са против тълкуването на древната 

мъдрост в светлината на съвременните увлечения или настроения и срещу 

всяко отслабване на здравата, непроменима основа на вярата понеже се 

страхуват, че ще останат с една безгръбначна духовност ако позволят на 

либералите да наложат своите идеи. Междувременно либералите са срещу 

поставянето на вярата срещу честното научно изследване и срещу 

превръщането й в аниинтелектуално начинание. Те са срещу 

обскурантизма – противопоставянето на свободното изследване – което е 

толкова често срещано в консервативните среди. Те са срещу 

приватизирането на вярата. Те смятат, че консервативните християни са се 

оттеглили в някаква лична сфера, грижейки се единствено за личното си 

спасение, оставяйки света да голяма степен да отиде по дяволите 

икономически, културно, по отношение на социалната справедливост, 

такива неща. Така че смятам, ние трябва да започнем да казваме, че и двете 

страни са срещу нещо, срещу което си заслужава да се бориш. И двете 

имат право. 

Прекъснах го. 

– ОК, Нео, но въпросът все още е много важен. Не можеш просто да 

вървиш напред назад и да казваш хубави неща и за двете страни. 

Прекалено много неща са заложени на карта. Евангелските християни биха 

казали, че Библията е основата на всичко, така че ако премахнеш основата 

цялата сграда може да се срути. На нас, евангелските християни ни се 

струва, че либералите вземат части от Библията и изхвърлят всичко, което 

не им харесва. 

– Да, и вие, евангелските християни изглежда не разбирате, че правите 

същото. Но аз не искам да навлизам в това… 

Отново го прекъснах: 

– Не, наистина ми е интересно защо казваш това? 

– ОК – каза Нео, – за щастие евангелските християни не казват, че хората, 

които не се покоряват на родителите си трябва да бъдат убивани с камъни, 

както учи Библията в Левит, или че евнусите трябва да бъдат изключвани 

от църковното събрание, както Библията учи отново в Левит, или, че е грях 

за жената да носи бижута или да има къса прическа, както Библията учи в 

някои от писанията на Павел. Те не оправдават убиването на невярващите, 



макар че именно това нарежда Мойсей в Изход. Те не практикуват 

полигамията, макар че Давид и Соломон са го правили. Те не препоръчват 

да се разбиваме главите на новородените си врагове в камъните, както 

пише в един от псалмите. Не, те имат задръжки, които не им позволяват да 

прилагат Библията буквално към тези ситуации. Но като цяло те не 

съзнават тази своя склонност; те смятат, че последователно прилагат 

Библията буквално и че никой освен тях не е верен в това. Тяхната 

склонност прилича на собствената им ретина  – те виждат през нея, но не 

са в състояние да я видят. Както ти каза либералите правят същото, но 

просто имат различна изходна точка. Така че когато евангелските 

християни казват, че настояват за абсолютния авторитет на Библията, те 

твърде често всъщност защитават традиционните разбирания, чрез които 

четат и разбират Библията. Разбра се, не ти препоръчвам да кажеш това на 

никой от тях понеже вероятно ще ти се ядосат много. Те наистина не могат 

да схванат това. Ще помислят, че си глупак или създаваш неприятности. 

Отговорих:  

– Мисля, че тук не си честен, Нео. Това не е някакво произволно избиране. 

Ние избягваме да приложим някои пасажи буквално понеже други 

текстове ни казват да не го правим. Например, Исус създаде истинска 

революция с начина, по който старозаветния закон трябва да бъде четен и 

прилаган и апостолите изясняват разликата между живота по благодат като 

противоположна на закона. 

Нео спря и ме погледна. 

– Е, нека да ти задам един въпрос. Знаеш как консервативните християни в 

САЩ само до преди 150 г. са използвали Библията, за да защитават 

робството? Но сега ти ще кажеш, че тези хора са грешали напълно, нали? 

Кимнах бавно понеже разбирах, че въпросът касае по много по-различен 

начин отколкото предишните. 

– Как можеш да си сигурен, че някои от днешните ти сигурни тълкувания 

не носят по подобен начин несправедливост? 

Протестирах: 

– Нео, никога не съм казвал, че тълкуванията ми са непогрешими. 

Единственото, което твърдя е, че самата Библия е такава. 

Той отговори: 



– Е, предполагам, че ако имаш непогрешим текст, но признаваш, че 

тълкуванията ти може да са погрешни тогава поне винаги би трябвало да 

бъдеш отворен за корекция относно тълкуванията си, нали? 

Отново кимнах: Да, разбира се. Нео продължи: 

– Тогава авторитетния текст никога не е това, което аз казвам за текста или 

дори това, което разбирам, че текста казва, а по-скоро това, което Бог иска 

текста да означава, нали? Тогава истинският авторитет не лежи в самия 

текст, в хартията и мастилото, които са отворени за погрешно тълкувания – 

понякога, както ни показва историята, за ужасяващи и опасни тълкувания. 

Вместо това, истинския авторитет лежи в Бога, Който е зад текста, или 

извън и над него, нали? С други думи, авторитета не е това, което аз 

казвам, че текста казва, а това, което Бог казва, че текста означава. 

Тук вече не бях сигурен какво да кажа. Нео продължи: 

–   Нашите тълкувания казват по-малко за Библията или за Бога отколкото 

за самите нас. Те разкриват това, което искаме да защитаваме, да нападаме, 

което искаме да пренебрегнем, което не желаем да поставим под въпрос. 

Когато дойде Съдния ден, Бог може би ще пита мнозина от нас как са 

тълкували Библията – не за да отсъди дали тълуванията ни са били 

правилни или погрешни, но за да остави тези тълкувания да разкрият това, 

което е в сърцата ни. Това ще говори достатъчно. 

Вярва ли Нео в буквален Съден ден? Чудех се в себе си. Клатех главата си 

повече от объркване отколкото от несъгласие. Нео спря и начерта същата 

линия в праха. 

– Тук са консервативните, които разглеждат Библията по същия начин, по 

който средновековните католици са гледали на църквата или на папата: 

непогрешима, абсолютно авторитетна. А ето тук стоят либералите, които 

виждат Библията повече или по-малко като сборник от артефакти, 

прозрения за религиозния живот на евреите и ранните християни – 

вдъхновяващи, вероятно дори вдъхновени на места, но не авторитетни. 

Зная, че това са карикатури, но разбираш ли за какво говоря? 

Отговорих с да. Той продължи: 

– Какво ще стане ако истинският въпрос не е свързан с авторитета на 

текста пред нас, а с авторитета на Бога, Който мистериозно се движи ето 

тук, над линията, на едно по-високо ниво над земята? Какво ако въпросът 

не опира до една книга,  която можем да тълкуваме по неправилен начин с 

удивителна изобретателност, а по-скоро до волята на Бога, намерението на 



Бога, желанието на Бога, мъдростта на Бога – може би дори Божието 

царство? 

Повдигнах вежда, като че ли казвах: „ОК, продължавай.” Той продължи: 

– Ако е така двете страни трябва да се събудят и да внимават. 

Консервативните християни може да се чувстват съвсем удобно с 

увековечаването на робството, с избиването на индианците, с подтискането 

на жените, с маргинализирането на малцинствата или с експлоатацията на 

природата понеже могат да използват определени текстове, за да 

защитават това, а либералите може да станали ужасно самодоволни 

понеже се съмняват във всяко нещо, за което се твърди, че е Божие слово 

освен „бъди добър, съвременен американски консуматор и гражданин на 

либералната демокрация.” Но ако съществува истински, жив, действен, 

желаещ Бога и Божия мъдрост, която трябва да бъде приложена в нашата 

реална житейска ситуация тогава е по-добре и за двете страни да се 

придвижат до края на столовете си, да започнат да се молят, да започнат да 

се слушат една друга и да четат Библията по нов начин, отворени за цялата 

нова мъдрост, която може да се открие там, не мислиш ли? 

Нео агитиращо бодеше лявата си длан с десния си показалец и изглеждаше 

по-ядосан отколкото го бях виждал до този момент. 

Не знаех какво да отговоря, така че подсвирнах силно, като че ли казвах: 

„Е, доста се разпали и каза доста важни неща.” От една страна той 

изглежда не оставяше на Библията същото място на абсолютно уважение и 

авторитет, които бях учен да й давам. От друга страна той не я изоставяше 

нито пък я използваше за да си избира и взема това, което му харесва като 

пренебрегва останалото. Изглежда наистина го беше грижа за Божията 

воля и аз се чудех дали именно това не беше от най-голямо значение? 

Тази мисъл наистина ме разстрои. О, не. Ставам либерал! казах си аз и 

почти физически потреперих от страх. (Гледайки назад аз се удивявам 

какъв страх предизвикваше в мен единствено етикета „либерал.” Чудя се 

дали има и други хора, които в еднаква степен не се страхуват от етикета 

„консервативен”?). 

Продължихме да вървим. Аз помълчах няколко минути, опитвайки се да 

събера мислите си. Спомням си, че в умът ми появи следния въпрос: 

Възможно ли е да предпочета да бъда „либерал,” който истински го е 

грижа за Божията воля отколкото добър консервативен евангелски 

християнин, който е горд със своето разбиране и който може би е 

престанал да „гладува и жадува за правдата?” Още една тръпка полази по 

гърба ми, започвах да се плаша от себе си. Нео вероятно усети, че имам 



нужда от време, за да помисля, така че също мълчеше. Накрая той 

проговори. Изглежда, че също беше имал вътрешен разговор със самия 

себе си. 

– Освен това цялата идея за авторитет, която занимава толкова много хора 

е изцяло модерна. 

Сигурно съм изглеждал още по-объркан понеже Нео леко ме перна по 

рамото и намигна: 

– Успокой се, Дан. Аз единствено казвам това, което говори Библията. 

Често цитирания текст във 2 Тимотей не казва: „Цялото писание е 

боговдъхновено и авторитетно.” Той казва, че Библията е вдъхновена и 

полезна – полезна за поучение, поправление, наставление, за да бъдем 

подготвени за мисията си както Божии хора. Това е много по-различна 

„трудова характеристика” от тази, която бихме дали на Библията като 

модерни хора. Ние желаем тя да бъде Божията енциклопедия, Божията 

книга с правила, Божия научен текст, книга с лесни стъпки и инструкции, 

Божията малка книга с морални решения за всяка ситуация. Единствените 

хора по времето на Исус, които биха се доближили донякъде до подобни 

очаквания за Библията биха били книжниците и фарисеите. Нали? 

Всичко, което можех да кажа беше: 

- Чакай малко. Чакай малко. 

След това казах: 

– Какво предлагаш тогава – да изхвърлим Библията? 

Нео каза: 

– Даниел, Даниел, започваш да ставаш нападателен, а? Никога не съм 

казвал нищо такова. Мисля, че когато се откажем от Библията като книга с 

отговори получаваш обратно нещо, което е много повече. 

Попитах какво е това и той отговори: 

– Тя се превръща в семейна история. Виж, ти имаш деца. Трябва да им 

дадеш някаква представа за това какво представлява семейното име Пуул. 

Разказваш им истории за своите родители и прародители. Така те започваш 

да разбират, че да бъдеш Пуул означава нещо, нали? 

Кимнах. 



– Е, Библията прави същото. Тя разказва семейната история – историята на 

хората, които са били призовани от единствения истински Бог да бъдат 

Негови представители в света, да бъдат Негови служители за останалия 

свят. Това е изключително важно – да дадеш на едно семейство чувство за 

идентичност, така че да знаем кои сме ние, защо сме тук и накъде отиваме. 

И не само това, тя е удивително честна за нашите слабости и грешки. 

Искам да кажа, не може да се объркаме кой е героят в тази история – това 

не е никой от нас хората! Така че смятам, че трябва да се откажем от 

Библията като модерна книга, но това не означава да омаловажим 

значението й. В никакъв случай! Когато престанем да гледаме на нея като 

на модерна книга откриваме какво представлява тя в действителност: една 

древна книга от изключителна духовна стойност за нас, един вид 

универсална и космическа история, една книга, която ни казва кои сме ние 

и в каква история участваме, така че знаем какво да прави и как да живеем. 

Това изоставяне ще бъде трудно за вас евангелските християни. 

– Какво искаш да кажеш? – попитах аз – Че Библията не съдържа всички 

отговори? 

– Разбира се, че дава отговори, но не мисля, че това е целта й. Помисли си 

за една математическа книга, Дан. Дали тя е ценна понеже в края й се 

намират отговорите на задачите? Не, тя е ценна понеже ако преминеш през 

нея решавайки задачите като се бориш с тях ти ставаш по-мъдър човек, 

който е в състояние да решава проблеми, да изгражда мостове и да изчисли 

как да изпрати ракета до Марс. Това е един смисъл, в който смятам, че 

Библията е ценна. Целия подход към Библията като към книга с отговори е 

това, което модерните хора искат тя да бъде, но не е задължително това, 

което Библията действително е. Разбира се, Библията е дори повече от 

книга с мъдрост, която ни прави мъдри. Тя е книга, която ни събира заедно 

и ни помага да изградим общност, която е катализатор за Божието дело в 

нашия свят. 

Аз възразих: 

– Но Нео, можеш да говориш каквото си искаш за мъдрост и общност. Ние 

имаме нужда от нещо повече от просто мъдрост и общност. Трябват ни 

някои сигурни отговори – някои твърди факти, които да бъдат основата на 

нашия християнски светоглед. Дори сградите се нуждаят от основа, нали? 

Той отоговри: 

– Библията никога не говори за себе си по този начин. Ти си пастир и би 

трябвало да знаеш – доколкото зная има само 2 места, в които Новия Завет 

говори за основа – не, 3. В единия случай църквата е основата на истината, 



а във втория Исус е основата на църквата. Третият е когато Исус казва на 

Петър, че той е основата. Но ако не греша Библията никога не нарича себе 

си основа. 

– Тук ме хвана – признах аз. 

Той ме погледна объркан и каза: 

– Човече, не се опитвам да те хвана! Чакай малко. 

След това без да каже къде отива той намести старата си бейзболна шапка, 

отби се от пътя и само за секунда изчезна в гората. Отидох до края на пътя 

и се опитах да го проследя. Измина една минута. След това две. Чувах 

движението на клоните при неговото движение към реката, но все още не 

бих в състояние да го видя. Какво ставаше? Извиках името му веднъж, два, 

три пъти. Нямаше отговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 7 

ДА ОСТАВИМ БИБЛИЯТА ДА ЧЕТЕ НАС 

След като извиках името му за 4-ти път той най-накрая се обади: 

– Дан, насам, ела тук. 

Малко се притеснявах от отровен бръшлян и от змии, но все пак 

предпазливо тръгнах през храстите по посока на гласа му. Когато го видях 

първата ми мисъл беше, че се облекчава – той стоеше напълно изправен, 

обърнат с гръб към мен. След това Нео се обърна и ми махна да се 

приближа. Когато застанах до него той дръпна един храст, така че да 

открие една съвършена мрежа изтъкана от огромен жълто-черен паяк. 

– Точно това търсех, обикновения градински паяк Argiope aurantia – каза 

той – запазвайки докрай своето излъчване на учител. – Но независимо от 

думата „обикновен” в името си, той е всичко друго но не и обикновен. 

Прекрасна е, нали? 

Не това беше думата, която се въртеше в умът ми. 

– Нека да сте попитам нещо, Даниел. Къде е основата на домът на този 

паяк? 

Отговорих: 

– Е, предполагам, че всъщност няма такава. Но той има опорни точки – там 

където краищата на паяжината се свързват с този лист и с този клон…и с 

онзи също. 

– ОК – каза Нео – Мисля, че разбираш накъде бия. Какво ако най-доброто 

сравнение за вярата не е постройка, а паяжина? Вместо основа тя има 

няколко опорни точки. Те могат да са духовните опитности, изключителни 

хора и институции, на които човек може да вярва и други подобни неща. 

– Но къде е мястото на Библията във всичко това? – попитах аз. 

– Е, отговори Нео – тя може да бъде виждана като една от опорните точки. 

Или може би всеки текст от нея, който е докоснал живота ти може да бъде 

виждан като опорна точка. Или може би Библията не е само в опорните 

точки. Може би тя е част от всяка нишка на паяжината. 

Не бях удовлетворен. 



– Струва ми се, че просто увърташ нещата Нео. Искам да кажа, защо 

трябва да вземем паяжина като модел за вяра? Това изглежда доста 

избирателно, нали? 

– Всъщност не повече отколкото моделът на сграда с основа. Освен това, 

паяжината има някои предимства пред сградата. Тя е гъвкава. Може да 

бъде поправена, когато е повредена. Тя служи едновременно като дом и 

като средство за улавяне на храна. Но ако не ти харесва паяжината нека да 

използваме друг модел. Нека да вземем земята. Каква е основата на 

земята? Какво я прави стабилна? 

– Е, не е толкова просто – казах аз – Земята изглежда получава стабилност 

от комбинацията на няколко неща – собственото си движение, 

гравитацията на слънцето, луната и другите планети може също да имат 

някаква роля, не съм сигурен. 

– Какво ако вярата прилича повече на земята отколкото на сграда? Какво 

ако тя не може никога да бъде стабилна по начина, по който Бог е 

определил да бъде ако не се движи постоянно напред и ако това движение 

не е свързано с гравитацията на самия Бог? И ако не харесваш тази 

метафора мисли за летяща птица, за колело или за кораб в океана. Всеки от 

тези случаи е свързан с движение и с някакви по-големи сили и реалности. 

Стабилността е резултат от взаимното влияние на всички фактори. 

Стабилността не винаги е толкова проста като една статична сграда стояща 

върху сигурна основа. Джон Уесли – той е бил англикан – е разбирал това 

много добре. Той е казвал, че Църквата получава своята стабилност от 

взаимодействието на 4 сили – кои са те? Писанието, традицията, разума 

и…коя беше четвъртата? А, да, духовните опитности. Може би…. – тук 

той се обърна отново към паяжината, коленичи и начерта своята линия на 

земята – може би либералите и консервативните работят с един статичен 

модел на авторитет и трябва да бъдат предизвикани да приемат една по-

висок светоглед, за да видят, че ситуацията ни е много по-динамична, 

много по-провиденческа, движеща се тук горе вместо долу в праха. 

Нео хвърли последен поглед към паяжината. Дочух го да казва вероятно на 

себе си: 

– При първата слана с нея е свършено. Прелестно. 

Върнахме обратно на пътя и крачихме няколко минути в тишина. Мисля, 

че Нео очакваше да кажа нещо, но аз не бях в състояние да измисля нищо 

освен да попитам какво има в предвид под „провиденческо,” обаче вече 

знаех отговора, така че не зададох въпроса. Умът ми започна да се чувства 



донякъде замръзнал, парализиран. Накрая той спря, обърна се към мен и 

каза: 

– Може би нито либералите нито консервативните християни вземат 

Библията достатъчно насериозно. 

Почти се изсмях: 

– Това е хубава шега. 

– Не, сериозно – каза Нео – Едно от общите неща между съвременните 

либерални и консервативни християни е, че те четата Библията по много 

модерен начин. Модерните консервативни християни я разглеждат, като че 

ли тя е съвсем модерна книга. Те са свикнали да четат модерни 

исторически книги, съвременни енциклопедии, модерни научни статии и 

модерни законови уредби и затова предполагат, че Библията ще им открие 

ресурсите си ако подходят към нея както към някой от тези текстове. Но 

нито една от тези категории не е съществувала когато Библията е била 

написана. Наистина тогава е имало история, но тя не е съдържала 

съвременния стремеж към фактологическа точност, потвърждаващи 

доказателства или абсолютна обективност. Имало е закони, но аз не съм 

убеден, че има едно към едно съвпадение между древната близкоизточна 

концепция за закон и нашата модерна концепция. Мисля, че 

консервативните християни са донякъде слепи за тези неща. 

Той продължи: 

– Съвременните либерали изглежда правят подобна грешка. Те разбират, 

че Библията е текст различен от нашите модерни текстове, но след това в 

някакъв смисъл съдят за нея според модерните стандарти. Ако нещо не 

пасва в един модерен светоглед, който издига на пиедестал обективността, 

науката, демокрацията, индивидуализма и подобни неща, то е отхвърлено 

като примитивно и маловажно. 

– Има един трети път, който никой от тях не поема и по който аз смятам, 

че трябва да тръгнем. Можеш ли да видиш кой е той? Не искам да ти 

казвам, Дан. Искам да се опиташ да го откриеш сам. 

Тръгнахме отново. Нео газеше през листата с ръце в джобовете и очите му 

се местеха между дърветата и мен, който замислено бях забил поглед в 

краката си. След няколко минути достигнахме до едно място където 

управата на парка беше сложила маса за пикник и старомодна водна 

помпа. Поради липса на обяд ние се редувахме да помпим вода един за 

друг и пихме, след това измихме лицата си, разхлаждайки се. Беше краят 



на септември, но все още беше горещо като през Август. Седнахме на 

масата и си починахме малко. Накрая аз бях готов да направя „опита,” 

който очакваш Нео. 

– Нео, може би третият път е да гледаме на Библията с по-малко 

дефинирани понятия. Вместо да подхождаме към нея с модерни 

предположения и очаквания и с нашите агресивни анализи може би трябва 

да я четем по-малко като учени и повече като смирени търсачи опитващи 

се да научим каквото можем да научим от нея водени от искреното си 

желание да живеем за Бога и да върши това, което Той желае. Струва ми 

се, че ти спомена за това преди – копнежът да вършим Божията воля. 

Може би трябва да я четем с повече такова желание и с по-малко от 

нашите критически анализи без значение дали те са либерални или 

консервативни. Може би постмодернизма е постаналитичен и 

посткритичен. Това ли имаше в предвид? 

Нео отговори: 

– Добре! Добре! Мисля, че това е много добър старт. Но се чудя дали не 

можем да отидем още по-далеч? Какво ще стане ако вместо ние да четем 

Библията оставим Библията да чете нас? 

Хвърлих му доста странен поглед и той отговори на моето учудване: 

– ОК. Дан, представи си учен, който се кани да направи дисекция на 

северна леопардова жаба, Rana pipiens. Как би описал неговото отношение 

към жабата? 

Казах, че ученият би бил обективен. Той няма да изпитва никакви чувства 

към жабата. Това е просто една рутинна дисекция, това е обективната 

наука. 

– ОК. Кажи ми нещо повече за нея. 

– Е, предполагам, че ще е любопитен. Ще търси нещо. Ще се опитва да 

сравнява анатомията на жабата с ембрионалната анатомия на свинята или 

на плъха. Може би ще търси нещо странно, някакъв тумор или нещо 

такова. 

Нео отговори: 

– ОК, Дан, добре. Сега представи си детектив на местопрестъпление. Как 

би описал неговият подход? 



Казах нещо в смисъл, че детективът желае да докаже нещо, търси 

доказателства за или против вината и се стреми да не унищожи оставените 

следи. 

Нео каза: 

– Добре, сега си представи младеж, който среща в мола момиче. Как 

неговото отношение се различава от отношението на ученият или 

детектива? 

Започнах да схващам. 

– Е, Нео, ти наистина си добър учител. Виждам накъде биеш. Това вече не 

е аналитично или обективно. В него има нещо забавно, усещане, че влагаш 

нещо лично, че участваш в приключение. Тук има по-малко предпазливост 

и отдръпване. Но в друг смисъл, също има отдръпване, понеже младежът 

желае да направи своя ход и след това да остави възможност и на 

момичето да направи своя. Това е по-малко агресивно, по-малко 

контролиращо и повече…свързано с взаимоотношения. Разбрах. Ти 

смяташ, че трябва да подхождаме към Библията по този начин. Казваш, че 

трябва да флиртуваме с нея, да навлезем в един вид романс – или може би 

нейното послание да започне романс с нас. 

Нео отговори: 

– Да, добре, това е един начин да се каже това. Но нека да продължим да 

мислим. Нека да си представим, че си пациент, знаеш, че имаш рак и се 

срещаш със своя онколог за пръв път. Какво би било твоето отношение и 

как то би се различавало от това на учения, детектива и дори на младежа и 

девойката? Разбираш ли накъде бия? Нашата модерна епоха ни е 

направила способни да гледаме към Библията единствено с ограничен 

набор от отношения. Това са обективните анализи и юридическите науки, 

които винаги се опитват да докажат нещо. Това винаги е свързано с един 

вид агресивно завладяване на текста – свеждайки го до нещо обяснимо от 

нашите предварителни концепции, превръщайки го в морализми, 

принципи, обобщения, заключения, доказателства или нещо друго. 

– Чудя се, – продължи той – какво ще се случи ако подходим към текста 

по-малко агресивно, но още по-енергично и страстно. Чудя се какво ще се 

случи ако честно се заслушаме в историята и бъдем покорени от нейната 

магия, да се изразим така, не използвайки я, за да докажем всичките си 

въпроси, а разчитайки, че чрез нея Бог ще задава Своите въпроси към нас и 

за нас. Виждаш ли разликата? Какво ще се случи ако просто се хвърлим в 

нея – по начина, по който едно момче отваря сърцето си за едно момиче, 



по начина, по който пациента се доверява на онколога. Всъщност смятам, 

че католиците знаят повече за това от вас протестантите. Бенедиктинците 

все още практикуват нещо много подобно на това; те го наричат lectio 

divina. Не казвам, че съм си изяснил всичко. Единственото, което зная е, че 

нашите модерни подходи не работят особено добре. 

Помислих за секунда и след това казах: 

– Нео, имам еди въпрос Преди минута ти каза нещо за слушане на 

историята, но това ме кара да се чудя: Какво е история? И каква е 

разликата между това да получиш история и да получиш отговори? И дали 

отговорите, които търся понякога не са история? Има ли всъщност толкова 

голяма разлика между отговори и история? 

– Чакай! Ти каза, че имаш един въпрос, а аз преброих поне 3, може би 4 – 

каза той. 

И двамата се засмяхме, след което отново повторих въпроса си. Той ми 

каза, че има нужда от време, за да помисли. 

– Може ли да го оставим за друг път? – попита той – Наистина мисля, че 

това може да се окаже най-важния въпрос, който си задавал досега и искам 

да му отдам заслуженото внимание. 

До този момент и двамата бяхме станали от масата за пикник и тръгнахме 

да се връщаме към мястото където бяха паркирани колите ни. Аз не бях в 

най-добра спортна форма, но Нео изглеждаше още по-уморен и натъртен и 

от мен. Повървяхме известно време без да казваме нищо. Умовете ни си 

почиваха така както си бяха починали и телата ни. Накрая аз наруших 

тишината. 

– Нео, откъде знаеш толкова много за богословието? Каза ми, че в колежа 

си учил история и след това в университета история на философията, но ти 

знаеш толкова много за богословието – освен ако в епископалната църква 

не обучават миряните по-добре отколкото мога да си представя, че е 

възможно. 

– Е, – отговори той – всъщност аз имам една тайна. 

Той свали своята стара бейзболна шапка и я сложи зад гърба си, като 

забави крачките си ме погледна в очите. 

– Даниел, това е нещо, което не знае никой в града, нещо, което много 

рядко казвам на някого. 



Мислите ми препускаха. Поради някаква причина имах странното чувства, 

че ще ми каже, че е гей. 

– Готов ли си? Преди да стана преподавател и да защитя своя докторат аз 

бях пастир – в продължение на 17 години, дори по-дълго от теб. Бил съм 

пастир по-дълго отколкото съм преподавал. 

Удивен спрях, поклатих глава и се обърнах към него и разширени очи. 

– Знаех си! Не, не знаех, но бях сигурен, че има някаква причина да 

си…различен. 

– Е, сега вече знаеш. 

– В коя семинария си следвал? – попитах аз. Поради някаква причина за 

мен беше важно да зная. 

– Принстън. Там през 60-те предлагаха стипендии за хора от малцинствата 

като мен. 

– Принстън? Петдесятник в Принстън? 

Не исках да бъда груб, но мисля, че въпроса ми откри ниското ми мнение 

за петдесятниците. 

– Не, не. Посещавах петдесятна църква с баща ми когато живеехме в 

Кингстън. Но тук, в щатите, започнах да ходя в презвитерианска църква 

заедно с майка си. Всъщност бях ръкоположен като презвитерианец. 

– А защо напусна служението? – попитах аз. 

Той отговори: 

– Учудваш ме, Дан. Мислех, че си разбрал, че мога да служа също толкова 

и когато преподавам в средно училище колкото и когато бях пастир. 

Понякога мисля, че дори повече. 

– Ммм, приемам забележката – казах аз – Тогава защо се отказа от 

пастируването? 

– Това е история за някой друг път, – отговори той. Лични неща. Но до 

голяма степен причината е, че задавах същите въпроси, които сега задаваш 

и ти и открих, че пастируването е доста трудно място да бъдеш растящ, 

мислещ, честен християнин. Твърде много хора очакват от теб да се 

съобразяваш с границите поставени от дадена група, никога да не задаваш 



въпроси, никога да не мислиш. Накрая това беше въпрос на интегритет и 

състрадание. Ако бях честен на амвона за това, което се случваше в главата 

и сърцето ми  – въпросите ми, новите прозрения – трябваше или да разцепя 

църквата или да бъда уволнен. Реших, че и двете възможности са лоши – 

да рискувам да разцепя църквата или поне да я травматизирам или да не 

бъда истински и просто да се нося по течението. Така че напуснах. Може 

би смяташ, че съм страхливец. 

– Изобщо не мисля така – казах аз. Той си нямаше и представа колко добре 

го разбирах. 

– Сега можеш да разбереш защо успях да видя под повърхността когато те 

срещнах на концерта на Amish Jellies – каза той. – Видях много от самия 

мен в теб, Даниел. 

– Да – казах аз. Не бях в състояние да измисля нищо друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 8 

ДОБРЕ, НО КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА ДРУГИТЕ? 

Продължихме да вървим. Беше много топло и Нео свали ризата си, 

метна я през рамо и остана по фланелка с къси ръкави. След около 10 

минути достигнахме до едно място където не беше трудно да се слезем до 

реката. Приближихме си до брега й и седнахме на два големи камъка, 

които се намираха там. 

– Нео, какво мислиш за останалите религии? Искам да кажа, вярваш ли, че 

Исус е единствения път? Вярваш ли, че един добър будист или 

мюсюлманин може да отиде в небето? 

Нео стана и събра няколко заоблени камъчета, които започна да хвърля 

едно по едно във водата. Два подскока, пет, седем. Не след дълго аз се 

присъединих към него. 

– Дан, – каза той – аз чувствам, че целта ми в живота е да помагам на 

хората обичат Бога и да познават Исус, а не да мразят Буда или да презират 

Мохамед. Виждал съм как телевизионни евангелизатори с настръхнала 

коса правят неприлични забележки за Буда и това не е представата ми за 

християнска зрялост. 

Поради някаква причина отговорът му ме ядоса. Не че много харесвах 

телевизионните евангелизатори или че имах нещо лично срещу Буда. 

Мисля, че се почувствах…предаден. 

– Значи – отговорих аз с нещо много близко до цинизъм в гласа си – ти си 

повече или по-малко плуралист. Няма значение в какво вярва човек стига 

да е искрен. Това със сигурност е популярно и модерно виждане. 

Нео се смути. Той хвърли последното камъче във водата и зъби поглед в 

земята. 

– Дан, не знам какво мислиш, но тона ти ми припомня някои неприятни 

спомени. Май току що преминахме от двама приятели, които говорят 

открито и честно към…някаква инквизиция. Наистина ли искаш да си 

говорим така? Изпитваш ли ме? Това ли е целта н разговора ни? 

Веднага разбрах какво беше почувствал. Самият аз съм го чувствал повече 

пъти отколкото ми се иска да си припомням – хора, които минават от 

църква на църква и питат: „Изпълнен ли си с Духа?” или „Вярваш ли в 

непогрешимостта на Библията?” или „Какво е мнението ти за 



хомосексуализма?” Усещането да отговаряш на подобни въпроси прилича 

на това да продаваш себе си. 

Така че се извиних. Казах му, че мразя подобни изпити и наистина 

съжалявам, че съм го накарал да се чувства по подобен начин. Когато 

погледна назад ми се струва, че само с това, че ме караше да мисля Нео 

пробуждаше в мен някаква враждебност. Не съм горд с това, но то е факт. 

Надявах се, че няма да стане по-лошо. 

– Всичко е наред – каза Нео. – Извинението се приема. 

Хвърлих последното си камъче на брега и се приближих до водата където 

се бяха събрали някои повлечени от водата боклуци. Намерих два клона и 

ги счупих, за да придобият подходяща дължина на тояги за ходене. 

Подадох едната на Нео и без да кажем дума се изкачихме обрано на пътя. 

За известно време единственият звук беше хрущенето на листата под 

обувките ни. Накрая Нео се върна обратно към разговорът ни. 

– Дан, когато говорим за другите религии предизвикателството на 

модерността е да докажем, че ние сме прави, а те грешат. Но аз мисля, че в 

постмодерността се изправяме пред по-различно предизвикателство. 

Въпросът не е толкова дали ние сме прави колкото дали сме добри. И ми 

прави впечатление, че Исус казва, че добротата, а не просто правото е от 

истинско значение – знаеш какво казва – доброто дърво дава добри 

плодове, такива неща. Мисля, че ако ние християните насочим цялата 

енергия, която изразходваме, за да доказваме, че ние сме правите, а 

останалите грешат и я инвестираме в следване на доброто повече хора ще 

повярват че сме прави. 

Бях заинтересуван, но не и задоволен. 

– Разбира се, че съм съгласен, че добротата е важна, Нео, но се 

чудя….наистина ли казваш, че въпросът за правотата е passé? 

Той отговори: 

– Не, просто старите представи за истина и познание са, хъм, щях да кажа 

„деконструирани,” но няма нужда да навлизаме в тази терминология. 

Старите въпроси са поставени под въпрос. Ново разбиране за истината и 

познанието, което може да ги подобри все още не е напълно развито. Така 

че Дан аз по никакъв начин не казвам, че истината не е важна. Но аз 

твърдя, че истината означава нещо повече от фактологична акуратност. Тя 

означава да бъдем в синхрон с Бога. 



Гледайки назад ми се иска да бях помислил върху последните думи доста 

повече преди да продължа напред. Но аз просто я чух и продължих 

нататък. 

– Добре, как тогава евангелизираш, ако не се опитваш да убеждаваш 

хората в истината? Спомням си един стар цитат от св. Франциск, който 

казва на своите ученици да проповядват евангелието по всякакъв начин и 

ако е необходимо да използват и думи. Това ли имаш в предвид – да 

оставим добрите ни дела да говорят? 

– Е, това е една част, разбира се. Важна част. Делата трябва да съпътстват 

думите, мисля, че би казал ти. Но има и повече от това. Вместо да казваме 

„Ей, те грешат, а ние сме прави, така че по-добре да следваш нас,” мисля, 

че е по-добре да кажем: „Виж какво съм намерил. Чуй какво преживях. Ето 

какво ми се вижда смислено. Ще се радвам да го споделя с теб ако ти е 

интересно.” Вместо да побеждаваме хората, вместо да сипем рационални 

аргументи, емоционално заплашителни послания, да започваме 

кръстоносни походи или агресивен състезателен дебат, с който се надяваме 

да ги „печелим” за Христос мисля, че това прилича повече на танц. При 

танца никой не печели и никой не губи. И двете страни слушат музиката и 

се опитват да се движат в такт с нея. В този случай аз чувам музиката на 

евангелието, а моят приятел не я чува, така че се опитвам да му помогна да 

я чуе и да се движи заедно с нея. И както при танца, трябва да попитам 

другата страна дали желае да участва. Има дума за това да накараш да 

танцува някой, който не желае: нападение. Но ако пред теб е някой, който 

желае да се учи и самият ти се движиш добре може да е много забавно. 

При това Нео обърна назад шапката си и се престори, че валсира с 

въображаем партньор като при това заприлича много повече на 10 

годишно момче отколкото на човек на средна възраст. Той свали ризата от 

раменете си и хвана единия ръкав с ръката си като в същото време 

преметна десния през рамото си материализирайки по този начин 

партньора си. В един момент той се престори, че се препъва и пада и след 

това чудесно изигра как помага на падналия си партньор да се изправи. 

– Разбира се, понякога дори най-добрите от нас се препъват и правейки 

това ние спъваме и човека с когото танцуваме. 

Засмях се на малката му проява на детинска свобода. Но поради някаква 

причина не можех да се отпусна напълно и да се смея когато бях заедно с 

него. Трябваше да се върна обратно към трудните си въпроси. 



– Но не намираш ли причина за критика в останалите религии? Наистина 

ли казваш, че всеки танц може да има успех? Няма ли значение дали това е 

правилния танц? 

Той тръгна отново. 

– Да, Дан, аз вярвам, че танца трябва да бъде Божия танц. И ти си прав, има 

толкова погрешни неща в другите религии. Но, знаеш ли, има толкова 

грешки и тук – каза той посочвайки главата, а след това и сърцето си – и 

тук също. Знанията ми за будизма са съвсем слаби, но трябва да ти кажа, че 

това, което зная ми изглежда чудесно и разумно и същото може да се каже 

за Мохамед, макар, разбира се, аз да имам своите несъгласия. И преди да 

споменеш за насилственото обръщение с меч, за  войнствения 

фундаментализъм и други подобни неща, спомни се, че християнството е 

имало същите проблеми. Ние имаме много смущаващи неща, пред което да 

се изправим.  В дългосрочен план бих казал, че света е по-добре с всички 

тези религии отколкото ако няма никаква или само една, дори ако това е 

нашата. Чудя се дали останалите религии могат да имат функция подобна 

на тази, която Павел приписва на Стария завет в Галатяни – те са 

възпитатели или настойници, които са пазили културата докато се появи 

Христос с благата вест. Според мен те не са врагове на благовестието 

повече отколкото християнството е враг – макар че, разбира се, то 

понякога е такова. 

Чух го да казва това но в първия момент не схванах смисъла. 

Християнството враг на благовестието? Какво можеше да има в предвид? 

Той усети объркването ми и спря. Махна ми да се присъединя към него и 

седна на старо дърво паднало успоредно на пътя. Погледнах назад – бяхме 

изминали дълъг път – след което се наведох, за да погледна напред – все 

още ни предстоеше доста разстояние. Започвах да се изморявам както от 

вървенето така и от мисленето. Докато си поемахме дъх Нео каза: 

– Надявам се, че не съм те разтроил твърде много. Мисля, че последното, 

което казах, че християнството може да бъде враг на евангелието наистина 

те засегна. 

Казах, че е така. За да обясни той ми разказа една история случила се по 

време на последната му ваканция през Юни. Намирал се в Сиатъл където в 

момента живеели неговите родители. Един ден той взел ферибота до 

остров Байнбридж просто, за да се разходи. На връщане започнал разговор 

с човек, който подобно на него се наслаждавал на красивото сиатълско 

небе от перилата на ферибота. Докато говорели по някакъв начин стигнали 

до въпроса за религията. Когато Нео определил себе си като християнин 

човекът казал, че е евреин и след това добавил без злоба: „Наскоро гледах 



една от вашите телевизионни програми. Да ти кажа честно тя направи 

християнството да изглежда твърде глупаво.” Нео казал, че се надява той 

да не съди за всички християни по няколко телевизионни предавания. 

Човекът казал отново без злоба: „Всъщност съм мислил доста за това. Като 

цяло мисля, че християнството е един проводник на злото в този свят.” 

След това добавил: „Израснах в малък град в Индиана. Бяхме 

единственото еврейско семейство заобиколено от християни. Това беше 

ужасен начин да растеш. Никога не бяхме приемани; винаги гледаха на нас 

като на аутсайдери. Единственият контакт извън изкуствените поздрави 

беше когато неколцина фундаменталисти ми казаха, че ще отида в ада; те 

се надяваха да ме обърнат. Очевидно ефекта беше обратен. Пътувал съм 

доста и ми се струва, че където и да отида християните си създават своя 

група, която изключва всички останали. Разбира се, Холокоста е най-

крайния пример за това. Това наистина е твърде ужасно понеже аз 

всъщност съм чел какво казва Исус и смятам, че той е бил един велик 

еврейки пророк, може би най-великият, който някога е живял. Но 

християните и Исус не изглежда да имат много общо доколкото аз мога да 

видя.” 

Попитах Нео как е отговорил на човека. 

– Какво можех да кажа? Казах му, че е тъжно, но че в това има твърде 

много истина. 

– Това ли е всичко? – попитах аз. 

– Да. Но когато ми каза довиждане, той беше искрено топъл към мен. 

Придружи ме през кея и вървя с мен до близката улица. Понеже щеше да 

се качва на самолет до Хавай аз му помогнах с багажа. Когато ми каза 

довиждане се чувствахме като стари приятели. Надявам се, че съм му 

показал един по-различен вид християнство. 

– Не чувстваше ли нужда по някакъв начин да защитиш пред него вярата? 

– попитах аз. 

– Защо Даниел? Защо да защитавам незащитимото? Човекът вече имаше 

добро отношение към Исус – това е най-важното нещо. Аз просто исках да 

му дам по-нататъшно доказателство, че Исусовият Дух не е зад лудостта, 

която е видял по телевизията или в изключването, което е преживял като 

дете или в ужаса, който виждаше в Холокоста. Наистина той донякъде 

преувеличаваше, но в думите му имаше твърде много истина, за да ги 

отхвърлим. Почувствах, че най-доброто, което можех да направя е просто 

да се съглася с него. Пред всичко, в самото евангелие, Исус трябваше да 

смъмри учениците си в няколко случая казвайки им, че не знаят на какъв 



дух са. Ако се е случило тогава защо се учудваш, че продължава да се 

случва през историята? Християнството не е спасение, поне това е 

сигурно. Добрата вест е. 

Аз отговорих: 

– Докато казваше това си мислех за Исус, който казва на Петър: „Махни се 

зад мен сатана.” Мисля, че това трябва да ни покаже че ние, християните, 

понякога ще вървим с Исус докато в същото време действаме срещу Него. 

Никога не съм мислел за това по-рано. 

Отново тръгнахме. Започна да ми се иска да бях взел някаква храна понеже 

и двамата бяхме огладнели. 

– Но да се върнем към другите религии – продължих аз. – Не казва ли 

Исус, че всички, които са идвали преди Него са крадци и разбойници? И не 

предупреждава ли Той за лъжемесии, които ще дойдат след Него? Той не 

изглежда толкова положително настроен или дори неутрален към другите 

религии. 

– За кого мислиш, че е говорил Исус когато предупреждава за тези дошли 

преди Него? Дали за Платон? Аристотел? Буда? За старозаветните пророци 

– те са дошли преди Него? Мисля, че говори за лъжемесиите от 

собственото си време, може би дори за хора като Варава, бунтари, зилоти. 

Не зная. А що се отнася до тези, които идват след Него дали има  в 

предвид Дейвид Кореш или Джоузеф Смит или Хитлер или Сталин? За 

когото и да говори сигурен съм, че те са били крадци и разбойници.  И аз 

съм сигурен, че Той не е такъв – понеже дойде, за да даде, не за да вземе. 

Знаеш ли, Дан, може дори да е имал в предвид хора като човека по 

телевизията, за който говореше моят приятел от ферибота! 

Аз продължих: 

– Но Исус казва: „Аз съм пътят истината и живота. Никой не идва при 
Отца освен чрез Мен.“ Какво правиш с тези думи? 

Бях твърде напрегнат, но тонът ми беше искрен. Този път не го подлагах 

на „инквизиция.” 

– Ще ти кажа какво правя с текста. Съгласявам се с него. Сто процента. По 

никакъв начин не казвам, че Буда, Мохамед или някой друг е пътя. Не 

казвам, че те са алтернативи на Исус. Дан, аз съм християнин! Аз обичам 

Исус! Просто казвам, че е тъжно някой невеж проповедник да се подиграва 

с Буда или Мохамед – при положение, че не изучавал сериозно никой от 



двамата, и още по-малко ги разбира – като че ли е по-умен, по-мъдър и по-

добър просто понеже вярва в Исус. Той може да е благословен защото 

вярва в Исус, но това не го прави по-умен. 

След това Нео каза нещо, което никога няма да забравя: 

– Мисля, че някои християни използват името на Исус като пряк път да 

покажат, че са прави като при това пропускат да бъдат смирени или мъдри. 

Те изглежда смятат, че ако достатъчно често повтарят „Исус” това е 

гаранция, че не са глупави. Аз съм съгласен с човека, който срещнах на 

ферибота – това не върши работа! Ако хората отхвърлят Исус понеже 

слушат някой новоизлюпен евангелизатор, който просто си пее песента и 

се подиграва на Буда или Мохамед аз изобщо не смятам, че те отхвърлят 

Исус. Те отхвърлят арогантността, невежеството и лошия вкус на 

проповедника. 

– ОК, Нео. Но аз никога не съм казвал нищо за това да се подигравам на 

другите. 

– Зная. Но съм чувал толкова много подобни неща – и за съжаление сега, 

благодарение на чудото на телевизията, хората по целия свят могат да 

чуват и да виждат колко глупави са някои християни. Мисля, че това е 

много грозно. Виж, вярвам, че Христос е спасител на света. Вярвам, че 

един ден всяко коляно ще се преклони пред Него, че ако вярваме в Него и 

Го следваме Той ще ни доведе до Отца. Твърде често когато цитираме този 

стих, който казва, че Той е пътя той звучи сякаш Исус стои на пътя – като 

че ли хората се опитват да дойдат при Отца, а Исус е препречил пътя и 

казва: „О, не, няма! Първо трябва да минете през Мен.” Вярвам, че не това 

е имал в предвид когато е казал, че е пътя. И, Дан, аз наистина вярвам, че 

Той е истината. Той е реалността, Той е автентичен, Той е истински и 

реален, а не фалшив или преструващ се на нещо, което не е. И аз наистина 

вярвам, че Той е живота, че пълнотата на живота е в Него. Наистина 

вярвам, че никой човек не може да бъде в общение с Бог-Отец без делото и 

мъдростта и любовта на Исус. Ако не вярвам в това не мисля, че бих могъл 

да наричам себе си християнин. 

– Сега ме объркваш, – казах аз – Преди няколко минути звучеше сякаш 

защитаваш другите религии. Сега се съгласяваш, че хората от другите 

религии са изгубени. 

– Аз не казах точно това, Дан. Виж, вярвам, че да бъда справедлив 

означава да защитавам хората когато те са обвинявани несправедливо. И аз 

вярвам, че твърде често християните несправедливо обвиняват останалите 

религии за неща, които просто не са верни. Несправедливостта от наша 



страна е грозно петно. Тя е срам за благовестието и за Христос. Можеш ли 

да ме обвиняваш за това, че желая да бъда справедлив дори към хора, 

които не са съгласни с мен? 

Поклатих глава и казах, че разбирам какво има в предвид и той продължи: 

– Виж, моето разбиране за благовестието ми казва, че религиите винаги са 

нещо смесено без значение дали става дума за юаизма, християнството, 

исляма или будизма. Една част от тях отразява искрените опити на хора да 

намерят истината, а друга опитите да прикрият истината чрез лицемерие. 

Някои от тях показват свидетелствата на Бога, които хората намира в 

природата, чрез опита си, чрез отпечатъка на Бога в тяхното собствено 

сътворение и в сътворението на вселената – Павел говори за това в 

Римляни 1 и Деяния 19. А друга част отразява собственото ни его или 

нашата гордост докато се опитваме да надскочим истината и да 

изглеждаме свети докато правим това. Както ти каза веднъж дори  Петър 

трябваше да чуе, че говори думите на сатана. Така че не мисля, че 

християнството като цяло се представя по-добре отколкото Петър. Но не е 

ли именно това идеята на благовестието – че ние много грешим, каквато и 

да е нашата религия и се нуждаем от Божията благодат? 

Спрях и Нео направи още няколко крачки, след което се обърна и ме 

изчака. Той каза доста твърдо: 

– Виж, Дан, аз вярвам, че Исус е Спасител, не християнството. Това 

толкова ли е лошо? Защо смяташ, че напуснах пастируването? 

В този момент нещо в мен се прекърши. Сякаш някакво въже, което до 

този момент ме беше държало се скъса и аз започнах да падам. Някакъв 

резервоар в мен пълен със страх и агресия (а може би и с двете) изригна. 

– Проклет да си! – извиках аз, изненадвайки сам себе си понеже нямах 

навика да кълна. – Проклет да си! Толкова е трудно да разбера! И ако 

мислиш, че ми помагаш – сега вече обвинявах – не е така! Само правиш 

нещата по-лоши! 

Юмруците ми бяха свити и лицето ми трепереше. Бях извън себе си. 

Наистина ли щях да заплача? Какво ставаше с мен? 

Нео ме гледаше шокиран, напълно изгубил способност да говори. Той 

вдигна ръцете си: 

– Не исках да кажа…. 



– Не ми пука! Не ме интересува! – изкрещях аз. – Ако мислех като теб, ако 

кажа само една десета от това, което ти каза ще бъда уволнен на секундата. 

Няма да прекарам жена си през това. Няма да оставя децата ми да 

преминат през това. Няма да оставя това да се случи на църквата ми. Защо 

по дяволите просто не ми кажеш да стана учител и да забравим всички 

тези богословски глупости? Това е лудост! Ти не ми помагаш! 

Аз не само обикновено съм кротък, но никога през съзнателния си живот 

не бях удрял някого. Просто по природа не съм агресивен човек. Така че 

това, което се случи сега ме изненада и все още ме смущава. Хванах 

тоягата си и я завъртях с всичка сила, сякаш беше бейзболна бухалка, в 

дънера на едно дърво. Част от нея се счупи и отхвръкна в гората въртейки 

се като перка на хеликоптер. 

– Проклето да е всичко! – извиках аз. След това захвърлих и другата част и 

обърнах гръб на Нео докато тя отскочи в един два камъка и падна сред 

листата. Настана една секунда тишина след което аз хукнах обратно по 

пътя откъдето бяхме дошли, без никаква идея накъде отивам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 9 

ИЗКУПВАЙКИ КУЛТУРАТА НА ВЕЧЕРЯ 

Нео се затича след мен викайки: 

– Дан, Дан, съжалявам. Много съжалявам, че те разстроих. Съжалявам….. 

Продължих да вървя, но само след няколко крачки се почувствах като 

глупак. Приличах на хлапак, който изведнъж се ядосва без причина. Какъв 

идиот бях само. Обърнах се и го изчаках да ме настигне. Не можех да го 

погледна. Не се чуваше никакъв звук – нито птича песен нито жужене на 

насекоми, нищо. 

И двамата едновременно казахме: „Съжалявам”, след което мълчаливо 

вървяхме до паркинга. Не знаех какво минава през ума на Нео, но самият 

аз не бях в състояние да мисля за нищо. В мен се бореха различни чувства 

– смущение, разочарование, страх, съжаление и още смущение заради 

избухването ми. 

Когато стигнахме до колите си Нео подпря своята тояга на знака „Не 

паркирай,” след което се приближи към мен и стисна ръката ми. 

– Виж, – каза той, – никой от нас не искаше това да се случи. И двамата 

сме уморени. Нека да го оставим да отлежи няколко дена. След това ако 

имаш желание можеш да ми се обадиш. Става ли? 

Кимнах с глава. Започнах да се извинявам, но той ме прекъсна: 

– Няма нужда да се извиняваш. Понякога притискам хората твърде много. 

Вината е изцяло моя. Ще чакам да се обадиш. 

Той свали шапката си, влезе в колата и потегли. Стоях облегнат на колата 

си за няколко минути, след което направих същото. 

Надявах се когато се прибера да избегна Карол, но нямах този късмет. Тя 

хвърли само един поглед към мен и попита: 

– Какво се е случило? Какво не е наред? 

– Нищо, нищо. Просто съм обратно там откъдето започнах. 

Минах покрай нея без да я прегърна и продължих: 



– Имах някаква надежда. За няколко седмици се надявах. Но така няма да 

стане. 

Затръшнах вратата и отидох да си взема душ. 

Когато се върнах очите на Карол бяха зачервени и пред нея се виждаха 

няколко кърпички. Отидох до дивана и седнах до нея. Опитах се да я 

прегърна, но тя се отдръпна. 

– Притеснявам се за теб, – каза тя – Беше толкова хубаво да те видя по-

радостен през последните няколко седмици. Сякаш срещите ти с Нео 

наистина ти помагаха по някакъв начин. Но сега това свърши. Страхувам 

се за теб, Дан,- за нас. Опитвах се да бъда силна, но …се страхувам да съм 

женена за… 

Тя не знаеше как да завърши изречението. Помогнах й: 

– За неуравновесен човек. Не мога да те обвинявам, Уморих се да съм 

такъв. 

Карол каза: 

– Молих се за теб, Дан. Точно тази сутрин. Мислех за цялата ти мъка, за 

всички твои мисли, за цялата ти борба и се молех: Боже, не виждаш ли 

колко Те обича той? Ако не Те обичаше, ако не обичаше истината 

толкова много той просто щеше да играе пред другите. Но, Боже, той 

страда понеже наистина иска истината. Наистина го е грижа. Надявах 

се, че Бог вижда това, Дан. Надявах се, че Той ще те изведе от това. 

В нашия брак Карол и аз постоянно преминавахме през един повтарящ се 

сценарий. Всъщност това приличаше на постоянна борба. Тя ме питаше  

как е минала седмицата, през която съм бил на конференция и аз казвах, 

чудесно. Когато тя настояваше за подробности и аз се опитвах да й ги дам, 

но умът ми се оказваше празен. След това тя се чувстваше наранена, като 

че ли се опитвах да скрия нещо от нея. Тогава и аз се ядосвах понеже 

наистина не бях в състояние да се сетя за нещо, което да й кажа и просто 

исках да ме остави на мира. За щастие този път не само бях в състояние да 

си спомня всички детайли, но и исках да ги споделя с нея. Разказах й 

всичко, за разходката с Нео, нашия разговор и за избухването си по 

обратния път. Тя слушаше със сълзи в очите и когато накрая свърших и 

тъжно я попитах: „Какво да правя сега?” тя каза: 

– Трябва да продължиш да говориш с този човек. Не зная какво е то, Дан, 

но изглежда той има това, от което ти се нуждаеш. Мисля, че Бог го е 



изпратил в живота ти, но не просто, за да ти помогне да станеш учител. И 

може би той също се нуждае от теб. Надявам се, че не си го отблъснал. 

– Но Карол, – казах аз – понякога когато говоря с него се чувствам сякаш 

отпадам от Бога. 

– Може би – каза тя – Но може би това е риск, който трябва да поемеш. 

Сега не се намираш на добро място. Освен това вероятно и без това ще 

отпаднеш от Бога. 

Усмихнах се и погледнах надолу, спомняйки си, че само преди няколко 

седмици бях написал в дневника си нещо много подобно. 

Извърших задълженията си в неделя колкото можех по-добре и успях да се 

удържа да не се обадя на Нео до понеделник следобед. Беше странно. 

Очаквах неловък разговор. Когато вдигна казах доста официално: 

– Д-р Оливър, Дан Пуул се обажда. 

Той каза: 

– Преподобни Пуул. Дяволски се радвам, че се обади. 

Не можах да се сдържа и се разсмях. Само едно изречение разсея 

непохватността. 

– Нео, жена ми предложи да те поканя на вечеря – казах аз. – Ще приготвя 

нещо леко – и обещавам, че няма да сложа отрова. 

– Само ако обещаеш, че няма да пипаш остри предмети докато съм там. 

Видях на какво си способен със сопата! – пошегува се той. - Сериозно, 

Дан, ще дойда с удоволствие. Свободен съм четвъртък и петък. 

– Тогава четвъртък – казах аз. Обясних му как да стигне до нас и след това 

затворих телефона. 

Във вторник повече от час писах на Нео извинение за моето избухване. В 

Сряда го изхвърлих и започнах наново. И двете писма казваха едно и също 

нещо, с донякъде мъчителна ретроспекция и анализ: 

Не зная какво ми стана в събота. Сякаш бях разкъсан между честното 

ми любопитство и желанието да преследвам истината и реалността да 

бъда пастир – което означава да живея една роля където промените в 

богословието имат сериозни последици. От дълго време се клатушкам 

между надеждата и отчаянието в моето служение. Нашите разговори 



съживиха надеждата, че може би ще се справя, но мисля, че тогава се 

обади реалността и отчаянието отново надделя. Когато надеждата и 

отчаянието се сблъскат това често води до експлозия. Нео, дължа ти 
това обяснение и съжалявам за станалото.  

В сряда изхвърлих версия две и вместо нея написах следната кратка 

бележка на една хубава картичка, каквито обикновено изпращаме на хора, 

които харесваме и които сме изгубили. Надявах, че опита ми да се 

пошегувам щеше да бъде разбран. 

Нео, мисля, че разбираш моето избухване миналата събота по-добре от 

самия мен. Никога по-рано не съм правил или казвал нещо подобно. Моля 
те да ми простиш и да се молиш за мен. 

Дан 

Реших, че липсата на дълго и подробно обяснение ще покаже уважение 

към ума и приятелските чувства на Нео. 

Когато Нео пристигна той ме поздрави топло, този път с прегръдка вместо 

с ръкостискане. Нямах възможност  да му дам картичката преди Кори и 

Трент да дотичат, за да се представят. Тя бяха в своите футболни 

униформи (след вечеря имаха тренировка) и след секунда Нео беше на 

игрището заедно с тях ритайки футболната топка. Наблюдавах го през 

прозореца, вратовръзката му беше преметната през рамо и костюмът му се 

мачкаше докато риташе, правеше пасове и дриблираше. И той и 

близнаците се смееха. Чувствах, че на вечеря ще се случи нещо лошо. 

– Това е най-хубавият спорт на света – каза той когато се върна докато си 

поемаше дъх и оправяше вратовръзката си. – А това е една от най-добрите 

полузащитнички – каза той като видя Джес, която изтича да стисне ръката 

му преди всички да седнем на масата. 

Аз се помолих, след което Нео и Джес поговориха за някои от нейните 

съотборнички. Със смущение трябваше да призная, че не познах никое от 

имената. 

Карол обикновено е доста притеснителна, но скоро след като седнахме за 

вечеря (бях приготвил моя специалитет – червен боб с люто пиле), Нео я 

предразположи да разказва истории за детството й в Атланта, как сме се 

срещнали в Бейлър и за работата й като графичен дизайнер преди да се 

родят децата. Тя от своя страна го накара да разкаже собствената си 

история, която беше споделил с мен при първите ни няколко срещи. Аз 

останах доста тих. Усещах допира на плика с картичката в джоба си, исках 



да го дам на Нео, но желаех да намеря подходящия момент след като 

децата станат от масата. 

Трябваше да закарам момчетата до училище за тяхната тренировка по 

футбол, така че след основното ядене ние тримата помолихме останалите 

да ни извинят. Джес изчезна скоро след момчетата – вероятно, за да си 

поговори с приятелки по телефона – нейния ритуал след вечеря. Това даде 

възможност на Нео и Карол да останат сами за около 20 минути преди аз 

да се върна. 

Беше ясно, че са имали сериозен разговор докато ме нямаше. Донесох кафе 

и десерта и седнах. 

– Добре дошъл обратно, Дан – каза Нео. 

Карол не отбеляза моето появяване, но и не губи време преди да ме 

включи в разговора. 

– Нео, мъжът ми каза, че напълно е откачил когато се е разхождал с теб 

преди няколко дена. Какво смяташ, че го е разстроило толкова? 

– Доколкото си спомням, Карол, аз казах нещо нечестно и обидно за 

организираната религия. Предполагам, че Дан е решил, че аз не вземем 

насериозно сложността на живота му свързана с това, че той се е посветил 

на организираната религия и има семейство, което трябва да издържа и 

къща, която да изплаща. И той беше прав – аз бях нечувствителен и 

напълно неправ. Толкова е лесно за някой външен човек да прави 

забележки, така че той имаше пълното право да ми се ядоса. Аз твърде 

много опростявах нещата. 

Поглеждайки назад сега беше момента да му дам моето извинително 

писмо, понеже грешката беше изцяло моя, а не негова. Но поради някаква 

причина аз напълно пропуснах тази възможност и вместо това го 

прекъснах с думите: 

– Но, Нео, ти си епископален. Това едва ли те поставя извън 

организираната религия. 

Той отговори: 

– Добра забележка, Дан, добра забележка. 

Той помисли за момент, след което каза: 



– Знаеш ли, „организирана религия” е всъщност е ужасно проблематичен 

израз. Искам да кажа, бихме ли предпочели „неорганизирани религии”? 

Карол се усмихна и той продължи: 

– Организирането или неорганизирането може да е проблематично, но не 

смятам, че самата организация би била проблем. 

Карол каза: 

– Тогава самата религия ли е проблема? 

Нео отговори: 

– Стария латински корен на думата означава просто „да свържа отново” – 

разкъсано сухожилие, влошени отношения, такива неща. Сякаш точно от 

това се нуждаем, не мислите ли? Ние сме „разкъсани”, разделени хора, 

които имат нужда да бъдат „свързани” обратно с Бога, един с друг, 

реинтегрирани в самите себе си, свързани отново със света, от който сме 

част. 

Мекият южняшки акцент на Карол контрастираше с ямайското звучене на 

Нео: 

– Това наистина е забележително, Нео. Не съм мислела за религията по 

толкова позитивен начин. Всъщност, струва ми си, че съм смятала 

религията за част от проблема. Когато си жена на пастир, разбира се, 

виждаш доста неща и това лесно може да те направи цинична. Но мисля, 

че дори когато растях се чувствах по същия начин. Там откъдето идвам 

религията е навсякъде, тя изглеждаше свързана с политиката на града, на 

щата, с националната политика – като че ли световната светска власт е 

май-важното нещо. Но тук – и за мен Мериленд все още е някъде на север 

– е много различно. 

– Какво е различно? – попита Нео 

– Е, продължи тя – религиозните политически движения със сигурност са 

силни и тук. Но като цяло – знаеш – тук, сред хората от нашия квартал 

например – религията изглежда повече като част от личния свят. Тя е 

свързана с моите собствени нужди, моето удобство, моите чувства, моите 

предпочитания. Знаеш как хората казват, че религията е нещо лично. И в 

двата случая винаги съм изпитвала смесени чувства към думата религия. 



– Разбирам какво искаш да кажеш, Карол – каза той. – И си права. От една 

страна навсякъде има много хора, които искат да наложат тяхната религия 

на останалите по законодателен път, като че ли ценностите и вярата могат 

да бъдат наложени по-добре със закон отколкото с меч. И от друга страна 

има много хора, за които религията е станала нещо само малко повече от 

хоби или може би от начин да мислят за себе си, подобно на „позитивните 

разговори,” които понякога чуваме  – може би подобно на дете тананикащо 

си песничка в тъмнината на своята стая, за да си помогне да заспи без да си 

представя, че в скрина има духове, а под леглото чудовища. 

Не съм особено добър слушател затова го прекъснах: 

– Хей, Нео, знам какво мислиш. 

Той попита какво. Казах: 

– Че политиката и личния живот са двата края на една линия на земята – 

прокарах пръста си по конденза на чашата ми със студена вода, след което 

я начертах на масата  – но тук горе има друга линия. 

Нео отпи от кафето си и се усмихна топло. 

– Всъщност, Дан, аз не мислех нищо такова. Но след като спомена за 

това…. 

Казах на Карол: 

– Приготви се мила. 

Той се усмихна каза бавно: 

– Мисля си, че това, към което са се стремели Исус и всички апостоли след 

Него, в най-добрите си моменти, тук горе, на това ниво – той вдигна ръката 

си – е било едно глобално, обществено или религиозно движение, което 

носи цялостно примирение на нашия свят. Истинска религия, 

революционна религия. Това им е донесло неприятности. 

Карол отговори: 

– Как е възможно някой да бъде против това? Как може някой да не го 

иска? 

Нео пренебрегна или й просто пропусна въпросът й или пък се върна към 

нещо, за което бяха говорили по-рано понеже аз не виждах как мога да 

свържа това, което каза питането на Карол. 



– Мисля, че това, което хората всъщност мислят когато казват, че са срещу 

организираната религия е, че те са срещу лицемерната религия, религията 

на правилата и законите, погрешно насочената религия, сляпата и 

немислеща религия. Това е нещо, срещу което и аз съм против без 

значение дали е свързано с името на Буда или на Христос – особено на 

Христос! Така че тук не става дума за лично удобство или за политическа 

власт, а за една революционна мисия. Съгласен ли си, Дан? 

Въпросът му очевидно беше реторичен, така че не си дадох труд да 

отговарям. Вместо това попитах: 

– Нео как би описал разликата между автентичната и погрешно насочената 

религия? 

– Не мисля, че мога – каза той – Не е толкова просто. Спомняш ли си какво 

казва Исус? Плевелите и житото винаги са смесени. Има добри католици, 

добри източно православни, добри петдесятници и добри епископални, без 

значене дали вярваш в това или не. Има и лоши. 

Сега всички обърнахме сериозно внимание на десерта, който бях донесъл – 

обикновен купен тиквен пай, но Нео направи от него голям въпрос. 

Няколко минути по-късно всички хванахме отново чашите си с кафе. То 

беше студено, но не твърде и ние продължихме нашия сериозен разговор. 

Нео говореше, но не по обичайния си директен начин. По-скоро звучеше 

някак разхвърляно. 

– Обратно към твоя въпрос, Дан. Спомням си, че преди няколко години 

когато бях в Париж чух, че думата религия на френски е culte. Това ме 

накара да мисля за връзката между тяхната culte и нашата culte и за 

връзката между култ и религия на английски. И тогава ми просветна 

връзката между думите култ и култура. 

Карол и аз отпивахме от чашите си с кафе очаквайки продължението на 

историята, но той просто продължи да се взира в обувките си. Накрая аз 

казах: 

– ОК, и какво? 

Той се засмя. 

– О, това е смешно. По онова време ми с стори наистина значимо 

просветление, но нямаше с кого да говоря за това, така че го забравих…О, 

да. Сега си спомних. Мислех си за различните начини, по които религията 

е свързана с културата около нея, за начина, по който culte си 



взаимодейства с културата. Иска ми се да можех да си 

спомня….Предполагам, че за начало culte може просто да означава да се 

опиташ да служиш на културата – разбираш ли, като един вид национална 

религия. Тук включвам дори твоята Религиозна десница, Карол. Понякога 

твоите радио проповедници са толкова загрижени да „спасят Америка”, че 

започваш да мислиш, че евангелието съществува единствено заради 

американската култура. Мисля, че по този начин религията понякога губи 

своята душа и culte просто става част от културата. Тя придобива 

известно и влияние и уважение за сметка на душата си. 

Нео продължи: 

– Религията може също така да се опита да се отдръпне от културата – да 

се изолира и да създаде своя собствена субкултура. Предполагам, че 

повечето крайни групи, които ние наричаме „култове” правят това най-

явно; те изцяло се отделят и създават свой собствен език за посветените, 

своя собствена теория на конспирацията, своя алтернативна история и в 

резултат на това ние ги наричаме култови. Но има цял ред изолации – то 

крайни до по-слаби. Струва мис е, Исус имаше по-различен начин – 

радикално различен. Той искаше да изпрати Своите последователи в 

културата с една мисия  – не за да служат на културата и да й помогнат да 

постигне своите собствени цели, но по един вид Божествено променящ 

начин, culte внасяща в културата Божието царство, не просто опитвайки 

се да й служи както правят гражданските религии, а по-скоро опитвайки се 

я изкупи за една по-висша цел, за Божията цел. 

Думата „изкупвам” навя на Карол спомени от преди няколко години, които 

тя сподели с Нео. Бяхме във Вашингтон на конференция на тема 

християнството и изкуството, в която участваше танцува трупа от Уганда. 

Водачът й говори кратко между два танца. Карол каза: 

– Все още помня звученето на акцента му и страстта в думите му. Той каза: 

„Когато мисионерите дошли в моята страна те отначало се опитали да 

отнемат културата на хората. Те се опитали да я заменят със своята 

собствена европейска култура и почти успели. Но, макар че сме повярваме 

в благовестието ние сме се противопоставили на опитите им да изтрият 

културата ни понеже сме осъзнали, че Исус е дошъл не, за да отнеме 

културата от хората, но греха от културата. Той е дошъл не, за да осъди 

културата, а за да я изкупи…” 

Нео каза: 

– Това е много хубаво. Уганда… 



След дълга замислена пауза той продължи, намигвайки ми: 

– Ето защо за мен е възможно да бъдеш християнин и все пак да бъдеш в 

културно отношение будист, мюсюлманин или навахо. 

Той очакваше реакция от мен и получи такава. 

– Искаш да кажеш, че тези повярвали в Исус хора все още ще бъдат 

будисти? – попитах аз. 

Той отговори: 

– Трябва да осъзнаем, че будизмът е повече от религия, повече от culte. 

Той е също така и култура. Така че аз не виждам защо Исус да не може да 

завладее една будистка култура точно както е завладял еврейската и гръко-

римската култура в първото хилядолетие и европейската култура във 

второто. Ако в третото хилядолетие влезе в будистката култура Той ще 

донесе едно истинско християнство – не просто западноевропейско 

християнство. И ако Христос влезе в ислямската култура Той ще донесе 

истинско християнство, но отново, това няма да бъде западноевропейското 

християнство. Това за мен е мисионерското предизвикателство на третото 

хилядолетие: не да изтриваме будистката или ислямската или племенната 

култури, но да ги благославяме с Христос – оставяйки Христос да влезе в 

тях и да изгони злото от тях, точно както е казал водачът на танцьорите, и 

по този начин да ги изкупи. Мисля, че всеки такъв случай ще донесе нещо, 

което ще обогати нашето християнско наследство също, точно както 

африканските танци са ви обогатили през този ден. И може би чрез този 

процес ние ще оставим Христос да навлезе по нов начин и в нашата 

западна култура. Това е чудесна мисъл! 

На два или три пъти бях готов да кажа нещо, но всеки път спирах в 

очакване на Нео да свърши. Довърших кафето си и след това отидох да си 

налея още една чаша когато в умът ми се появи друг спомен, който 

споделих с Нео когато се върнах обратно на масата. 

– Спомням си за един друг чудесен момент от преди няколко години. Един 

петък сутрин получих обаждане, че група пастири-индианци пристигат в 

Вашингтон за някакво специално събиране и настаняването им се е 

провалило. Бих ли ги приел в къщи? Казах, че става (след като попитах 

Карол – поне толкова съм научил през годините!) и същата вечер взех 7 от 

тях от летището. Никога няма да забравя претъпканото пътуване към къщи 

– не си спомням по-рано да съм бил с толкова весели, обичащи смеха хора. 

Шегите и закачките просто валяха. Когато стигнахме в къщи и те видяха 



моите китари и мандолина веднага започнаха да свирят и да пеят. Никога 

не бях предполагал, че индианците обичат каубойска музика. 

Нео се подсмихна на това и аз продължих. 

– В събота те имаха своята среща, след което разгледаха околността. В 

неделя изпяха една кънтри госпъл песен в църквата ми – хората много я 

харесаха. Трябваше да си тръгнат в понеделник сутрин, така че в неделя 

вечер останахме доста след полунощ, за да пеем и говорим. Когато 

музиката спря аз ги попитах нещо: „Някой от вас използва ли своята 

американска култура в родната си църква?” Настана неловка тишина, те се 

спогледаха този път без да се шегуват, всички бяха станали много 

сериозни. Накрая един от тях каза: „Не, не използваме.” И изведнъж от 

всички страни на стаята те започнаха да признават, че не използват, че 

мисионерите им били казали, че това е от дявола и подобни неща. След 

това един от мъжете си призна нещо. Той каза: „Всъщност аз все ще ходя в 

шатра за изпотяване и за мен това е част от поклонението ми.” След това 

той обясни ритуалът на потенето: „Събличам дрехите си – което за мен е 

символ на  пълното ми откриване пред Бога. След това влизам в шатрата за 

изпотяване, което показва, че надничам дълбоко в сърцето си. Аз съм там, 

гол, заедно с всички мои братя, което ми напомня, че съм част от една 

общност и че не мога да се гордея или да имам някакви по-големи 

претенции пред тях. След това изливаме вода върху нагорещени на огъня 

камъни и започва да се издига пара. Това е като молитва и докато изливам 

вода аз изповядвам греховете си пред Бога. Колкото повече изповядвам 

толкова по-горещо става и колкото по-горещо става толкова повече се 

потя. Потенето е като очистване. Сега когато съм християнин за мен това е 

значима част от поклонението ми. Никога не съм казвал това – може би 

мислите, че е ужасно.” 

Тогава – продължих аз – проговори един от другите пастири и каза, че това 

наистина го притеснява. На него му звучи като синкретизъм, като смесване 

на чистото християнство с езически елементи. Той каза, че ние не трябва 

да смесваме поклонението на единствения истински Бог с елементи от 

други религии. Тишината стана неловка когато същият този човек започна 

да говори отново и по лицето му потекоха сълзи: „Съжалявам”, каза той. 

„Не аз казах това, а моята семинария. Моля те, прости ми. Мисля, че това, 

което каза за потенето е чудесно.” Няколко минути след като спря да 

говори той все още хълцаше – беше затрогващо да видя колко 

емоционално беше всичко това, не просто за двамата които говореха, а и за 

всички останали. След това човекът продължи: „Аз съм хопи и един от най-

значимите ми спомени в живота преди семейството ми да повярва е как 

както момче присъствах на индианско съвещание. Ние танцувахме и 



танцувахме часове наред всеки ден. Разбирате ли, за хопи танцът не е 

просто символичен. Той всъщност е форма на молитва. Всеки път когато 

краката ми докосват земята аз казвам на великия дух нещо, което никога не 

мога да изразя с думи. Цялото и тяло се моли когато се движа в кръг.” По 

това време той вече беше станал на крака и ни показваше движенията на 

танца. След това седна отново и хвана главата си с ръце. „Една от най-

големите ми мечти”, каза той, „е един ден да водя хопи църква в танц в 

поклонение на моя Спасител.” Тогава той започна истински да плаче и 

останалите го наобиколиха положиха ръце на раменете му и се помолиха 

за него. Какъв момент беше това. Никога няма да забравя това. 

Продължих да разказвам как завърши разговорът. След както всички 

отново седнахме, аз попитах как те биха започнали отново да интегрират 

местите обичаи в тяхното поклонение и един от пастирите отговори: „Не е 

толкова просто, Дан. Може би е твърде късно. Виждаш ли, пътувал съм из 

цялата страна когато говоря срещу наркотиците в училищата в различни 

резервати. Вероятно за една година виждам повече индиански деца от 

всеки друг. Където и да отида виждам деца, които се срамуват от това, че 

са индианци. Собствените ми дъщери отказаха да се регистрират като 

индианци, макар че по този начин щяха да получат стипендия. Ако отидеш 

в някое училище, в който и да е резерват можеш да помислиш, че си във 

Филаделфия или в Чикаго понеже децата напълно са приели 

афроамериакнската градска култура – рап музиката, широките панталони 

какъвто е стилът на MTV. Те всички се срамуват от своята култура, те не 

желаят да бъдат различни от останалите тийнейджъри. Мисля, че ако 

искаме да достигнем младото поколение трябва да станем дори още по-

малко индианци отколкото сме сега. Това е тъжно.” Това предизвика 

оживена дискусия и аз си спомням, че добавих: „Няма ли да е иронично 

ако през 21 век се опитаме да обърнем и да съхраним в името на Христос 

именно тези родни култури, които сме се опитали да изкореним през 19 и 

20?” 

Погледнах към Нео, за да видя как реагира на това, но той просто се 

взираше в мен и показалците му почти докосваха устните, които леко се 

усмихваха. Тогава не схванах защо изглеждаше толкова заинтересован и 

докоснат от тези истории. По-късно осъзнах, че като черен за него те имат 

значение и влияние отвъд това, което аз, Карол или някой друг бял човек 

би могъл да си представи. Може би той просто беше учтив и не каза какво 

мисли за моите хора, моите предци. Не зная. 

Понеже говорехме за културата и тъй като Нео изглеждаше заинтересован 

Карол каза: 



– Дан, трябва да му разкажеш за индианската сватба, която извърши 

миналото лято. 

Погледнах към Нео, за да разбера дали иска да чуе историята. Той 

погледна часовника и каза, че след малко трябва да тръгва, но би желал да 

я чуе. Беше станало доста хладно, така че обещах да му дам кратката 

версия. 

Бях помолен да венчая индианка и бял мъж. Те решиха да включват в 

церемонията елементи и от двете култури. Сватбата започна с високи 

викове „йип-йип-йип”, след което двойката изпуши лулата на мира и 

издиша дим към 4-те посоки на света както и още няколко ритуала, които 

бяха нови за мен. Спомням си, че се чудех дали някои от хората от моята 

църква няма да решат, че съм достигнал до самия ръб понеже участвам в 

подобно събитие. Но след това достигнахме до частта, при която те си 

размениха пръстени и аз осъзнах, че златните пръстени са просто част от 

европейската култура – не по-добри или по-лоши от пушенето на лула или 

издишването на дим. Аз също така осъзнах, че органите, цветята и бялата 

рокля не са по-добри или по-лоши от виковете „йип-йип-йип.“ Просто бях 

по-привикнал с обичаите от собствената си култура. 

Когато завърших историята Нео не стана, за да си тръгва. Искаше ми се да 

бях по-чувствителен към това, което мислеше, но по това време се 

съсредоточих единствено върху собствените си въпроси и проблеми. Аз 

казах: 

– Но това ме кара да се чудя дали нещата не могат да действат и в 

обратната посока? Имам в предвид, че Христос може да повлияе на 

културата, но не може ли културата също да повлияе на християнството? 

Предполагам, че опасението от синкретизъм, което изрази пастирът хопи 

вълнуваше и мен. 

Гласът на Нео беше донякъде остър когато отговори. 

– Синкретизъм обикновено е това, за което християните, които са изцяло 

потопени в една култура говорят, когато християнството бъде повлияно от 

някоя друга култура. Така например модерните западни християни са 

много чувствителни по отношение на потенциалния синкретиъм с 

постмодерността, но повечето от тях изобщо не осъзнават колко свързана с 

модерността е собствената им версия на вярата. Смятам, че до известна 

степен синкретизма е неизбежен. Например, когато благовестието е дошло 

в гръко-римския свят гърците и римляните са го приели, но за добро или за 

лошо християните също са получили Платон, Аристотел, Сократ. Или да 



вземем демокрацията – ние със сигурност не сме я взели единствен от 

Библията, атиняните имат нещо общо с нея. Но за повечето от нас тя е 

много скъпа – точно както средновековните хора са смятали монархия за 

определена от Бога форма за управление. Така че е доста трудно да 

избегнем синкретизма. 

Карол каза: 

– Предполагам, че това ме тревожи. Как можем изобщо да знаем, че 

получаваме благовестието, вместо една объркана негова версия смесена с 

малко от това и малко от онова? 

Нео помълча за момент и каза: 

– Това е хубав въпрос. Предполагам, че първата защита, която идва наум е 

Библията. Това е причината, поради която смятам, че ние постоянно трябва 

да се връщаме обрано към Библията и да направим всичко възможно да й 

позволим да ни формира или променя когато това се налага. Един мой 

приятел, който сега пастирува в Ямайка веднъж ми каза, че местата в 

Библията, които най-много те тревожат трябва да са тези, които те учат на 

най-много неща. Той каза, че вместо да намаляват твоя дискомфорт и да се 

опитваш да ги обясниш ти трябва да се връщаш към тях и да 

максимизираш тяхното различие като истински се бориш с тях. Този вид 

борба е полезна за нас. Би било чудесно ако американските и ямайските 

християни през 18 век бяха се борили малко повече например с писмото на 

Павел към Филемон докато са заробвали моите предци в Африка и са ги 

изпращали в плантациите и… 

Прекъснах го: 

– Да, но аз си мислех за това, което ме учеше за постмодернизма, Нео. 

Изглежда, че Библията не е спасила западната църква от брака с 

модерността. Изглежда, че ние виждаме Библията през лещите, които сме 

взели от културата. 

Нео каза: 

– Без съмнение, без съмнение. Именно затова ние имаме нужда от самата 

Църква – не просто от малката местна църква или деноминация, макар че 

нещата започват там, но от повече, от цялата Църква, днес и през цялата 

история. Ако искрено и истински се борим с Писанието – не просто като 

личности, но като общество – ако наистина се слушаме един друг – 

особено малцинствените гласове, тези, които понякога можем да се 

опитаме да маргинализираме и пренебрегнем – можем да вярваме, че ще 



станем по-добри, ще бъдем повече в крак с Божия план за нас, по-малко 

залъгвани от своята собствена култура и от хитрите начини, по които тя ни 

подвежда да реинтерпретираме вярата си – преувеличавайки някои неща, 

минимизирайки други и изцяло пропускайки трети. Това е причината 

черната църква или испаноговорящата църква или южноамериканската или 

азиатската и африканската църкви, а също така средновековните и 

древните църкви всички да имат глас, който доминиращата модерна 

европейска култура наистина има нужда да чуе. 

Тогава той добави: 

– Сещам се и за нещо друго. Ако се опитваме да не оставим благовестието 

да бъде разводнено или замърсено с цената на цялото си влияние в края на 

краищата ще трябва да се доверим на Светия Дух да ни води. Докато се 

борим с Писанието и се слушаме един друг ние също така трябва да 

вярваме, че Бог ще ни води, не мислиш ли? 

Карол потвърди с едно силно „Амин”, след което каза: 

– Знаеш ли, Нео, Дан проповядва за това преди няколко седмици. 

Разглеждаше книгата Деяния и стигна до спора в глава 15. Дан говори 

колко драматичен е било той. Кой би могъл да си представи, че само 

няколко десетилетия след като Исус е живял на земята християните ще 

направят някои от своите най-скъпи традиции избираеми – като 

обрязването и…какво беше другото, Дан? О, да, всички изисквания за 

храната. Но това става, те чувстват, че Бог ги води да направят нещо, което 

трябва да е изглеждало много опасно, много компромисно. Те са спорили и 

са се изслушвали и вероятно са се молили много и накрая казали: „Видя се 

добре на Светия Дух и на нас.” Така че аз съм съгласна с теб, Нео. Ние 

трябва да общуваме с Библията и с цялата Църква и да слушаме Светия 

Дух  и да се борим. Предполагам, че дори и тогава ще правим грешки – но 

предполагам, че грешките могат бъдат направени и в двете посоки, нали? 

Искам да кажа, че би било огромна грешка да продължаваме да спазваме 

законите за храната и да налагаме обрязването като задължително за всеки 

дори ако това ни изглежда „по-сигурно.” 

Нео посочи с пръст Карол и й се усмихна широко. 

– Ти Карол можеш да бъдеш добра конкуренция на съпруга си когато става 

дума за богословско мислене. Проповядваш ли? Мисля, че би била добра 

конкуренция на Дан! 

Преди да успея да кажа нещо, Карол се обърна към мен и полушеговито 

(но само полу) каза: 



– Дан, не виждам какво толкова странно намираш в идеите на д-р Оливър. 

За мен те са съвсем смислени. 

Всички се засмяхме. 

С това Нео ни благодари и се приготви да си тръгва. Преди да излезе 

двамата се разбрахме да се видим на вечеря в събота, само след 2 дена. Той 

ми нарисува карта на своя любим ресторант в Такома парк. Никога не бях 

ходил там, дори не бях чувал за него. 

Карол и аз изпратихме Нео до колата му. Докато тръгваше осъзнах, че 

забравих да му дам писмото си. Но сякаш това вече нямаше значение. 

Отново си говорехме. Разговорът продължаваше. Приятелството ни беше 

устояло. 

Когато влязох в къщи забелязах плик подпрян на каната на кухненската 

маса. На него беше написано моето име. Разбира се, беше от Нео. Странно, 

посланието беше написано с молив на милиметрова хартия. То гласеше: 

Даниел, моля те приеми моите извинения за това, че те пристиснах 

твърде много. Имам някаква представа през какво те прекарах 
интелектуално и духовно през дългата ни разходка. 

Когато бях много млад баба ми показваше планините, които се 

извисяваха от изток на запад. Тя казваше: „Ако се изкачиш на един връх и 

видиш пред себе си още един единственият начин да го покориш е първо 

да се спуснеш надолу.” Сигурен съм, че най-ниската точка на разговора 

ни беше само едно необходимо слизане в нашето пътуване към един по-
висок връх. 

Твой приятел: 

Нео. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 10 

К. С. ЛУИС НА АМВОНА ИЛИ КАКВО ВСЕ ПАК Е НЕБЕТО? 

Картата на Нео беше точна, но когато пристигнах на мястото се почувствах 

донякъде объркан. Това, което очаквах да бъде ресторант всъщност се 

оказа бар. Но веднага щом влязох разбрах защо Нео го харесва толкова 

много. На стените бяха окачени три телевизора предаващи различни 

футболни мачове. Видях, че Нео ми маха от другия край на помещението и 

докато сядах до него се потопих в една доста странна смесица от акценти и 

смехове – чуваше се испански, всъщност мисля, че беше португалски и 

дори френски от някакъв цветнокож на бара. 

– Уау – казах аз – обикновено просто превключвам телевизора когато 

стигна до футболен канал. Нямах представа, че едновременно се играят 

цели 3 срещи. 

– Не, не – де да беше така. Само едната се предава на живо – останалите 

две са записи – онази на световната купа от 1998 когато Франция спечели, 

а другата …не съм сигурен. Бразилия играе с някой. Вероятно някой от 

последните мачове на Пеле. За по-голямата част от света Пеле е Мики 

Мантъл, Бейб Рут, Джо Намат и Мохамед Али заедно. 

Почувствах се донякъде неловко. Бях единственият християнин в 

ресторанта и това за мен беше странно усещане. Нео ме накара да се 

чувствам дори още по-неудобно когато ме попита дали искам бира. Идвам 

от дълга поредица въздържатели, така че побързах да отклоня 

предложението и вместо това си поръчах диетична кола. Тогава той добави 

към затруднението ми обида като поръча за себе си – не се шегувам – 

някаква бира наречена Pete’s Wicked Ale. Поне, мислех си аз, е твърде 

невероятно някой член на Потомак Къмюнити чърч да влезе и да ме види 

на бара. 

Нео ми благодари за вечерята в Четвъртък и каза няколко ласкателни неща 

за семейството ми. 

– Ти си щастливец – каза той – наистина си благословен. 

Поръчахме си сандвичи за вечеря и поговорихме за футбол; след това Нео 

каза: 

– Докато пътувах насам – каза той – си мислех как ли ще продължи нашия 

разговор. Чувствам се ужасно, че те притиснах твърде много миналата 



седмица. Осъзнах, че упорито съм отказвал да отговоря на първия ти 

въпрос за преподаването и ако искаш можем да се върнем към него. 

Погледнах към скръстените си ръце и казах: 

-Не, не Нео, докато карах насам осъзнах, че не става въпрос просто за 

моята кариера или бъдеще. Става въпрос за духовният ми живот – 

разбираш ли? – за собствената ми вяра, за моето общение с Бога. 

Предполагам, че това е личното ми търсене на истината. Така че ако си 

съгласен бих искал да се върнем там където бяхме стигнали когато 

аз…когато избухнах. Хареса ми това, което си написал в писмото си, този 

спомен от баба ти. Мисля, че е била права. Понякога трябва за кратко 

време да слезеш, за да можеш след това да се изкачиш. Така че мисля, че 

трябва да започнем там откъдето….. 

Нео ме прекъсна: 

– Започнахме да слизаме от върха на модерността? ОК. Просто помни, че 

дискомфорта може да стане още по-неприятен преди нещата да се 

подобрят. 

Пошегувах се: 

– Може би тогава и аз трябва да си поръчам Wicked Ale. 

Все пак си останах на диетичната кола. Забелязах с периферното си зрение, 

че на един от екраните играч току що беше отбелязал точка и крещеше „Г-

О-О-О-Л.” 

Ето един груб преразказ на това, което последва. Нео ми каза, че като мен е 

израснал с вярата, че централната история в Библията е свързана със 

спасението на отделни души. Евангелието както той (и аз) го разбирал 

означавало да закараме тези души в небето. (Точните му думи бяха „Да си 

завлека задника в небето.”) Преди няколко години той започнал да чувства 

някои проблеми свързани с това виждане. Той помоли за химикал и 

започна да пише ключови думи на хартиената си подложка. Първото, което 

написа беше себично. Дали Бог желае небето да е пълно с хора, които 

искат да бъдат „спасени,” но не желаят непременно да бъдат добри? Ако 

представим цялата история като „Къде искаш да отидеш: в небето или в 

ада?”, каза той, се излагаме на риск да привлечем хора, които желаят 

спасение от ада без непременно да искат спасение от греха. Това би било 

една история за това как си избран да получиш елитарни привилегии, а не 

за готов на жертви и служба. 



Второ, в един постмодерен контекст, каза той, индивидуализма на подобен 

подход изглежда изключително зъл, подобно на шпионин, който използва 

вътрешна информация, за да придобие предимство на стоковия пазар. 

Някой добросърдечен човек би отговорил: „Обичам ближния си и ако ти 

ми предлагаш нещо, което той не може да има тогава и аз не го искам.” Но 

ако бъде представено в контекста на служението, ако сме избрани от Бога, 

не за да получим някаква привилегия, но за да служим, тогава е вярно 

точно обратното: „Обичам ближните си и ако приемането на Божието 

спасение ще ми помогне да им бъда от полза тогава аз го искам!” Той каза, 

че разликата може да изглежда незначителна, но колкото повече мисля за 

нея толкова повече ще забелязвам колко голяма всъщност е тя. (Едва след 

няколко месеца се съгласих с това.) 

Трето,  той каза, че съществуват две дименсии на спасението, а не само 

една. Повечето консервативни християни имат склонност да се фокусират 

върху вечната дименсия – спасението на една душа от ада. Повечето 

либерални християни от друга страна се фокусират върху историческата 

дименсия – спасението на човешката раса и на планетата от унищожение. 

Библейското виждане за спасението включва и двете и ние трябва да пазим 

и двете живи  – не само „да занесем задника си в небето,” но също така и 

„спасението на света.” Той не беше сигурен как точно работи това 

богословски, но чувстваше, че ключовият компонент е разграничението 

между църква и царство. Кимах с глава без обаче да съм особено 

впечатлен. 

След това Нео започна да рисува някаква диаграма. Той каза, че някои 

християни виждат Църквата – представена чрез един кръг – както 

идентична с царството – представено чрез друг кръг, който напълно 

съвпада с предишния. Други напълно разграничават двете неща, което 

може да се представи чрез два кръга единия представящ Църквата сега, а 

другия Божието царство в някакъв бъдещ момент изцяло извън този живот. 

Той каза, че гравитира около едно различно виждане където Църквата, 

представена като малък кръг почти съвпада с по-големия кръг на царството 

(но не изцяло, каза той, понеже в Църквата има твърде много неща, които 

нямат нищо общо с Божието царство.) По-големият кръг на царството 

представлява Божието действие в света като цяло – Божията загриженост 

за природата, Божията работа в хората от други религии, Божието 

идентифициране с бедните и подтиснатите, даването от Бога на артистични 

дарби, така че артистите да могат да изразяват красотата, славата и 

истината, такива неща. Накрая картината му изглеждаше приблизително 

по следния начин: 

 



      

        Егоизъм индивидуали 

1. Църква = царството две сфери 

Църква + царство 

 

 

 

 

                         2.Църква несъврзана с царството 

 

 

 

 

3. Цървата като катализатор 

за царството за доброто    свят  

на света 

 

Църквата съществува, каза той, за да бъде катализатор на царството. С 

други думи тя не съществува просто, за да превъзнася сама себе си. Тя 

съществува, за да бъде от полза за Божието царство, нещо по-голямо от нея 

самата. Разбира се, Църквата трябва да расте, както като размер така и 

духовно, но този растеж има значение дотолкова доколкото й позволява да 

бъде все по-добър катализатор за Божието царство, за доброто на света. 

Това означава, че света не съществува за Църквата, като че ли е планина, 

която можем да разкопаем, за да достигнем до полезните изкопаеми, които 

след това да използваме в нашата духовна фабрика, за подобрения на 

Църквата. Не, Църквата съществува за света – да бъде Божият катализатор, 

така че света да може да приема и да навлиза в Божието царство все повече 

царство 



и повече. Спомням си две особено ясни и запомнящи се твърдения от тази 

част на разговора: „Бог толкова възлюби света, че даде Своя единствен 

Син и единствената църква на Своя Син” и „Божието царство е една 

реалност, която едновременно населява историята и я надвишава.” 

Царството, каза той, е измерение където историята и вечността се сливат. 

До този момент аз вече бях започнал да разбирам колко е важен този 10 

или 15 минутен разговор, но той продължаваше да бъде до известна степен 

непонятен за мен (За щастие преписах подложките в своя дневник, така че 

да мога да се върна към тях по-късно.). Като цяло бях учтив до момента, в 

който зададох въпроса, който дълбаеше умът ми докато карах към 

ресторанта. 

– Нео, връщайки се обратно към другите религии и разговорът ни по време 

на разходката ми се струва, че ти донякъде отказа да отговориш на 

истинският ми въпрос. Вярваш ли, че хора от други религии ще отидат на 

небето? 

Нео ме погледна по начин, който не знаех как да изтълкувам. Сега виждам, 

че е бил разочарован понеже той се опитваше да ме убеди, че спасението е 

нещо повече от това хората да отидат на небето след като умрат, но аз все 

още бях прекалено зает единствено с това. Той помисли за малко – отново, 

гледайки назад разбирам, че се опитваше да реши дали да отговори или да 

ми каже, че според него задавам погрешен въпрос. Накрая той каза: 

– Имам една идея. Една от последните проповеди, които проповядвах 

преди да напусна пастируването беше на подобна тема. Имам я записана 

някъде. Искаш ли да ти я дам. 

От този момент нататък разговорът потръгна леко и ние гледахме футбола, 

който предаваха телевизорите над бара и преди да свършим Нео ми купи 

Pete’s Wicked Ale, което съвсем не беше лошо. Преди да си тръгнем той ме 

покани на DC United game след няколко седмици. Те се падаха в неделя, но 

бяха достатъчно късно, за да мога да стигна навреме след църква. След 

това той обеща да ми даде няколко книги, за които смяташе, че ще са ми 

полезни. 

Книгите и касетата пристигнаха след няколко дена. Сложих книгите 

настрана за няколко седмици, но веднага изслушах касетата докато карах в 

колата, всъщност 2 или 3 пъти и накрая помолих своята секретарка да ми 

направи транскрипт. Ето го. Проповедта беше озаглавена – Нео изглежда 

не си падаше особено по завъртените заглавия – „Смърт” 

СМЪРТ 



Поради някаква причина хората обичат да слушат вицове за смъртта. 

Например (Забележка: пропускам две шеги, които разказа Нео, едната за 

кислородна маска, а другата за умряла котка. Те бяха смешни когато ги 

слушаш, но записани изглеждаха гротески.) Мисля, че обичаме да слушаме 

такива шеги поради същата причина, поради която на Хелоуин си 

разказваме истории за духове. Те ни дават възможност да пристъпим към 

един въпрос, който ни кара да се чувстваме нервни когато говорим 

директно за него. Но днес бих желал да отворим тази врата и да надникнем 

през нея. Мисля, че добра начална точка са думите на Еклесиаст 3 (1-2,11) 

“Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето: време за 

раждане и време за умиране;…Той е направил всяко нещо хубаво на 
времето му;” 

Силни думи, нали? Има време за умиране и когато това време дойде 

смъртта може да не е нещо плашещо, а нещо…прекрасно. Тези думи може 

да ви изглеждат като една голяма глупост в зависимост от това като част от 

каква история виждате себе си. В нашата съвременна култура съществуват 

две доминиращи истории. В света те са 4 или 5, но само 2 от тях са 

доминираща в нашата култура. 

Първата история е следната: Имало едно време една вселена, която 

започнала своето съществуване без определена причина. Някой ден тя ще 

свърши и няма да има никой, който да си спомня, че изобщо е 

съществувала. Междувременно ние живеем и умираме. И толкова. 

История две започва с един Създател, Който е приготвил една вселена, 

която да ражда живот. Създателят се грижи за всичко, което е създал, 

включително и за нас. Той достига до нас по множество начини, постоянно 

приканвайки ни да към общение и доверие. Когато умрем ние влизаме в 

присъствието на Създателя, така че в един смисъл живота, който живеем 

сега е само прелюдия към една сфера на живота, която никога не умира. 

Поне една от тези истории е погрешна и ако вярвате, че греши втората не е 

за учудване, че се страхувате от смъртта. Вие трябва да вземете всичко от 

живота докато все още сте живи понеже когато той свърши свършвате и 

вие. Вие имате само един живот и със смъртта всичките ви играчки стават 

болезнени понеже не само, че не можете да ги вземете с вас, но всъщност 

не отивате никъде където бихте могли да  ги вземете и няма нищо останало 

от вас нито място където отивате. 

Но какво ако е вярна втората история, ако в широки краски тя описва 

ситуацията, в която се намираме? Аз не искам просто да се престорим, че 

тя е вярна, за да можем по-лесно да посрещнем нощта. Моля ви да 

помислите какво става ако тя е истинно, точно, същностно, изцяло, 



могъщо, определено, несъмнено, фактически, напълно и окончателно 

вярна? 

Ако е вярна можем да спрем да се страхуваме от смъртта. Страхът от 

смъртта взема огромна цена от живота, но когато го преодолеем чрез вяра 

и живот според тази втора история реалността на смъртта всъщност носи 

много дарове. За да покажа това ще помоля за вашата помощ в един малък 

мисловен експеримент. 

Първо, нека да проследим първата история до нейния логичен завършек. 

От време на време ще питам „Kакви са последствията от това?” и ще ви 

помоля да се опитате да си представите отговора. Става ли? 

Първо аз съм уверен, че един ден ще умра. Какви са последствията от 

това? Трябва да натъпча всички опитности и удоволствия, които мога да 

преживея в ограниченото време, което ми е дадено и трябва да се 

страхувам и да бягам от всяка болка или разочарование понеже това 

означава да загубя ценно време, през което искам да изпитвам 

удоволствие. Какво е тогава последствието? Аз току що елиминирах от 

своя живот всички удоволствия, които отнемат дълго време и всички 

добродетели, които изискват дисциплина и трудност. Какво е следствието 

от това? Аз ставам изкуствен, забързан, може би истеричен, винаги 

разочарован, винаги страхуващ се, че няма да бъда и да остана щастлив. 

Какво е следствието от това? Е, ако аз съм единственият, който живее по 

този начин това вече е достатъчно лошо, но ако все повече и повече хора 

правят същото не е трудно да видим, че света все повече ще заприличва на 

мястото, в което той се бързо  превръща в момента – поевтинял, замърсен, 

уплашен, напрегнат, нетърпелив, празен, истеричен. В края на краищата 

всичко е безсмислено, така че кой го е грижа? Смъртта изтрива всичко, 

така че.. да става каквото ще. 

Сега нека да приложим същия мисловен модел към втората история. 

Разбирам, че някой ден ще умра. Какво е последствието от това? 

Осъзнавам, че трябва да се фокусирам върху нещата, които имат стойност 

не само в този живот, но и в идния. Какво е следствието от това? Аз съм 

способен да максимизирам радостта от живота, да забавя движението и 

действително да я вкуся истински, вместо просто да тичам напред, за да 

мога да опитам и следващото нещо. Какво е следствието от това? 

Откривам, че съм благодарен за всяко малко удоволствие в живота, 

гледайки на него като на подарък от Бога и като на предвкусване на 

небето. Какво е следствието от това? Мога да виждам трудностите в 

живота в една нова перспектива като възможности да изграждам характера 

си, да раста и да развивам сухожилията, мускулите и гръбнака на своята 

душа. Какво е следствието от това? Виждам, че изпитанията в този живот 



не могат дори да се сравнят със славата, която предстои да се открие в 

идния. Какво е следствието от това? Чувствам увереност и свобода от 

притеснение пред лицето на всяко изпитание, включително и изпитанието 

на смъртта. Какво е следствието от това? Аз не живея един забързан живот, 

отчаян опит да забавя неизбежния безсмислен край, вместо това аз живея 

живот на пълнота, живота, който Бог иска да живея. Какво е следствието 

от това? Е, ако живея по този начин това е добро за мен, но ако все повече 

и повече хора живеят по този начин тогава света ще се превърне в едно 

много различно място, така че по един истински начин ние ще можем да 

кажем, че влизаме и изпитваме Божието царство. 

Това, разбира се, не означава, че смъртта ще бъде лесна. Хората, които 

изследват смъртта казват, че тези, които знаят, че тя наближава често 

преминават през предвидими модели докато си отиват от този живот и се 

подготвят за следващия. Те често започват с шок и отричане, след това 

изпитват гняв и се опитват да се пазарят за още малко живот, след това се 

чувстват депресирани и накрая приемат реалността. Други описват 

биологичната смърт като последната от серия смърти започващи със 

смъртта на призванието, когато вече не сме в състояние да работим, 

последвана от социална смърт, когато не можем да излизаме и да 

комуникираме със своите приятели и семейства, последвана от 

психологическа смърт, когато губим своите умствени способности, 

последвана от физическа или биологична смърт. Това често е един дълъг и 

труден процес на заминаване. Но това, че процесът не е лек не означава, че 

той не може да бъде смислен и, според думите на Еклесиаст, дори 

прекрасен. 

Чуйте какво казва един от любимите ми автор, Джон Търнър: „Значението 

на живота, пълното му значение, което дава цялостност на иначе 

множеството му измерения, е покорството на Бога. Растейки и развивайки 

се детето е покорно на Бога, Който му е дал живот и Своята удивителна 

сила да расте. Правейки своите избори младежът се покорява на Бога, 

Който му е дал свободата да избира и отговорността на избора. Хвърляйки 

се страстно във всичките си творчески стремежи възрастният човек се 

покорява на Бога, Който го е направил по Собственият Си образ. И 

отстранявайки се от някои конкретни неща и временни действия, 

прилепвайки се към трансцедентните ценности и приемайки своето 

човешко условие, необходима крехкост, временност, ограниченост и 

незавършеност възрастният човек все още се покорява на Бога, Който го е 

направил „странник и пришелец на света” (Евреи 11:13). 

Никой не казва, че този процес ще бъде лесен. Но мисля, че ще се 

съгласите в тази светлина и в контекста от историята на благовестието, че 



смъртта може да бъде прекрасна на своето време. Не смятам за 

необходимо да ви напомням, че за нас това не е просто един теоретичен 

въпрос. Той е неизбежен. Както ни напомня великият философ Блез 

Паскал „Ние тръгнахме.” С други думи, ако сте живи, вие вече сте 

потеглили. Вие вече се движите. Ако всичко се развива според нормалните 

процеси всяка година вие остарявате с още една година и накрая ще 

достигнете до момента, в който ще преминете през вратата на смъртта. Вие 

ще се изправите пред тази врата или крещейки и ритайки, изпълнени със 

съжаление и ужас или както казва в своята прекрасна поема писателят от 

19 век Джоирдж Макдналд: 

Our old age is the scorching of the bush 

By life’s indwelling, incorruptible blaze. 

O life, burn at this feeble shell of me, 

Till I the sore singed garment off shall push, 

Flap out my Psyche wings, and to thee rush. 

Може да попитате какво трябва да очакваме когато преминем през тази 

врата? Библията ни казва, че зад нея ни очакват две много различни 

опитности. Първата е това, което ние наричаме небе. Не зная какво си 

представяте когато чуете думата – дали една вечно продължаваща, 

отегчителна църковна служба или някаква вечна почивка, в която свирите 

на арфи и наоколо ви се носят облачета. Бих желал да ви помогна да 

придобиете една много по-различна представа като ви прочета няколко 

цитата за небето от големи християнски мислителя. 

Според К.С. Луис небето ще бъде преди всичко място на радост: „Тук долу 

танците и игрите се смятат за лекомислени и незначителни защото 

„тук долу” не е тяхното естествено място. Тук те представляват само 

минута почивка от живота, който сме принудени да живеем. Но в този 

свят всичко е обърнато с краката нагоре. Това, което ако продължи тук 

би било едно маниерничене е това, което в една по-добра компания би 

било Краят на всички краища. Радостта е сериозната работа на 
небето.” 

Християнският философ от 5 век Августин го описва с думи толкова 

прекрасни, че някой би трябвало да ги облече в музика: „Там ние ще 

почиваме и ще гледаме, ще гледаме и обичаме, обичаме и хвалим. Така ще е 

когато достигнем краят, който никога не свършва. И какъв по-различен 



край бихме могли да очакваме за себе си освен да наследим едно царство, 

което няма да им край?” 

Ние сме склонни да мислим за този живот като ясен, същностен, солиден и 

за идния живот като за неясен, тъмен, замъглен. Но апостол Павел казва 

точно обратното: „Когато дойде съвършенството, това, което не 

несъвършено ще се прекрати…Сега виждаме нещата неясно, като в 

огледало, а тогава ще ги видим лице в лице. Сега познавам частично, 

тогава ще позная напълно както и аз съм бил напълно познат.” Когато 

Павел е в затвора и мисли за собствената си смърт той я описва по следния 

начин: „Трепетно очаквам…да имам достатъчно смелост, така че и сега 

както винаги Христос да се прослави в плътта ми било чрез живот или 

чрез смърт. Защото за мен да живея е Христос, а да умра придобивка. Но 

да остана в тялото означава плот за труда ми. Така че съм на тясно и не 

зная какво да избера? Разкъсвам се между двете: желая да отида и да 

бъда с Христос, което е далеч по-добре; но за вас е по-необходимо да 
остана.” 

Aпостол Йоан описва нещо също така прекрасно – че при вида на Исус 

Христос в присъствието на Неговата несмекчена светлина и непокрита 

слава цялата тъмнина в нас ще изчезне: „Вижте колко голяма любов ни е 

дал Отец, че да се наречем Божии чада! И такива сме! Затова светът не 

ни познава понеже не познава Него. Приятели сега сме Божии деца и не е 

ясно какви ще бъдем. Но знаем, че когато се яви Той ще бъдем подобни на 

Него защото ще го видим какъвто е. Всеки, който има тая надежда 
очиства себе си както и Той е чист.” 

Преди всичко според Исус преминаването през тази врата ще прилича на 

завръщане у дома, намиране на мястото, на което принадлежиш, място 

точно за теб: „Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога вярвайте и 

в Мене. В дома на Отца ми има много обиталища; ако не беше така аз 
щях да ви кажа. И аз отивам таз, за да ви приготвя място.” 

За някои хора когато преминат през тази врата опитността ще бъде много 

по-различна. За да покажа това нека да ви предложа още един мисловен 

експеримент. Представете си, че току що сте умрели и сте преминали през 

вратата на смъртта. Вие влизате в небето. Това е едно място на 

изключително силна светлина, място изпълнено с доброта и оживяло от 

любов. Божието присъствие изглежда доминира над всичко и всички 

подобно на светлина, която сякаш извира от всякъде и от всичко. На това 

място хората са смирени и искрено се интересуват от останалите. Те 

желаят да служат един на друг и обичат да се смеят, да танцуват и да бъдат 

свободни като деца. Няма нищо, което да ги подтиска. Няма какво да 

крият. Това е място на истинска свобода, доверие и интимност. И макар че 



е място на големи различия и хората от различни култури и езици и от 

всяко време са запазили всички свои специфични особености това е място 

където никой не спори, не воюва, никой не мрази, никой не се оплаква – не 

понеже това не е позволено, но понеже хората не желаят да правят тези 

неща, понеже те напълно се приемат и обичат един друг. Те са истински 

живи. Добре, представихте ли си картината? Как бихте се чувствали ако 

влезете на такова място. 

Сега си помислете, че някой преминава заедно с вас през вратата на 

смъртта. Този човек е живял живот изпълнен с омраза и страх, хванат от 

вина и алчност, от страст и егоизъм. Той е прекарвал всеки ден от живота 

си оплаквайки се и без да е благодарен. Той е бил подозрителен към 

хората, които се различават от него и е станал експерт в лъжите и 

измамите. Той е горд, арогантен, без желание да признае, че греши, може 

би дори неспособен да направи това. Той е толкова свикнал нещата да 

стават по неговия начин, че никога не е доволен от някоя ситуация освен 

ако не я контролира напълно. Това не е просто неговото поведение, а 

характеристиките на човека, който той е станал. Как ще се чувства този 

човек? Възможно ли е светлината, която за вас е толкова прекрасна да му 

изглежда ослепителна? Възможно ли е топлината и любовта на това място, 

които за вас са толкова прекрасно за него да са ужасяващи? Възможно ли е 

приемането и любовта, доверието и откритостта, които ви посрещат да му 

изглеждат отвратителни, слаби, ужасяващи, безвкусни и отблъскващи? 

Понякога си мисля, че ние разбираме всичко погрешно. Може би зад 

вратата на смъртта няма две места – небе и ад. Понякога се чудя дали адът 

не е начина, по който небето изглежда за тези, които не са научили през 

живота си това, което е трябвало да научат. Вярвам с цялото си сърце, че 

Бог не желае дори един човек да пропусне радостта и славата на небето. 

Вярвам с цялото си сърце, че ако има някакъв начин хората да бъдат 

спасени от погрешните им избори в този живот те ще бъдат спасени и 

изкупени. Но аз също така вярвам, че  ние имаме отрезвяващата 

отговорност да осъзнаем следното: че, както казва Паскал, ние сме 

отпътували. От тази страна на вратата на смъртта ние ставаме хората, 

които ще бъдем от другата й страна. И поради тази причина реалността на 

смъртта всеки ден ни дава един важен дар: тя ни напомня, че не можем 

просто да отлагаме необходимостта да станем. Тя ни казва да се приготвим 

да посрещнем Бога тогава като влезем в общение с Него сега. Тя отразява 

думите на Исус: „Обърнете се, обърнете се, обърнете се към 

Бога…понеже небесното царство наближи”. Понеже един ден ще се 

наложи да се изправим пред последния си изпит. Някой ден учителят ще 

каже: „Времето свърши. Сложете химикалките си на масата.” Един ден 

съчиненията, които сме написали с живота си ще бъдат завършени. Какви 



ще станем от тази страна на вратата е това, което ще бъдем от другата. 

Това означава, че ние живеем всеки миг в опасност и възможност. 

Не смятам, че ние сме в позиция да съдим дори другите. Преди всичко 

Исус казва, че мнозина от тези, които тук изглеждат последни ще бъдат 

там първи и мнозина, които са първи тук там ще бъдат последни. Така че 

аз не смятам, че е наша работа да правим прогнози за вечната съдба на 

някой друг както прави ясно една история от К.С. Луис. В нея един войник 

преминава през нещо аналогично на вратата на смъртта. Той е служил на 

един лъжлив бог на име Таш през целия си живот и накрая застава пред 

един велик лъв на име Аслан, който представлява Христос. „От една 

теснина между две скали излезе да ме посрещне огромен лъв на име Аслан. 

Той беше бърз като щраус и голям като слон. Гривата му беше като 

чисто злато и блясъкът на очите му като злато пречистено в пещ….По 

красота превъзхождаше всичко на света така както разцъфналата роза 

превъзхожда пустинния пясък. Тогава паднах пред нозете му и си 

помислих; Сигурно ще умра понеже Лъвът (Който е достоен за всяка 

чест) знае, че аз служех на Таш през всичките си дни, а не на него. Все пак 

е по-добре да видиш Лъва и да умреш отколкото да бъдеш цар на света и 

да умреш без да си го видял. Но Славният се наведе и докосна челото ми с 

езика си и каза:  Добре дошъл сине. Но аз казах: Уви господарю, не съм 

Твой син, а слуга на Таш. Той отговори: Дете, цялата ти служба на Таш 

приемам като извършена на мен. Тогава поради голямото ми желание за 

мъдрост и разбиране аз преодолях страха си и попитах Славния като 

казах: Господарю, тогава вярно ли е, това, което каза маймуната, че ти 

и Таш сте едно и също? Лъвът изръмжа, така че земята потрепера (но 

гневът му не беше насочен срещу мен) и каза: Не е вярно. Не понеже той 

и аз сме едно, а понеже сме противоположности, аз приех като 

извършена към мен службата ти за него, понеже аз и той сме толкова 

различни, че никоя служба извършена чрез нечестие не може да бъде 

извършена към мен и никоя, която не е нечестна не може да бъде 

извършена към него. Следователно, ако някой човек се кълне в Таш и пази 

клетвата си той всъщност се кълне на мен, макар че не знае това и аз ще 

го наградя за това. И ако някой човек извърши жестокост в Мое име 

тогава, макар да казва, че това е направено в името на Аслан той 

всъщност служи на Таш и от него то ще бъде прието. Разбра ли, дете? 

Аз казах: Господарю, Ти знаеш доколко разбирам. Но аз също така казах 

(понеже истината ме принуждаваше), Да, аз съм търсил Таш през 

всичките си дни. Възлюбени, каза Славният, ако не търсеше Мен нямаше 

да търсиш толкова дълго и толкова истински. Понеже всички, които 
търсят истински намират.” 



Дано и вие да живеете и да търсите така, че да можете да застанете на 

вратата на смъртта знаейки, че, да, дори последното отпътуване може да 

бъде прекрасно на своето време. 

Нека да се помолим: Боже, аз вярвам в Теб. Макар да не съм в състояние да 

бъда сигурен или да докажа това научно втората история, която 

разгледахме днес за мен има по-голям смисъл. Сега аз искам да се обърна 

към Теб и да не преставам да работя, за да стана такъв, какъвто Ти искаш 

да бъда. Моля се за Твоята милост, Господи. Моля те, прости ми. Вярвам, 

че Исус е Твоят начин да достигнеш до мен и вярвам, че когато е умрял 

Той е платил за всичките ми грешки. Така че аз идвам при Теб и Те моля 

да ме приемеш, точно както сега аз Те приемам в живота си. Желая да Те 

следвам в този живот и да бъда с Теб завинаги. Амин. 

Както казах изслушах касетата няколко пъти. Не бях напълно сигурен 

защо, но усещах богословието си жестоко измъчвано всеки път когато я 

слушах. Щяхме да имаме много неща, за които да говорим следващият път 

когато се видим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 11 

ОТВЪД ПРАВЕДНОСТТА 

Следобеда на 10 Октомври беше чудесен. (Спомням си точната дата 

заради нещо, което се случи предишния ден, което ще разкажа на 

подходящото време.) Небето беше невероятно, чисто и синьо. Бели облаци. 

Малко хладно за къс ръкав без връхна дреха. Слънце толкова ярко, че ще 

са ти нужни или слънчеви очила или бейзболна шапка, за да се 

наслаждаваш на игрите. 

Нео ме взе и ми показа хладилната си чанта пълна с храна за пикника 

преди футбола. Отивахме да вземем няколко негови колеги-учителите и 

няколко ученика и техните родители от паркинга пред стадиона. Щяхме да 

се намерим чрез мобилните си телефони. 

По пътя за игрите ми се искаше да говорим за нещо, което не бяхме 

споменавали на разходката си около Потомак преди 2 седмици. 

Движението беше ужасно, така че имахме достатъчно време. 

– Нео, слушах касетата и ми хареса. 

– Защо ли ми се струва, че има едно НО? – попита Нео с широка усмивка. 

– Няма, „но”,– казах аз - ….но. И двамата се разсмяхме. – Добре, има едно, 

„но.” Не мога да си представя, че ще проповядвам подобно нещо в моята 

църква без да бъда обявен за еретик и уволнен. Това е едно от нещата, 

които ме карат да искам да зарежа всичко и да стана гимназиален учител. 

– Моля те недей да говориш сякаш преподаването в гимназия е занятие за 

провалили се пастири! – каза Нео със смях. – Някои от нас го намират за 

чудесно място да служат на Бога и на ближните си! Кои части те смущават 

най-много? 

Отговорих: 

– Е, тази история с К.С. Луис, например. Тя е свързана с въпроса за 

другите религии, по който говорихме предишния път. Между другото все 

още не съм се възстановил напълно. 

– Възстановил се от разходката физически или духовно? – попита той. 

–  Или от емоционалния срив. Каквото и да е дръж сопата си подръка – 

отговорих аз.  – Но обратно към касетата. Ти сякаш казваш, че всеки отива 



на едно и също място, небето, но го преживява по различен начин докато 

Писанията ясно говорят, че има два пътя и две различни крайни спирки. 

Нео се засмя: 

– Е, сега знаеш защо това беше една от последните ми проповеди! Опитах 

се учтиво да си изляза! Но сериозно, Дан, не мислиш ли, че целия език 

свързан с небето и ада е евокативен, а не описателен? Зная, че модерните 

хора не се справят особено добре с поезията понеже твърде дълго са били 

поробени от модерната техническа точност. Но Исус – на Исус му е било 

позволено да бъде евокативен в Своя език. Не можем ли и ние да бъдем 

такива – или може би трябва да кажа не мога ли аз и не можеш ли ти като 

пастир? 

– Може и така да е, но мисля, че моите хора ще приемат евокативния език 

за провокативен. Както казах ако говоря подобни неща хората ще започнат 

да ми се обаждат, да ми пишат писма, да напускат църквата казвайки, че не 

съм библейски – казах аз. 

Изведнъж Нео се раздразни. 

– Това не е честно! Според това определение дори Библията не е 

библейска, за Бога! Исус използва скандално рисков език. Той сравнява 

Бога с неправеден съдия и нечестен управител. Той посочи един неверен 

настойник като пример за царството. Каза, че блудниците ще влязат в 

царството преди библейските учени. Откъде идват тези хора, наричащи 

себе си християни, но не позволяващи на своя пастир да използва езика по 

нетехнически начин? Човече, не е за чудене, че искаш да си смениш 

професията! Духовните реалности изискват рисков език, освен ако не 

смяташ, че те могат да бъдат сведени до малки схеми и формулировки. 

Предполагам, че модерните хора наистина мислят така. 

Попитах Нео как са реагирали хората, когато е проповядвал тази проповед. 

Той каза: 

– Всъщност точно както ти предположи. Беше вбесяващо. Спомням си, че 

получих 4 или 5 критични писма. Но аз получих и бележка от една жена, 

която ми каза, че нейния брат и съпруг – хора странящи от църквата – този 

ден дошли с нея и след това говорили за проповедта цяла седмица. Според 

нея тя наистина достигнала до тях. Имаше и една друга жена, която дойде 

при мен обляна в сълзи и ми каза, че след тази проповед се чувства по-

свободна да обича Бога отколкото през целия си живот. Тя ми каза, че 

когато е свършила й се искало да стане и да ръкопляска. Трудно е да 

живееш с подобни смесени отзиви, нали? 



– Със сигурност – казах аз. Нео продължи: 

– Знаеш ли какво ме огорчи дори повече? С подобно отношение горките 

хора всъщност пропуснаха целия смисъл на проповедта! Че Бог е реален! 

Че Той е крайната реалност, с която ще се срещнем когато умрем! Че 

всички ще бъдем държани отговорни – християни и нехристияни! И че 

тази отговорност няма да се заключава в някакъв тривиален списък от 

дребнави правила, но в истинската реалност на Божията същност, в цялата 

Божия слава, състрадание и доброта. Искам да кажа, не харесваш ли 

историята на К.С. Луис? Не те ли кара тя да се покланяш на Бога? 

Казах, че историята наистина ме е докоснала. Иронично е колко много 

хора обичат да четат К.С. Луис у дома, но по някакъв начин когато 

неговите идеи или подходи достигнат до църковния амвон се чувстват 

нервни. 

Останахме мълчаливи за няколко минути. Нео превключи на една станция 

предаваща класическа музика – в момент свиреше Aaron Copeland’s 

“Lincoln Portrait,”  – една от любимите ми песни. Струваше ми се, че Нео е 

доста изнервен и има нужда да се успокои малко, така че не казах нищо за 

доста дълго време. След това го попитах: 

– Как мислиш, защо църковните хора са станали толкова стегнати и 

нечувствителни? Искам да кажа, отначало те не са такива. 

– Отказах се да се опитвам да си отговоря, приятелю. Ти какво мислиш? – 

попита той. 

– Предполагам…Предполагам, че те се чувстват по същия начин както 

когато аз се нахвърлих върху теб. Мисля, че се обръщат към религията 

като към някаква сигурност, някаква яснота, някаква простота. Мисля, че 

те реагират когато нещата, на които разчитат за стабилност започнат да ги 

разклащат вместо да им дават увереност и да ги успокояват. 

Мислех всичко това точно както го казах. След това продължих: 

– Мисля, че много от тях са уплашени, точно както бях и аз и всъщност, да 

бъда честен, някои от опасенията им са легитимни. Те се страхуват сред 

тях да не се прокраднат ерес и грях. Така че те предпочитат да поддържат 

всичко сигурно и чисто. 

Нео каза: 

– Днес показваш много здрав разум, Дан. Продължавай да говориш. 



– Това наистина е оправдано опасение. За мен и за моята църква това е 

истинска борба. Как можем да останем отворени и приемащи хората без да 

направим компромис и да осъдим греха? Ние истински се борим с това – 

казах аз. 

– Благодаря на Бога за тази борба – каза Нео. – Това е борба, която трябва 

да присъства във всяка църква, понеже тя показва, че ние работим с 

истински хора, истински проблеми. 

– Да, и именно тук нещата стават объркани – отговорих аз. – Например ние 

имаме много двойки, които живеят заедно без да са женени и посещават 

църквата и ние ги посрещаме с добре дошли, макар да вярваме, че 

сексуалната връзка трябва да е ограничена до брака. 

– Така че без значение дали съжителството е правилно или погрешно – 

каза той – вие сте съгласни, че трябва да ги приемете на нивото, на което 

те са, точно както правеше Исус. Вие сте съгласни, че трябва да започнете 

оттам където те се намират и след това да им помогнете да се придвижат 

напред морално. 

Останах с чувството, че това е въпрос, макар да не звучеше като такъв. 

– Да, – казах аз – но именно тук нещата понякога стават доста сложни. Аз 

казвам на хората, че те не трябва да очакват нехристияните да се държат 

като християни нито да очакваме новите християни да се държат като 

зрели християни и това помага, но все още е трудно да функционират при 

хора, които играят по толкова различни правила. 

Той отговори: 

– Зная, че това може да бъде объркано, но то звучи до голяма степен както 

ранната църква. Объркани разговори свързани с различни правила. Имаме 

кошер и не-кошер, вегетарианци и не-вегетарианци, обрязани и необрязани 

– същата сложна ситуация. Не е за учудване, че любовта е толкова важна 

тема в Новия Завет. Без любов те биха се разкъсали един друг на парчета. 

Така че може би тази сложност и обърканост е знак, че продължаваме в 

духа на ранната църква. 

Нео прекъсна потока на мисълта си, за да  посочи няколко дървета особено 

красиви в своите есенни цветове. След това продължи: 

– Но нека да бъдем реалисти. Да си кажем, че по-голямата част от 

модерните църкви не желаят или не са в състояние да се справят с тази 



сложност. Нека да кажем, че те няма да приемат в общение някой, който 

вече не живее според техния морален стандарт. Накъде води това? 

– Е, Нео, ако Бог иска да приема хора в общества на вяра предполагам, че 

Той ще издигне нови общества. 

– ОК – каза той – и къде оставя това твоите евангелски потомци? 

Почти потреперих: 

– Може би след 100 години наследниците на нашите евангелисти ще 

приличат на амишите, но вместо да се придържат към германската култура 

от 1850 те ще следват американската култура от 1950. Те все още ще бъдат 

процъфтяващи или поне оцелели, но като един вид отделено общество. 

– Мисля, че това е напълно реална възможност – каза той – и макар да е 

доста ограничено все пак не е толкова лошо бъдеще. На практика амишите 

имат важна роля в нашето общество. Именно посредством тяхната 

отделеност те предават едно негласно послание към цялата култура. 

Прекъснах го: 

– Ей, Нео, моите наследници могат да се превърната в туристическа 

атракция! Вместо да казват Нека да отидем до Ланчестър и да видим 

амишите” ще казват: „Нека да отидем до Уитън, Илиноис или до Колорадо 

спрингс или до Ориндж каунти и да видим евангелистите!” 

Нео се присъедини към хумора ми: 

– Това ще бъде славно бъдеще за евангелистите – неотклонно придържащи 

се към 1950 когато цивилизацията е достигнала своя връх! 

Напомних на Нео, че 1950 е преди моето време и той каза: 

– Оуп, оуп, – и изимитира как изважда нож от сърцето си. 

След това станах по-сериозен и казах: 

– Но, Нео, ти не беше сериозен когато каза, че да станем подобно на 

амишите не е толкова лошо бъдеще. Зная, че смяташ, че християните 

трябва да бъдат в досег със своето време и култура. Искам да кажа, ти 

танцуваш, гледаш MTV и пиеш Pete’s Wicked Ale. Ти живееш по много 

последователен начин в съвременното общество. И говорейки за амишите 

ти дори слушаш концерти на Amish Jellies. 



– Да, Дан, прав си. Но аз все още мога да оценя призвание много различно 

от моето. Не е ли възможно Бог да има много специална мисия за амишите 

(освен тази, че правят страхотни сладка) и еднакво специална мисия за 

хора като теб и мен, които живеем много различно? Трябва ли едното да 

бъде правилно, а другото погрешно? Искам да кажа, виждаме това в 

Библията – синовете на Рихав в Стария Завет и Йоан Кръстител в Новия са 

служели на Бога чрез пълно въздържание от алкохол, а Исус е служел на 

Бога като е превърнал водата във вино. Ето това е сложно! 

Не бях свикнал да бъда с някой, който се позовава на Библията толкова 

свободно колкото и аз. Отне ми секунда, за да си припомня кои бяха 

синовете на Рихав. Нео все още говореше: 

– Това е още един проблем свързан със съвременното разбиране за греха: 

то желае да направи всичко просто, универсално, еднакво, черно и бяло. 

Животът не е толкова прост, човече. Греха не е толкова прост. 

– Може би е по-добре да превключим на някоя религиозна станция – казах 

аз полушеговито. Опитах се да имитирам проповедник с южняшки акцент: 

Ти, братко, имаш нужда от голяма доза старовременна проповед за адския 

огън и осъждението, така че да знаеш, че грехът е грях! 

Нео не се засмя: 

-Всъщност, Дан, аз не мисля, че греха е нещо, с което трябва да се 

шегуваме. Едно от най-опасните неща на света – може би дори най-

опасното – е да предефинираме греха, така че той да пасва на нашия вкус. 

Надявам се да съм загрижен за греха не по-малко отколкото всеки радио 

проповедник. Всъщност смятам, че този тип проповедници не вземат греха 

достатъчно насериозно. 

В този момент достигнахме паркинга на стадиона. Бях учуден как 

старовременния RFK стадион някога дом за „Червенокожите” е западнал 

откакто беше построен новия стадион. Тревата беше до коляно и лози 

кудзу се виеха около паркинга от всички страни. Нео извади своя вездесъщ 

„Палм” от джоба на непромокаемото си яке и се опита да види номерата 

докато държеше телефона си в другата ръка. Изкоментирах нещо от типа 

колко по-лесно се четат хартията и мастилото той ми хвърли един поглед и 

продължи да се мъчи с „палм”-а. Един по един той набра своите приятели 

и им каза къде да ни намерят когато пристигнат. Смъкнахме прозореца – 

споменах ли колко красив беше денят? – и продължихме да говорим. 



– Дан, наистина мислех това, което казах преди малко. Смятам, че 

виждането за греха предадено ни от нашето модерни християнско 

наследство е искрено, но в същото време и опасно. 

Помолих го да даде примери. 

– ОК. Говорихме за въпросите свързани със секса. В евангелието на Йоан – 

и аз зная, че тук съществуват текстуални проблеми, но нека да ги 

пренебрегнем за момент – кой е бил по-големият грешник, жената хваната 

в прелюбодейство или фарисеят държащ камъка, с който е бил готов да я 

убие? 

Избягнах директният отговор. 

– Какво искаш да кажеш? 

– Колко енергия изразходват модерните християни, за да осъждат 

сексуалните грехове в сравнение с това да избягват осъдителността и 

фарисейското отношение на тези с камъни в ръцете си? Кой уби Исус – 

прелюбодейците или фарисеите? Не се опитвам да омаловажа 

прелюбодейството – вярвай ми, зная колко е ужасно то. Просто казвам, че 

нашата съвременна прекалена заетост не изглежда да е много основана на 

евангелието. Дан, ти си пастир и аз съм бил такъв. Ние знаем по-добре от 

повечето хора колко грозно е това фарисейство! 

– Няма нужда да ми казваш това. – Всъщност точно през тази седмица бях 

получил ужасяващо студено, нараняващо писмо от човек от църквата си, 

човек, който цял живот е посещавал църква, което можеше да служи за 

нагледен пример на това, което говорехме. Писмото й до мен беше 

достатъчно нараняващо, но около времето на неговото написване тази 

жена беше говорила с хора от църквата и по един или друг начин беше 

причинила доста безредици. Носеха се слухове, че 3 или 4 семейства 

обмислят да напуснат църквата заради създадените от нея проблеми. („Аз 

съм загрижена за духовния интегритет на нашето ръководство.” „Надявам 

се, че ще се молите с мен за това.” „Просто искам да съм сигурна, че сме 

здраво основани върху Словото” – можех ясно да си представя какво им е 

казала.) Всичко това минаваше през умът ми докато казвах на Нео с тъга: 

– Никога невярващ не се е държал толкова зле с мен – освен един, който ме 

беше взел на прицел – колкото дузини ревностни, но ядосани християни. В 

моменти на здравомислие осъзнавам, че те са просто човешки същества и 

правят най-доброто, на което са способни. Но религиозната арогантност и 

грубост са….” Не завърших изречението. 



Нео свали слънчевите си очила и разтърка очите си. 

– Всичко свързано с осъждението е толкова противно на Христовия Дух. 

Но мисля, че това е само върха на айсберга. Един дори по-дълбок проблем, 

мисля, е как модерният индивидуализъм е окастрил нашето виждане за 

греха. 

Попитах го какво има в предвид. Той предложи да продължим да говорим 

извън колата. Искаше приятелите му да могат да го видят когато 

пристигат. След това бръкна под седалката на колата и извади своята 

стара, изтъркана червена шапка, която го бях видял да носи на разходката. 

– Добра идея при това силно слънце – казах аз все още мислейки, че 

шапката не е негова. 

Застанахме до колата и той продължи: 

– Дан, модерността е имала голямо проникновение: всеки човек е ценен и 

заслужва уважение. Но нашият индивидуализъм е станал небалансиран и 

ние сме престанали да осъзнаваме колко свързани сме всъщност. Може ли 

да говоря малко по-философски? 

Казах, разбира се, паркинга на футболен стадион беше не по-лош от всяко 

друго място за философски разговор. 

– ОК. Пресичайки постомодерната граница ние все още виждаме 

личностите като важни, но вече не ги виждаме като изолирани монади. 

– Монади? – попитах аз. – Това ямайска дума ли е? Или нещо свързано с 

твоя докторат? 

Нео се подсмихна, но не пожела да прекъсне потока на мислите си, така че 

продължи да говори: 

– Мисли за това по следния начин: голяма част от това, което си се 

определя от езика, но езика не е нещо, което ти притежаваш като 

изолирана номада – или изолирана личност. Той е нещо по-голямо от теб, 

по-голямо от нас двамата. Отвъд езика, цялата ни култура създава едно 

платно за рисуване или завод, в което се развива нашата личностна 

идентичност и отново, нашата култура е по-голяма от всички нас. 

Цивилизацията, културата, племената, семействата от които сме част, 

всички те определят голяма част от това, което сме. Същият език, същата 

култура тече във вените ни, ние сме свързани с нея. Ние сме много по-

свързани отколкото съзнаваме. 



Аз отговрих: 

– ОК, следвам мисълта ти. Но какво общо има всичко това с греха? 

– Има много общо. Единственият вид грях, върху който ние се фокусираме 

като модерни християни са изолираните лични грехове извършени от 

изолирани личностни монади: лъжата, аборта, пристрастност към 

порнография, вземането на наркотици, лошият език. Не желая по никакъв 

начин да омаловажавам тези неща, но това е много далеч от пълното 

библейско разбиране за греха и води до опасно окастряне на 

справедливостта и състраданието. 

– Съжалявам, но вече не мога да те следвам, Нео. Изгубих се. 

Той сви рамене, облегна се на багажника на колата и примигна с очи. 

– Добре, нека да опитам отново. Нека да приемем, че в града черен 

тийнейдъж, който току що е откраднала портфейла на бяла секретарка за 

да си купи наркотици. Това определено е грях, нали? ОК. Християнинът от 

нов вид ще се съгласи с това, но няма да спре дотук. Той ще иска да види 

начините, по които жената, която се оказва жертва на неговото 

престъпление всъщност е участник в системата, която е създала този 

отчаяно желаещ наркотици тийнейджър. Това е въпрос свързан с цялата 

система. 

Не можех да приема това. 

– Твърде много наподобява либерализъм, Нео. 

Изимитирах неговият акцент изговаряйки думата либерален на три срички. 

Не съм сигурен защо го направих. Дали му се подигравах?  – Какво е 

направила тази жена на наркомана? 

Той отговори: 

– Именно за това говорим, преподобни Пуул. Тя не е направила нищо. 

Преди 10 години този склонен към насилие тийнейджър е бил момче, 

захвърлено на улицата, без да има какво да прави и с малка надежда за 

бъдещето. Той е бил просто едно момче, Дан, много подобно на мен 

докато растях в Порт Мария, Кингстън или Езизабет. Да използвам думите 

на Исус, това момче е било неин ближен и той е бил в нужда, а тя е 

преминавала от другата страна на улицата през целия си живот. Приличала 

е на свещеника и левита от притчата на Исус за добрия самарянин. Всеки 



знае, че крадецът е лош – но дали Исус не обвинява също така и свещеника 

и левита? С други думи, помисли за отново за нашата линия… 

– Той се обърна и начерта една черта на мръсотията на капака на колата си. 

– Свещеника и левита са ето тук. Те са „праведни” по един изкуствен 

начин. Не са ограбили никого. Не са като онзи въшлив престъпник там, от 

лошия край на линията. Виждаш ли? Това е линията на правилния край, на 

която се опитваме да живеем ние модерните християни, но в историята на 

Исус отговорът изобщо не се намира на линията. Отговорът – отново – е 

тук горе, над линията. Въпросът не е кой греши и кой е праведен; това е 

очевидно. Въпросът е кой е истински добър. 

Сега Нео говореше в такт, в същият ритъм, който бях чул на касетата която 

ми даде. Всяко следващо изречение беше изговаряно с малко по-висок тон. 

Не можах да устоя и започнах да казвам: „Амин. Амин!” и подобни 

възгласи след всяка фраза. Играех ли или бях сериозен? Може би и двете – 

сега това не беше важно. 

Той продължи: 

– Да бъдем истински добри е нещо повече от това да не грабим хората 

(Амин.) Да бъдем добри е повече от това да бъдем религиозни праведници 

(Да. Амин!) Да бъдеш истински добър означава да бъдеш добър към 

ближния си (Точно така.) И да бъдеш добър към ближния си означава да 

разбереш, че няма „далечни” хора. (Проповядвай това!). Всеки е мой 

ближен (Да, Господи!). Няма изолирани монади наранени на отсрещната 

страна на улицата! (Амин!) Ние всички сме свързани! 

В този момент ние спонтанно се погледнахме в лицето и казахме: 

„Алилуя”, след което се разсмяхме толкова силно, че и двамата се 

превихме. 

Когато спряхме да се смеем и отново се облегнахме на колата 

наслаждавайки се на октомврийското слънце Нео каза: 

– Сериозно, Дан, модерното християнство твърде често действа, като че ли 

единствената праведност, която е от значение е праведността на 

книжниците и фарисеите – праведността на едни чисти, хубави, 

легалистични монади, които успяват да останат отделени и незасегнати на 

отсрещната страна на улицата. Може би това е по-добре отколкото да си 

ветропоказател, не зная. Но все пак си остава тук долу на линията. 



Той се обърна и посочи линията, която беше начертал на багажника на 

колата. 

– Това е много по-малко от стандарта, който постави Исус – тук горе. 

Точно в този момент пристигнаха 3 коли пълни с махащи на Нео хора и 

той имаше време да каже само: 

– Поне така аз виждам нещата. Надявам се, че християните от нов вид ще 

се опитат да надскочат това ниво на разбиране на греха. 

Мислех си за мястото от Проповедта на планината където Исус казва, че 

праведността на Неговите последователи трябва да бъде по-голяма от тази 

на книжниците и фарисеите. Но нямах възможност да кажа нищо повече 

понеже Нео вече стискаше ръце и поздравяваше своите приятели през 

отворените прозорци на колите. След няколко минути колите бяха 

паркирани, вратите отворени, хладилните чанти извадени, шазлонгите 

опънати, от един касетофон гърмеше песента на Боб Марли Every Little 

Thing и хората ядяха, смееха се или играеха фризби и футбол. 

Присъединих се към партито. Не бях се забавлявал така от доста време. 

Беше толкова хубаво, че закъсняхме за игрите и когато пристигнахме DC 

United вече бяха вкарали 2 гола. Мачът беше чудесен и United победиха с 7 

на 6. Не съм голям любител на футбола, но всички се съгласиха, че мачът е 

бил класически. (Чудех се дали скоро ще излъчат записа на екраните в 

спортния бар в Такома парк.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 12 

ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ И БОЖИЕТО ЦАРТВО 

Когато след мача тръгнахме към колата на Нео вече беше тъмно. През 

тънка облачна покривка се виждаше луната. Беше студено и за първи път 

тази есен хората включваха отоплението на колите си. Докато чакахме 

наредени на дългата опашка от червени светлини ние се наслаждавахме на 

няколко минути тишина. 

Накрая аз я прекъснах: 

– Нео. 

– Да? 

– Ти наистина обичаш тези хора, нали? 

– Е, предполагам, че това не е особено забележително. 

– По-забележително е отколкото си мислиш. 

Казах му, че рядко се чувствам толкова удобно с невярващи колкото 

изглежда се чувства той. През целия следобед аз продължавах да мисля за 

Исус в къщата на бирника Матей, на празненство с всички тези „бирници и 

грешници.” Изглежда Исус напълно ги приемаше. Нео сякаш правеше 

същото със своите приятели. Намирах това за забележително. 

– Дан, защо да не ги приемам? Те са хора, които Бог обича и за които даде 

живота Си, неизказано ценни. Те са мои ближни, мои приятели. Аз дори не 

мисля за тях като за християни и нехристияни, а просто като за хора, които 

обичам. 

– Но, Нео, аз съм християнин и винаги съм бил такъв и чувствам, че от мен 

винаги се е очаквало да мисля с подобни термини. Зная, иска ми се да не 

категоризирах по този начин – този е вътре, а ето онзи вън – понеже както 

ти каза това създава разделение между мен и другите хора. Но този въпрос, 

това разделение „вътре-вън” винаги е там, дори ако не говорим за него. И 

когато говорим за него става дори по-лошо. Но с теб не е така – казах аз. 

Той отговори: 

–  И с мен беше така. Винаги чувствах напрежение когато бях с 

нецърковни хора. Предполагам, че тази заплаха винаги се носи във въздуха 



– аз или ще бъда подведен от тяхното лошо поведение или ще започна да 

ги съдя и да им проповядвам. Не ми харесваше нито един от двата избора. 

Чувствах се напрегнат и вероятно те се чувстваха по същия начин. Вече 

изобщо не се чувствам така, но зная за какво говориш. 

– Не се ли опитваш понякога да им споделиш вярата си? – попитах аз. – 

Искам да кажа, не идва ли време когато трябва да пристъпим към 

приятелско евангелизиране? 

– Извинявай, Даниел, но аз не харесвам особено този израз, „приятелски 

евангелизиъм.” Той ме кара един вид да проституирам с приятелството си, 

което според мен обезсмисля евангелизирането. Ако трябва да се 

преструвам, че съм нечий приятел единствено, за да мога да прозелитирам, 

е, тогава по същия начин мога да продавам сапун. Не, по-лошо от това. 

Когато продавам сапун поне не обезценявам стоката като използвам 

приятелството. Просто не мога да  ти кажа колко ме притесняват подобни 

термини. 

– ОК, разбирам идеята ти. Но, Нео, няма ли християните от нов вид да са 

загрижени за споделяне на благовестието? – попитах аз. 

– Забавно е, че изобщо казваш това. Забеляза ли какво правех днес докато 

ти се хранеше с Рот? 

– Да, ти говореше с една жена, която пушеше и с нейната дъщеря? 

– Да, Мелиса е една от моите ученички, а това беше майка й, Марита. 

Марита дойде да ме попита за нещо, и пред да се усетим вече говорехме за 

Бог. Всъщност тази Неделя ще ги взема с мен на църква. 

– Нео, не искам да съм нахален, но наистина мисля, че би ми било от полза 

ако ми разкажеш как протече разговорът ви. Опитвам се да си представя 

как би изглеждал постмодерния приятелски евангелизъм – извинявай за 

израза. 

Той отговори: 

– Марита ми благодари, че съм взел Мелиса на финала на научния панаир 

миналата пролет. Тя е самотна майка, трябва да работи през уикендите и се 

чувстваше ужасно, че е пропуснала големия ден на дъщеря си, особено при 

положение, че Мелиса спечели второ място за един чудесен научен проект 

по астрономия. След това започнахме да говорим за астрономия и аз казах, 

че нищо не ме кара да чувствам Божието присъствие повече от осеяното 



със звезди нощно небе. След това тя ме попита дали съм „новороден.” Тя 

каза…. 

– А какво отговори ти? – прекъснах го аз. 

– Никога не съм знаел какво да отговоря на тези въпроси за 

новорождението. Очевидно, по начина, по който Исус използва израза, аз 

бих казал, да. Но за някои хора въпросът означава: „И ти ли си осъдителен, 

арогантен, ограничен, религиозен фанатик?” Спомням си, че един от моите 

ученици веднъж ми каза, че е истински последовател на Христос, но се 

надява никога да не бъде новороден. Попитах го защо и той ми разказа за 

друг ученик, който бил наистина чудесен човек, а сега винаги критикува 

другите и е станал толкова негативно настроен и сух, че никой не може да 

го понася. Така че изразът е до голяма степен похабен от модерното 

християнство. 

– Какво общо има това с модерността? – попитах аз. 

– Е, няма нужда да ти казвам това. Първоначално Исус използва израза в 

изцяло личен разговор с един искрен фарисей. В този уникален контекст 

той означава пълна промяна на всичко, което Никодим е смятал, че значи 

да бъдеш религиозен. Това означава радикално смирение, връщане към 

началото, уподобяване на малко дете вместо на значим религиозен учен. 

Богатството на разговора може да ти вземе акъла. Но по типично модерен 

начин ние сме превърнали един цялостен и уникален образ в прост, 

универсален, подобен на механична формула и изкуствен девиз, който е 

станал част от една нездрава идентификация, която натрапваме навсякъде. 

Сега „Новороден ли си? означава „Казвал ли си кратката молитва, която се 

намира в края на една малка книжка?” Не ме карай да започвам да говоря 

за това, Дан, защото накрая ще те нараня. 

– Твърде късно е за това – отговорих аз. – Ти вече го направи. Но какво й 

каза? Как й отговори? 

Той каза: 

– Надявам се, че й отговорих по начин, по който би направил Исус. 

Отговорих й с въпрос. Попитах я защо иска да знае. Тя ми каза, че е 

израснала ходейки на църква, но е престанала след развода си и истински 

желае отново да се почувства близо до Бога. Но брат й е „фанатичен 

новороден”, според нейните собствени думи, и тя не желае да стане 

фанатичка като него. Казах й, че е чудесно, че желае да бъде отново близо 

до Бога и я попитах мога ли да й помогна по някакъв начин. Нищо твърде 

сложно. Тя каза благодаря и че ще ми каже ако има нещо. Казах и, че ако 



някога поиска да дойде на църква с мен ще се радвам да я взема. И тя 

веднага попита къде и кога можем да се срещнем. 

– Защо не сподели с нея благовестието?  – попитах аз. 

– О, човече, мисля, че това няма да ти хареса – отговори той. – ОК, ти сам 

попита, Дан. Не смятам, че повечето християни разбират какво всъщност е 

благовестието. 

Той спря за момент и можех да почувствам какво ще последва: 

– Как например ти би дефинирал благовестието? 

Казах нещо свързано с приемането на Христос за личен Спасител и за 

спасение чрез вяра, не чрез нашите дела, базирано върху достатъчното 

дело на Христос на кръста и той каза: 

– Да, точно това биха казали повечето модерни християни. 

Аз протестирах и той продължи: 

– Не те ли притеснява, че Исус никога не е дефинирал благовестието по 

този начин? И не те ли притеснява, че християните през историята не са 

използвали фразата „Да приемеш Христос за личен Спасител” допреди 

няколко десетилетия? Не те ли притеснява, че нашите малки представения 

на благовестието всъщност са модерни търговски похвати, които го 

свеждат до модерни дименсии – закон, стъпки, прости диаграми, които 

завършват с финализиране на продажбата? 

Чувствах се донякъде объркан и заплашен; това беше най-близката 

аналогия от чувството, което бях изпитал по време на разходката до 

Потомак. Тонът ми беше съзнателно успокоителен: 

– ОК, тогава как ти би дефинирал благовестието? 

Нео каза, че то не може да бъде сведено до малка формула различна от 

тази, която самият Исус е използвал: „Божието царство наближи” както 

и че той не би препоръчал използването на подобен език днес. Попитах го 

защо. 

– Дан, всичко е свързано с определен контекст. Няма значение, което може 

да съществува откъснато от контекста. Езикът работи само в контекст 

понеже думите означават различни неща в различно време. По времето на 

Исус най-големият проблем на евреите е бил, че са подчинени на Римската 

империя. Те са агонизиращо от това: Как е възможно добри хора, които 



истински вярват в единственият истински Бог да бъдат тъпкани от лоши 

хора, които вярват в един патетичен пантеон от малки лъжливи божества? 

Исусовото използване на израза „Божието царство” в този контекст е 

толкова динамично и наситено със съдържание, че макар да виждам 

единствено малка част от него аз едва ли мога да я опиша с думи. 

Най-после излязохме от задръстването на паркинга и поехме по 

магистралата. Помолих го да продължи. 

– ОК. Най-голямата и най-силна реалност в онези дни е бил режимът на 

цезаря. Исус идва и най-общо казва, че цезаря всъщност не е толкова 

голям; голямо всъщност е управлението на Бога, империята на Бога. И не 

само това, той казва, че Божието царство е точно тук, наближило. 

Казах му, че никъде в книгите, които съм чел не съм срещал това изразено 

по този начин. 

– Разбира се, че не си – отговори той.  – Спомни си, че модерността приема 

единствено абстрактни принципи, универсални концепции и безтелесни 

абсолюти. Ние вземаме изрази като „Божието царство” и се опитваме да 

им придадем значение откъснато от всякакъв контекст. Постмодерното 

богословие трябва да се въплъти отново; ние трябва да върнем плътта и 

кръвта, сладостта и праха на нещата, понеже както казах, всяка истина 

зависи от контекста. Ако библията учи нещо, тя учи това. Преди всичко 

няма „Първа, втора и трета книга за троицата” или „Книга на моралните 

абсолюти” или нещо подобно. Вместо това имаме писма и пророчества, 

всяко от тях с конкретен адресат, конкретно време, конкретен контекст. 

Господното слово винаги идва конкретно до някого, конкретно някъде, в 

някакво конкретно време. Но що се отнася до царството ние само се 

докоснахме до повърхността на значението, което е там. 

Нео зави и спря пред един Макдоналдс. 

– Да влезем ли или ще хапнем в колата? 

Предпочитах да влезем, така че продължихме разговора си с два големи 

сандвича. Помолих го да се върне към въпроса за царството. 

– Дан, – каза той – използвайки този израз като център на Своето учение 

Исус прави нещо много рисковано. Той играе с очакванията на хората. 

Помниш ли –Йоан казва, че веднъж те поискали насила да Го направят 

цар? Той е флиртувал с всички техни мечти за един велик свръхчовешки 

избавител, който ще воюва с римляните, ще ги изхвърли със сила и ще 

установи сигурността, благоденствието и статуса на истинските Божии 



хора. Исус взима същността на техните очаквания и след това ги разбива 

на парчета. 

Несъзнателно се бях придвижил до края на стола си. Сега скочих: 

– Прав си. Може би именно затова Петър е толкова разстроен когато Исус 

иска да му измие краката – това не е начина, по който действа един велик 

цар. И може би това е причината той да изтегли меча си в градината. Може 

би е смятал, че е дошло време за решителен сблъсък между царят Исус и 

царят Цезар. 

Сега и Нео беше на ръба на стола си. Той започна да ръкомаха: 

– Да, Дан, и мисля, че точно затова  Матей, който пише най-конкретно за 

еврейски читатели променя езика. Вместо да говори за Божието царство 

той използва различен израз „небесното царство.” 

-О, разбрах. Матей, подчертава духовната същност на това царство. 

– Да, но не, е….контекста е всичко. Ние чуваме „небесното царство” и 

мислим „царството за живота след смъртта.” Но това е точно противното 

на това, за което говори Исус. Запомни – Той постоянно повтаря Божието 

царство или небесното царство е дошло! То е наблизо, тук, на една ръка 

разстояние, сега, в този живот! 

Ентусиазираният висок тон на Нео привлече няколко учудени погледа и 

двамата се разсмяхме. Той сниши гласа си: 

– Това е съвършена илюстрация. Божието царство не е свързано с 

география. То е като въздуха. Спомни си, че по онова време думата за небе 

освен всичко останало е означавала „над земята” като „небесните птици” – 

друг израз използван от Исус. То е едно царство, което надхвърля всяка 

земна география, всички човешки граници. То ни заобикаля като въздуха, 

като вятъра; то е невидимо, но реално. Да го изключиш е толкова трудно 

колкото ида накараш 2 годишно дете да сдържа раздразнението си. Да го 

приемеш е толкова лесно като… да го приемеш. Искам да кажа, това е 

прекрасно! 

В този момент докато седях в декорирания с жълти, червени и бели шарки 

Макдоналдс, с мазнината от пържените картофки по пръстите си – в този 

момент аз преживях едно от тези откровения, които се случват само 

няколко пъти през живота ако сте късметлия. 



– Небесното царство е царство, което е по-високо от земята. Нео, това е 

точно както твоята линия на праха. Божието царство нахвърля обичайното, 

за което говорим. Разбрах! То е тук горе – започнах да жестикулирам с 

ръцете с длани обърнати надолу, на един фут над масата – а не тук! 

Започнах да чертая линия с мазнината от пържените картофки по масата. 

Сега аз бях този, който почти крещеше и отново хората от близките маси 

ни хвърлиха учудени погледи и отново с Нео се засмяхме почти 

сконфузено. Вдигнахме шоколадовите си шейкове в импровизиран пост и 

се засмяхме сякаш бяхме момчета. 

Когато се качихме обратно в колата настроението ми беше приповдигнато. 

Чувствах в себе си пълнота. Сякаш отново бях станал християнин, като че 

ли бях „разбрал” за първи път. Не зная защо, но в умът ми се въртеше един 

въпрос, който подигнах докато излизахме на магистрала 95. 

– Нео, как мислиш да обясниш благовестието на тази жена, как й беше 

името, Мелиса? 

– Това е дъщерята. Майката е Марита. Е, ще видим какво ще стане. Ще я 

представя на църквата, тя ще почувства в някаква степен християнската 

общност – това е една важна част от благовестието. Може би ще я поканим 

да участва в краткосрочното мисионерско пътуване, което планираме. Чрез 

всичко това ние ще започнем разговор и аз съм сигурен, че Бог ще ни води 

през цялото време. Всъщност това е естествен процес. 

– Тогава ти ще говориш с нея за Божието царство? – попитах аз. 

– Зависи. Искам да кажа, не мисля, че този език за царството е 

единственият правилен начин на изразяване. На практика ако Исус беше 

тук днес не съм сигурен, че Той изобщо би използвал подобна 

терминология. Може би понеже постмодерния свят търговията е по-важна 

в от правителствата Той би говорил за „Божието предприятие.” Или може 

би с издигането на филмите и музиката като доминиращи форми на 

изкуство това би било „Божията история” или „приключенията на Бога” 

или „Божията музика.” Вероятно Той би използвал по малко от всички 

тези неща. Това е хубавото на живота: трудно е да избягаш от образите и 

метафорите на духовните реалности. Цялото шоу е Божие творение. То е 

Божия идея, Божие произведение на изкуството. И, не се притеснявай, Дан, 

по някое време аз ще говоря и за оправдание по благодат чрез вяра и за 

изкупителната смърт на Христос и за всички останали чудесни доктрини, 

които нашите евангелски братя и сестри смятат, че съставляват цялото 

благовестие. Те очевидно са важна част от историята. Но самата история е 

по-голяма и по-важна от всяка доктрина или теория, която ние издигаме 



или налагаме върху нея. Сигурен съм, че докато продължава разговорът ни 

ние ще изследваме все повече и повече дименсии на многостранното 

евангелие. 

– Ти използваш много думата разговор – забелязах аз. 

– Всъщност ако има едно нещо, което трябва да кажа на всеки християнин 

за евангелизирането в постмодерния свят – отговори той – то би било 

свързано с тази дума. Бих искал ние да престанем да броим обръщенията, 

понеже целият ни подход към обръщението е толкова, не знам, механичен, 

кунсуматорски, индивидуалистичен и контролиращ. Вместо това бих ги 

насърчил да броят разговорите, понеже разговорът включва истинско 

общуване и ако си поставим за цел да установим отношения и да започнем 

истински разговори съм сигурен, че ще видим обръщения. Но ако 

продължаваме да се опитваме да обърнем хората просто ще ги отблъснем. 

Те вече са отвратени от нашите „търговски похвати” и формули. 

Спри да броиш обръщенията и започни да броиш разговорите, мислех 

вътре в себе си. Мислех си за благовестието, които не е серия от търговски 

похвати, а серия от автентични разговори. Мислех си за повишеното си 

настроение когато „схванах” идеята за Божието царство, може би за пръв 

път в живота си, без значение, че бях пастир. Мислех си какво ли би било 

да помагам на другите да разберат това. Колко иронично. Аз съм пастир и 

въпреки цялото ми говорене, говорене, говорене, никога не съм разбирал 
нещата сам, още по-малко пък да помогна на някой друг. 

Скоро се озовахме пред къщата ми. Беше късно и всички вътре спяха. 

Когато отворих врата на колата, за да сляза Нео каза: 

– О, не! 

– Какво има? – попитах аз. 

-„Палмът” ми. Не е в джоба ми, нито под седалката. Сигурно е паднал 

докато играехме. Боже, не мога да си позволя да си купя нов, а и цялата ми 

информация е в него. Ще ми трябва утре в училище. Трябва да се върна и 

да го потърся. 

Предложих му да отида с него, но той настоя, че не е необходимо. 

– Тази сутрин си проповядвал две проповеди. Отивай да спиш. Заслужаваш 

го. 



Той се качи обратно в колата си и аз му казах довиждане. Това беше 

последния път когато го видях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 13 

ДУХОВНИ ПРАКТИКИ: ТАЙНИ И ЯВНИ 

Беше понеделник сутринта на 11 Октомври. Един приятел докара Джес 

от училище, така че тя се прибра по-рано отколкото ако беше взела 

автобус. Седях пред компютъра  и пишех имейли. Чух обичайния шум при 

завръщане от училище: отварянето на входната врата, шумът от 

хвърлените на пода учебници, вик: „Прибрах се!” Но вместо да каже: 

„Прибрах се!” Джес извика: „Татко, татко! Къде си?” Когато влетя в стаята 

ми тя едва дишаше. 

– Татко, чу ли какво е станало с д-р Оливър? 

– Не, какво скъпа? 

– Заминал е. Напуснал е страната или нещо такова. Чух че е отишъл в 

Сирия. Не мисля, че д-р Оливътр ще се върне. 

– Не може да бъде. Снощи бях с него. Какво се е случило? 

– Не знам, но това ни проваля целия сезон. Не мога да повярвам, че се 

случва! 

Набрах номера му. Нямаше отговор. Разтърсих се и открих мобилният му 

номер. Две прозвънявания, след което той вдигна. 

– Нео, къде си? Дъщеря ми е много разстроена – казва, че си заминал до 

края на годината. 

– Дан, аз съм в О’Харе, Чикаго. Пътувам за Сиатъл където живеят 

родителите ми. Дан, снощи е починал баща ми, предполагам докато бяхме 

на мача, а майка  ми е болна от Алцхаймер. Аз съм единственият освен 

него, който може да се грижи за нея. Брат ми живее в Калифорния, но той 

има деца и….Аз съм по-разстроен от всеки, че трябва да замина така 

неочаквано. Не мога да повярвам, че това се случва. Снощи се прибрах чак 

към 4 сутринта – така и не намерих Palm-а си – и в къщи ме чакаше 

обаждане от болницата. Не съм спал цялата нощ. В 6 сутринта хванах 

полет от BWI. Едва мога да си държа очите отворени. 

Чух нещо като кашлица и сподавено ридание. 

Поговорихме още няколко минути докато той чакаше полета си. Самият аз 

съм прекарал доста време в О’Харе, така че можех да си представя точно 



какво ставаше около него докато говорехме – близо до кафе „Старбакс” на 

терминал С. Звучеше сякаш може всекли момент да се разплаче. Опитах се 

да го утеша по някакъв начин. Задавах въпроси и слушах. След това 

обявиха полета му. 

– Трябва да тръгвам – каза той – Но Дан, ще държим връзка. Взех си 

лаптопа. Можем да си пишем по мейла. Адресът ми е neoliver@fdrhs.edu. 

Пиши и аз ще отговоря. Става ли? 

Казах, разбира се, но малко се изненадах, че искаше да поддържа връзка с 

мен в такъв момент. 

Изчаках няколко дена, за да може Нео да подреди нещата. В Четвъртък 

погребението беше минало и той беше започнал да разбира колко сериозна 

е болестта на майка му. Междувременно Нео и аз установихме онлайн 

връзка и мейла се превърна в новия начин да общуваме. 

Когато Нео отговори на писмото ми изглеждаше сякаш 

взаимоотношенията ни изведнъж преминаха на някакво ново, по-дълбоко 

ниво. Бях заинтригуван от това: щом се отдалечихме физически един от 

друг сякаш се почувствахме по-близки. По някакъв начин изглеждаше 

неизбежно да бъдем по-лични и отворени един към друг когато си пишем. 

Сякаш професора-наставник беше съблякъл своя сив костюм и оксфордска 

риза и беше започнал да говори по потник, шорти и боси крака. Сигурен 

съм, че той омекна донякъде поради емоционалната уязвимост породена от 

мъката, но също така съм сигурен и че друга част се дължеше на 

общуването по мейл. 

В едно от първите писма, които си разменихме, Нео ми каза, че през 

изминалите няколко месеца съм станал един от най-добрите му приятели. 

В отговор, аз казах същото. Осъзнах, че беше минало много дълго време 

откакто бях казвал на някого „Ти си ми приятел.” Може би откакто бях 

дете. По това време чувствах Нео по-близък отколкото когато седеше на 

масата пред мен, когато вървяхме заедно или се облягахме на багажника на 

колата му. Мисля, че преминахме от това да бъдем просто събеседници, 

които логически дискутират богословието и служението към двама човека 

на средна възраст с цялата й лудост и тъга. 

В началото на следващата седмица Нео попита дали бих отишъл в къщата 

му, за да довърша някои неща, които той не беше имал време да направи. 

Изпрати и ми ключа по пощата, така че бях в състояние да получа пощата 

му, да предпратя сметките му и да намеря наемател за жилището. През 

цялото това време се чувахме поне 2-3 пъти дневно. Тъй като 

единственото, което правеше беше да се грижи за майка си и понеже тя 
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спеше много, а той не гледаше телевизия (и понеже нямаше своя Palm, с 

който да си губи времето) мисля, че през свободните си моменти живееше 

на своя лаптоп. Истински се радвах се, че мога да му помогна. Чувствах 

сякаш имам възможност да му върна положителния ефект, който беше 

оказал върху живота и вярата ми. 

Никога досега не бях преглеждал чужди лични и финансови документи. 

Чувството беше странно. Едно от нещата, които ме порази беше щедростта 

на Нео. Заплатата му на учител беше прилична (най-накрая научих 

детайлите, които исках за учителската професия!), но броят на 

организациите, на които той изпращаше пари – започвайки с пълни 10% от 

брутния му доход отиващ към Св. Тим и това беше само началото – за мен 

беше извън всякаква мярка. Освен парите, които изпращаше, ставаше ясно, 

че той посещава много от организациите, които подпомага финансово. 

Документите му бяха пълни с лични бележки и разходни отчети за 

неговите пътувания. Сякаш той беше водил таен живот: на повърхността д-

р Нийл Оливър, учител с благо държание, но зад сцената международен 

филантроп във връзка със сиропиталище в Гватемала, християнски център 

за наркозависими в Ню Хармпшир, нова църква в Москва, базирана в 

Сиатъл организация опитваща се да освободи деца от ужасяваща по своите 

форми проституция в Банкок и още няколко. 

В един от мейлите си направих някаква забележка за неговата 

благотворителност и го попитах как може да си позволи да дава толкова 

много. Той каза, че като малък в Братскто събрание в Ямайка е обещал да 

дава на Бога десятък от своите доходи на църквата, която посещава. Но с 

течение на времето се почувствал подтикнат да се включи в допълнителни 

благотворителни мероприятия и така година след година процента се 

увеличавал (Моите сметки показаха, че той живее с около 70% от доходите 

си като дава около 25% и спестява 5%.). Той казва, че да дава е една от 

най-големите му радости в живота. Когато отбелязах, че бих искал да има 

повече хора като него в църквата си Нео ми изпрати дълъг мейл 

насърчавайки ме да проповядвам за повече даване и наистина да 

предизвикам хората да дават за тяхна полза и за ползата на света. Той 

знаеше, че се колебая да направя това понеже изглежда себично като 

пастир да искам хората да дават повече, но ми каза да се опитам да се 

преборя с това. Той също каза, че ако някога отново се върне към 

пастируването (това беше първия пък когато го чух да казва нещо 

подобно) би отделял голяма част от силите си, за да говори по финансови 

въпроси понеже чувства, че щедростта е една от най-важните духовни 

дисциплини и че алчността е една от най-ужасните отрови за душата. Той 

каза, че ако християнството от нов вид, за което мечтаехме не е радикално 

щедро то е просто губене на време. Отговорих, че за мен това звучи като 



преувеличение, но той беше непреклонен: “Живеем в най-богатата култура 

в най-богатия период от човешката история. Ако не можем да 

дисциплинираме себе си и да научим радостта от щедрия живот ние сме 

срам за благовестието.” 

Освен това кратко отклонение към въпроса за финансовото 

настойничество всички наши е-мейл контакти през Октомври и Ноември 

бяха от лично естество. Научих много за него, за преживяванията му като 

младши и след това като старши пастир, за въпросите, които го бяха 

накарали да напусне църковно служение – неща, които самият аз твърде 

добре разбирах понеже отразяваха собствените ми страхове, въпроси и 

съмнения. Той ми разказа как е решил да се върне към ученето и да следва 

философия. Каза ми за своя любим философ, Полани и ме накара да 

обещая, че ще го прочета – обещание, които все още не съм изпълнил. 

Нео често пишеше за това колко обича да преподава и как самотата му е 

позволила да дава повече на своите ученици и на цялото училище 

отколкото ако е женен и че той е благодарен за това, макар че винаги се е 

надявал да има семейство. 

Макар че никога не го каза директно на мен ми стана ясно колко е 

наскърбен от това, че неговите колеги и ученици както и приятелите му от 

св. Тимъти му се обаждат толкова рядко. Попита ме как върви сезонът по 

футбол за момичета (Аз успях да присъствам на почти всички мачове на 

Джес) – и си мислех, че е тъжно да се налага да пита мен за тази 

информация. 

Странно е как един човек когото си виждал един вид в две измерения – 

учител, интелектуалец – започва да се променя в три измерения. Трябва 

също да призная, че в няколко случая неговата тъга, носталгия и самота се 

проявяваха в писмата му толкова остро, че по клавиатурата ми течаха 

сълзи на състрадание. 

В началото на Декември Нео изглеждаше готов да продължим нашите 

богословски разговор, което се отрази в следната серия мейли. Нека от 

самото начало се извиня за относителната несвързаност на моите писма 

сравнени с тези на Нео. За мен да пиша писма винаги е било нещо като 

запълване на дупка преди или след като съм направил нещо друго, така че 

винаги бързам. Това е единственото ми извинение. Когато желаех да 

говоря с Нео по-дълбоко посягах по-често към телефона отколкото към 

мишката. 

TO: danrpoole@backspring.com 



FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 3, 1999 

SUBJECT: Resuming the Conversation 

Добър ден, Даниел. В Сиатъл всъщност грее слънце. Благодаря, че питаш 

за майка ми. Тя ме познава през половината време. През останалото или 

мисли, че съм баща ми или ме гледа странно и изглежда раздразнена, че 

съм там. Вчера беше наистина трудно да я заведа на лекар. По пътя тя се 

подмокри и се наложи да се върна обратно и да я преоблека. Странно е да 

събличаш и да обличаш собствената си майка. Когато ходи трябва да я 

държа понеже е много нестабилна. Докторът ми каза, че е имала няколко 

слаби удара през последните няколко години – баща ми никога не ми беше 

казвал това. Тя спи през голяма част от деня и след това става и върви през 

нощта, което е опасно и за двама ни. Трябва да закача някакъв звънец, така 

че когато става през нощта да се събуждам. 

Но достатъчно за това. Как си ти? Какви богословски планини изкачваш 

(или се спускаш) тези дни? Липсват ми разговорите ни. Нека да ги 

подновим. 

Нео 

TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 3, 1999 

SUBJECT: Re: Resuming the Conversation 

Нео, радвам се да те чуя. Тук всичко е наред. Последно време пиша – 

опитвам се да формулирам някои от нещата, за които говорихме. Най-вече 

се опитвам да разширя тези 10 описания, които ми даде – все още пазя 

хартиените подложки за храна от ресторанта! Добри са. Може би ще се 

опитам да публикувам нещо. Останалите трябва да чуят това. С теб всичко 

наред ли е? Когато карах преди два дена отново изслушах твоята касета. 

Не искам мислите ми да се върнат там където бяха преди да те срещна. 

Така че ще се радвам да подновим разговорите си. Не спирай да ме 

предизвикваш! 

Попита какво ми се върти в главата. Ето: Как нашия начин да бъдем 

християни ще се променя през годините, които лежат пред нас? Какви ще 



бъдат християните от нов вид? Какво се променя и какво остава същото? 

Ти си човекът, който най-много се приближава до християнина от нов вид, 

така че се чудя какво мислиш? Спомням си какво каза за финансовата 

щедрост, но в кои други области ще наблюдаваме промяна? 

Между другото Карол ми каза, че напоследък не въздишам толкова често. 

Нито пък отивам на мислена ваканция в Мексико. 

Дан 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 4, 1999 

SUBJECT: Update 

Току що се връщам от още едно посещение при доктора. Майка ми не 

диша добре, така че се втурнах към клиниката (отворена в събота) и там й 

направиха рентгенова снимка. Казаха, че сърцето й е слабо увеличено. 

Какво следва? След последния инцидент успях да я заведа до един 

специализиран магазин за зависими хора. Добро решение. Съжалявам, че 

те занимавам с такива неща, но сега това е животът ми. 

Относно въпросите ти да бъда честен малко съм обезпокоен от начина, по 

който продължаваш да се връщаш към въпроса за парите. Нека да кажа 

още нещо за това, за да разбереш защо щедростта е толкова важна за мен. 

Първите християни е трябвало да живеят в света на цезаря, който винаги е 

изисквал първото покорство. Сигурен съм, че знаеш, че ранните християни 

са били убивани не заради това, че са християни, а понеже не са били 

патриоти: те не са се покланяли на боговете на римляните (включително на 

цезаря). Замислял ли си се понякога кой или какво е нашия цезар днес? За 

мен – и аз съм доста уверен, че съм прав – това е нашата потребителска 

икономика, алчност, материализъм. Мисля, че има много хора, които дават 

на цезаря всичко, което му принадлежи и след това му предлагат и голяма 

част от това, което смятат, че принадлежи на Бога. 

Нека да дам един пример. Получавам съобщения от един колеж, където 

през 90-те следваше един човек от младежката ми група. Получавам 

всички годишни отчети и призиви за пари. Света преминава през 

революция, а  този колеж е все още в 40-те и 50-те. Защо се случва така? 

Единственото заключение, до което мога да достигна е понеже той е 

заложник на парите. Институцията като цяло съществува поради две 



причини без значение как самата тя формулира мисията си. Тя съществува 

първо и основно, за да плаща заплати на своите работници и за да бъдат 

спонсорите му доволни. Каквото и да правят те за студентите, за Църквата 

и за света то трябва да бъде второстепенно спрямо това понеже ако 

действително са загрижени за своите студенти, за света и за Църквата те 

биха правили нещата по много различен начин. Сигурен съм, че те се 

молят, преподават Библията и на едно лично ниво те са напълно искрени, 

но в същото време смятам, че са заложници на цезаря. Не ги обвинявам 

заради това, но виждам тяхната ситуация като отражение на собственото 

си изпитване. 

Ако този сценарий няма смисъл за теб помисли за религиозните 

предавания и всички останали организации, които събират пари чрез 

дарения. (Докато преглеждаше пощата ми сигурно си забелязал, че щом 

веднъж си спечелиш репутация на щедър човек получаваш милион 

предложения.) Дали техните приоритети отразяват истинските нужди на 

истинския свят? Разбира се, че не. Приоритетите им като цяло отразяват 

това, което събира пари – въпроси свързани със страх и вина, различи 

краткосрочни кризи, теории на конспирацията относно въображаеми 

врагове, прости проекти, обещаващи огромна възвращаемост – или, ако се 

провалят, директно обръщане към собствения интерес. („Дай за нашата 

организация ТОЗИ МЕСЕЦ и ще получиш ДЕСЕТОКРАТНО! Слава на 

Бога! – подобни неща.) Може би смяташ, че съм твърде рязък. ОК. Но аз 

съм решил да изляза от гетото където съм бил дълго време. 

Освен това мисля, че вече говорихме за най-важните области за промяна: 

нашето разбиране за Библията и как да я следваме, как сме я карали да 

работи за нас, нашата поза в отношенията ни с другите религии и нашето 

отношение към Исус не като стоящ НА пътя и пречещ на хората да 

достигнат до Бога, но като ПЪТЯ водещ хората до Бога, нашето разбиране 

за начина, по който вярата ни е била примесена с модеростта, така че да 

можем да разберем какво означава да бъдеш християнин в постмодерен 

контекст, изучаването на богословието освободено от ограничителните, 

редукционистки категории на модерността, отказа да ограничим 

благовестието до една индивидуалистична история свързана единствено 

със спасяване на души в полза на една мисионерска, общностна и глобална 

история за спасението на света. 

Единствената друга тема, за която мисля, че не сме говорили е областта на 

духовните дисциплини. Тя е много важна. Мисля си, че трябва да открием 

една форма на автентична духовност, която е по-широка от нашия модерен 

пиетизъм. Какво смяташ за това? 

Нео 



TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 6, 1999 

SUBJECT: Hi and ’Bye! 

Нео, съжалявам за забавянето. Затънал съм в работа в църква и нямам 

време за писма. Ако има нещо спешно обади ми се по телефона, става ли? 

Съжалявам. Нещата скоро ще се успокоят. 

Дан 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 6, 1999 

SUBJECT: No Apology Needed 

Забравих, че останалата част от света се занимава и с други неща освен да 

сменя пелените на родителите си, да приготвя храна, от време на време да 

пътува до доктора и да пише писма! Майка ми спи доста – днес цял 

следобед дреме. Така че живея относително спокойно – освен, разбира се, 

когато тя се събуди. Тогава животът ми прилича на живота на родител, 

който се грижи за прохождащо дете – никога не мога да си позволя момент 

на невнимание! Така че няма нужда да се извиняваш за това, че водиш 

нормален живот. Мислех доста по въпроса за духовността и духовните 

дисциплини. Разсъждавах за това как съм бил изграждан като ученик в 

един консервативен евангелски контекст, какво от това е останало с мен 

през годините и ми е помогнало и какво се е оказало или безполезно или 

непродуктивно. Едно от първите неща, които ме поразиха е следното: 

всичко, което ме прави по-„религиозен” – под това имам  в предвид 

всичко, което ме прави по-идентифициращ се и изолиран като част от една 

религиозна субкултура – тези елементи не са ми послужили добре в 

дългосрочна перспектива. Най-полезни са били нещата, които са ми 

помагали да се свързвам с Бога. Например, един наставник на младежки 

християнски лагер ме научи да си водя дневник – неговото пет минутно 

обяснение докато седяхме на верандата на хижата ме обогати за цял живот. 

Мисля, че ти също си водиш дневник, нали? Тези записки и други духовни 

практики извършвани „в тайно” ми изглеждат най-важни особено за хора 

като теб, които си изкарват прехраната като говорят за Бога. Едно 



отклонение – да говориш за Бога когато това ти се заплаща винаги 

заплашва да работи срещу истински живия Бог, сигурен съм, че ще се 

съгласиш с това. Хората, които най-много говорят за Бога са тези, които са 

в най-голяма опасност да Го приемат за даденост, да оставят Бога да бъде 

просто една удобна дума в техния речник, една мебел вместо реалност, 

приятел, постоянна изненада. Хората, които най-много говорят за един 

любящ Бог са тези, които са в най-голяма опасност да станат ГОРДИ от 

това, колко много Го обичат. Хората, които най-яростно говорят срещу 

греха са в най-голяма опасност да се чувстват по-висши от тези, чийто 

грехове те осъждат като по този начин да прихванат едни дори още по-

лоши, неуловими видове грехове. Понеже проповядват толкова рязко 

срещу греха те също така са в най-голяма опасност да се поддадат на 

изкушението да крият греховете, които те самите вършат. 

Така че да ти се плаща, за да обичаш Бога прави трудно да Го обичаш. 

Затова смятам, че каквато и да е духовността и духовните дисциплини на 

християните от нов вид те трябва да се фокусират върху практиката 

„извършена в тайно,” която никой не вижда. 

Още нещо и ще отида да събудя майка си (или тя ще будува цяла нощ). 

Понеже – както казахме преди – постмодерността е пост-протестантска, 

мисля, че нашите форми на духовност и духовни упражнения ще приличат 

повече на тези от древната и средновековната църква и по-малко на 

модерните. Мисля, че можем да приветствуваме завръщането на 

традицията, светиите, литургията и светите дни. Има ли смисъл това за 

теб? 

Трябва да тръгвам – майка се събуди. 

Нео. 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 6, 1999 

SUBJECT: P.S. 

Бърза добавка към предишното писмо, което завърших преждевременно. 

Току що имах прекрасно преживяване с майка ми. Приготвих й вечеря – тя 

продължава да иска манго, които не могат да се намерят по това време в 

Сиатъл! След вечеря тя ме попита можем ли да поседим заедно на 

верандата. Молбата изглеждаше странна за това време на годината, но 

реших да й угодя, тъй като не бях успял да й намеря манго. Беше 



сравнително топла декемврийска вечер за това време на годината, 

дъждовна (разбира се) и мъглива. За около половин час седяхме завити с 

одеало на едно канапе където тя и баща ми обичаха да сядат, гледахме 

преминаващите коли, гледахме как дъжда пада на светлината на уличната 

лампа, вдишвахме мириса на мокрите листа нападали на улицата още от 

края на есента. Тя се протегна, хвана ръката ми и запя една стара песен, 

която не бях чувал от детските си години, стар братски химн наречен Авва 

Отче, ние идваме при Теб. Спомняше си думите на всичките четири 

куплета. Припявах там където помнех текста. Докато стигнем до 

последния стих не бях в състояние да пея, макар че знаех думите. Сълзи се 

стичаха по лицето ми и аз чувствах Божието присъствие до нас. Когато 

престана да пее тя каза: „Сега отивам да си легна” и това беше всичко. 

Прозорецът към яснотата и спомените се затвори. Открих думите в един от 

нейните малки, стари подвързани с кожа песнарки. Ето ги: 

Abba, Father! We approach Thee 

In our Saviour’s precious name; 

We, Thy children, here assembling, 

Access to Thy presence claim. 

From our sin His blood hath washed us; 

’Tis through him our souls draw nigh; 

And Thy Spirit, too, hath taught us, 

“Abba, Father!” thus to cry. 

Once as prodigals we wandered, 

In our folly, far from Thee; 

But Thy grace, o’er sin abounding, 

Rescued us from misery. 

Thou Thy prodigals hast pardoned, 

Loved us with a Father’s love; 

Welcomed us with joy o’erflowing, 



E’en to dwell with Thee above. 

Clothed in garments of salvation, 

At Thy table is our place; 

We rejoice, and Thou rejoicest, 

In the riches of Thy grace. 

“It is meet,” we hear Thee saying, 

“We should merry be and glad; 

I have found My once lost children, 

Now they live, who once were dead.” 

Abba, Father! All adore Thee, 

All rejoice in heaven above; 

While in us they learn the wonders 

Of Thy wisdom, power, and love. 

Soon, before Thy throne assembled 

All Thy children shall proclaim 

“Glory, everlasting glory, 

Be to God and to the Lamb!  

Докато стоях там и слушах слабия глас на майка ми да пее този стар химн 

ме порази прозрението – тя е знаела (или знаеше) нещо за духовността 

(предмета на последната ни кореспонденция), което достигаше отвъд 

всичко, което аз знам. 

Мислех да добавя още един аспект от духовността, който смятам, че 

трябва да открием, нещо, което пропуснах да спомена по-рано: връзката с 

творението. Вчера получих мейл от един от моите ученици, който е 

въодушевен, че отива в Мексико на новогодишна почивка и смята да плува 

с делфините в специален парк изграден за тази цел. Защо да плуваш с 

делфини е толкова велико и незабравимо преживяване за Шери? То отива 



далеч отвъд науката (макар че тя беше една от най-добрите ми ученички и 

искаше да стане морски биолог). Мисля, че това за нея е било духовно 

преживяване. Това е част от свързването, което стои в сърцето на 

истинската религия: ние се свързваме с Бога, със собствените си души, с 

нашите ближни и с всички Божии творения – брата слънце, сестрата луна 

както и с брата делфин. Съвременните мъже и жени са изгубили своята 

връзка с творението. Ние сме отделени от него чрез кожата за обувки, 

памуковият полиестер, очилата, метала, пластмасата и множество видове 

стени! Едно от нещата, които най-много харесвах на Ямайка беше радостта 

да живееш с отворени прозорци, с птици, които пеят, с паяци плетящи 

своите мрежи, с гущери пробягващи по пътя ти, с влагата когато вали. Тези 

неща са дар от Бога и аз не мога да не вярвам, че нашите души жадуват за 

компанията на Божиите творения. 

Ако можех да живея още един живот мисля, че бих го посветил на 

екологията, понеже вярвам, че това е една истински духовна и християнска 

задача. Битие започва с  декларация за нашия мандат да се грижим за 

Божието творение и никога провалът не е бил толкова очевиден колкото 

сега. Да се учим да живеем като пазачи на творението и приятели на 

останалите създания трябва да бъде същностна част от това да бъдеш 

християнин от нов вид. Това вероятно ти звучи странно. Доколкото си 

спомням ти не беше особено въодушевен от прекрасния градински паяк, 

който видяхме по време на нашата разходка до реката! 

От възвишеното до всекидневното: г-н Ремко не си е платил наема. Би ли 

проверил следващият път когато отиваш да вземеш пощата? 

Нео 

TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 8, 1999 

SUBJECT: Townhouse and Other Stuff 

Радвам се, че тази сутрин можахме да се чуем по телефона. Говорих с 

Ремко – всичко е наред – той е приготвил чека, просто е забравил да го 

пусне (или поне така каза). Обзавеждането изглежда добре. Мисля, че 

добре се грижат за мястото. Не се притеснявай. 

Мислите ти за духовността са много интересни. На лично ниво с чувствам 

небрежен в тази област. Възпитан съм с 2-3 представи за духовността, 



които сега поставям под съмнение. Сякаш съм престанал да ги използвам и 

съм ги оставил настрана, но все още не съм намерил нищо, с което да ги 

заменя. Никога не съм се опитвал да говоря за това с някого, така че може 

да звучи донякъде разпокъсано, но ето какво мисля…. 

Според моят опит печатът на евангелската духовност е „тихото време.” 

Сутрин рано ставаш, за да четеш Библията и да се молиш. Трудно е да 

бъдеш против четенето на Библията и молитвата! Но ето моят проблем: 

целият въпрос за тихото време се върти около идеята за количество. 

Колкото повече четеш и изучаваш Библията толкова по-добре. Колкото 

повече се молиш (колко минути?) толкова по-добре. Спомням си, че в 

продължение на много години почти мразех да чета Библията и да се моля 

понеже веднага щом завършех единствената мисъл в умът ми беше: 

„Трябва да правя това много повече.” 

Гледайки назад наистина изглежда „модерно” нали? – желанието за повече 

информация (знанието е сила), пресмятането на всичко във време, 

свеждането му до формула и механичност (ако се молиш толкова дълго ще 

получиш следния резултат) правейки всичко измеримо. Как можем да 

продължим да смятаме четенето на Библията и молитвата за ключови за 

нашия духовен живот без да превърнем духовността в духовни техники, 

задължения и легализъм – и над всичко това да бъдем загрижени за 

качеството? 

През последните години духовността се фокусира най-вече върху общото 

поклонение, през което пеем хвалебни песни не като доктринални 

изповеди, а като интимни любовни песни на Бога. Със сигурност не съм 

против това! Някои от най-чудесните моменти в живота ми са се случвали 

при такова поклонение. Но понякога се чувствам неудобно заради думите 

– те са изцяло свързани с „мен.” Как Исус ме кара да се чувствам, какво 

прави за мен, как ме обича и ми прощава. Езикът е почти еротичен – Той 

ме държи близо, прегръща ме и т.н. отново, това не е нещо лошо, но се 

чудя – дали не показва една нарцистична и твърде индивидуализирана 

духовност? Преди няколко дена четох Исая (имах тихо време!) и бях 

поразен колко глобални са неговите видения. Божието господство обхваща 

целия свят, не просто мен и моите чувства. 

Какво мислиш за всичко това? Днес се молих за теб и майка ти. Съгласен 

съм с това, което казваш за творението, но все още не харесвам паяци! 

Дан 

TO: danrpoole@backspring.com 



FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 8, 1999 

SUBJECT: Spirituality 

Странно е да видя, че си пуснал мейла си в 4,01, а аз съм го получил в 2,30. 

Все още не мога да свикна с тези часови зони. 

Съгласен съм с това, което казваш, че нашата духовност е твърде 

ориентирана към вината. Спомням си, че се чувствах неудобно от това 

когато проповядвах. Понякога ми се случваше да слушам проповеди по 

радиото и да си казвам: „Всички говорят за едно и също нещо. Как хората 

не са достатъчно добри.” Обещах си, че ще се справя по-добре (но 

вероятно не съм.) Струва ми се, че по-голямата част от проповедниците 

просто не проповядват добрата вест за благодатта, те проповядват една 

лоша вест за неадекватност и натиск. Една седмица това ще е свързано с 

нуждата да четеш Библията повече. Другата да се молиш повече. 

Следващата да даваш повече. Следващата да служиш повече. Удивително 

е, че хората изобщо могат да понасят да ходят на църква! 

Спомням си, че през първите няколко години когато преподавах научих 

нещо, което може да ни помогне да намерим решение на всичко това. 

Мислех си: „Защо давам толкова много домашни задания? Наистина ли е, 

за да помогна на учениците си или защото смятам, че добрите учители 

дават домашни?” В продължение на няколко години престанах да давам 

домашни. Вместо това се опитах да направя всяка минута от часа полезна. 

Вместо да подготвям учениците как да си напишат домашното аз един вид 

ги карах да го направят в клас. Накрая все пак започнах да давам домашни 

задания, но мисля, че тези няколко години наистина ме научиха на нещо: 

вместо да казваш на хората да си отидат в къщи и да направят нещо ще им 

направиш услуга ако им помогнеш да го направят сега. 

Това ме кара да смятам, че нашите църковни служби трябва да бъдат по-

малко подготовка за нещо духовно, което хората сами да направят в къщи 

и повече призив да направят това нещо тук и сега. Предполагам, че това е 

целта на опитността на поклонението, за която ти говореше. Тя позволява 

на хората да имат старомодното тихо време докато са в църква. Това е 

причината хората да затварят очи и да вдигат ръце – всеки от тях се 

приближава до Бога и те правят това заедно. Мисля, че това е добро, както 

каза и ти. 

Забележката ти за това, че ставаме твърде приватизирани и 

персонализирани е много добра. Вероятно това отразява консумеризма – 



„Искам да се чувствам добре” – и индивидуализма – „Всичко се върти 

около мен!” – две характеристики на модерността, от които много трудно 

ще се освободим. 

Как развиваме една по-холистична, балансирана духовност в хората, Дан, 

без да ги натоварваме с вина? Ето нещо, за което да помислиш. 

Нео 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 10, 1999 

SUBJECT: Haven’t Heard from You 

Забелязвам, че не си отговорил на предишния ми мейл. Това означава или 

че си затънал в работа или че все още се бориш с въпросите, които 

повдигнах. Е? 

Нео 

TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 11, 1999 

SUBJECT: No Excuses 

Няма извинение – просто съм ужасно зает. На всичко отгоре и Карол е 

болна. Не съм сядал пред компютъра от няколко дена. Това е причината да 

съм в офиса си в събота сутрин. ОК, няколко мисли за духовните 

дисциплини…. 

Погледнах назад към годините си на служение и се запитах какво наистина 

е помагало на хората да се променят и да развият една по-дълбока 

духовност. (1) Младежки лагери, (2) кратки мисионерски пътувания, (3) 

някои малки групи (казвам някои – други са просто губене на време), (4) 

много лични приятелства, (5) включването на хората да водят нещо или да 

служат някъде. 

Гледах списъка и се чудех какво общо имат тези неща помежду си. Най-

вече интензивност. Странно: ние се опитваме  да направим нашите 



духовни опитности рутинни и това може би е гаранция, че те ще станат по-

неефективни. Колкото по-интензивни и по-малко рутинни са опитностите 

на ученето толкова по-голямо е тяхното влияние – поне това ми направи 

впечатление докато гледах списъка. Опа – слушането на проповеди не е в 

списъка! Вярвам в проповядването, но може би в проповядването като 

входна врата, която приканва хората към една друга, по-интензивна 

опитност. Може би то създава „поле” (подобно на електрическото поле в 

науката) където се случват духовните опитности. Като говорим за 

проповядването трябва да се връщам към подготовката на проповедта си. 

Ще се чуем скоро, приятелю. 

Дан 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 11, 1999 

SUBJECT: More on Spirituality 

Сетих се нещо във връзка с последния ти мейл. Преди известно време 

писах, че мисля, че бъдещи подходи към духовните дисциплини ще 

приличат доста повече на древните. Точно такъв е случаят със списъка, 

който ми изпрати. Например, какво са младежките лагери ако не 

краткосрочни монашески опитности? Хората живеят заедно по обикновен 

начин (без телевизия и подобни неща) и в общност и заедно практикуват 

духовните дисциплини (молитва, изучаване на Библията, уединение, 

такива неща). Какво са краткосрочните мисионерски пътувания ако не 

модерни опитности на мисионерските пътувания на Павел и на неговите 

съработници или на приключенията на келтските монаси? По един начин 

всички те приличат на пилигримство – пътуване предприето с духовна цел. 

Какво са малките групи и личните взаимоотношения ако не ехо на 

древните методи за обучение, преди да се хлъзнем по погрешното модерно 

убеждение, че най-доброто обучение е чрез теоретически монолог в 

стерилни класни стаи? Малките групи и наставничество – опитности на 

вземане и даване на личностно както и на интелектуално взаимодействие, 

оформяне както и обмяна на информация – наподобяват древните 

отношения между ученик и неговият учител или на учениците следващи 

Исус където и да отиде. 

И какво е включването на хората в служение – което ние и двамата сме 

съгласни, че е ИСТИНСКОТО служение – ако не ехо от множество 

библейски истории, в които Бог учи хората да плуват като ги хвърля на 



дълбокото? Мисля си за Мойсей, който се чувства толкова неадекватен или 

дори за учениците изпратени двама по двама само след няколко месеца на 

обучение да научат чрез успехи и провали уроци, които могат да бъдат 

научени единствено чрез практика, не чрез изследване. 

Това не означава, че хората нямат нужда от информация, познание, факти, 

истории и теория. Но днес е по-лесно от всякога да бъде намерена 

информация от този вид. Мисля, че моите ученици и твоите деца, (за които 

интернет е такава част от живота каквато е вътрешния водопровод за нас) 

могат да достигнат до информацията много по-бързо отколкото ние бихме 

могли да им я предадем на една лекция. Така че моето предположение е, че 

учителите на бъдещето ще прекарват по-малко време в предаване на 

информация и повече време, за да учат учениците как да намерят това, от 

което се нуждаят когато се нуждаят от него. Съжалявам, че задълбавам в 

това, но очевидно образованието е тема, която ме вълнува. 

Надявам се, че графика ти ще се успокои. Имаш нужда да се насладиш на 

Рождество. 

Нео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 14 

НЕ Е ТВОЯ РАБОТА КОЙ ОТИВА В АДА 

Беше събота, късно вечерта. Завърших текста на проповедта си и го 

прочетох на глас, за да видя колко е дълга. 28 минути. Това означава, че не 

сутринта щеше да излезе около 35 (на амвона винаги говоря по-бавно). 

Мислех си за Нео и се чувствах зле, че нямам достатъчно време да 

отговарям на писмата му. Погледнаха часовника си – около 11 – и реших 

да му се обадя понеже в Сиатъл беше едва 8. Разговорът ни беше кратък 

тъй като майка му все още беше будна. Нео се опитваше да играе някаква 

игра с нея, която изглежда страшно я забавляваше. Стана ми хубаво, че чух 

гласа на приятеля си, макар и само за няколко минути. На следващата 

сутрин ме очакваше още един дълъг мейл. 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 12, 1999 

SUBJECT: Life in Seattle 

Благодаря ти за обаждането снощи и за това, че винаги питаш как е майка 

ми. Иска ми се да можехме да поговорим по-дълго, но знам, че разбираш. 

Понякога тя е толкова забавна – искам да каже, не да й се смееш, а просто 

да гледаш как се държи като малко дете. Почти е привлекателно. Вчера 

например приготвих вечеря и тя много ми се ядоса, че съм й поднесъл 

ябълково пюре. Казах: 

– Майко, ти обичаш ябълково пюре. Това е едно от любимите ти яденета. 

Тя отговори, че винаги го е мразела. Тогава аз станах много твърд, все 

едно, че съм баща й и казах: 

– Млада госпожо, ти трябва поне да го опиташ. 

Тя става много отстъпчива когато съм така твърд с нея, така че сложи 

лъжицата в устата си. Тогава на лицето й се появи широка усмивка и тя 

каза: 

– О, толкова е вкусно. Ще искам още малко, Франк. (Тя отново мислеше, 

че съм баща й). 



Изяде почти половин купа! Постоянно говореше колко по-вкусно е сега 

ябълковото пюре отколкото преди. Приличаше на малко момиче, което 

току що е открило ново лакомство. Аз се смеех  и смеех и накрая тя ме 

погледна и също избухна в смях. След това тя каза: 

– О, Франк, ти явно обичаш ябълково пюре. 

Това ме накара да се смея още повече. Трудно е да го обясня, но въпреки 

болестта ние имаме истински хубави моменти заедно. Постоянно си мисля 

как ме е държала в ръцете си когато съм бил бебе, сменяла е пелените ми, 

слагал ме в леглото – да правя същото за нея е неизказана чест. 

Разбира се, понякога е много тъжно да я гледаш и да мислиш колко много 

е изгубила. Съпругът й е мъртъв, а тя дори не осъзнава това. Всеки път 

когато ме нарича Франк се чувствам донякъде неудобно. 

Снощи стоях до късно и гледах някаква религиозна програма по 

телевизията. Беше доста странно. Един човек говореше за ада. Това ме 

върна обратно към нашите разговори до река Потомак. Ти изглеждаше 

ненормално вторачен в темата! Наистина, макар че разбирам защо: това е 

въпрос, по който модерните християни са заели много грозна позиция и 

смятам, че християните от нов вид ще се отнасят към него по много по-

различен начин. Ето как аз бих описал различните виждания за ада. 

Универсализма (от християнска гледна точка – очевидно има и други 

разновидности) казва, че Исус е единственият път и Спасителят на целия 

свят и че всеки вече е спасен без значение дави вярва или не в Него. 

Ексклузивизма застава в другата крайност и твърди, че Исус е 

единственият път, но че Той е Спасител само на тези, които са избрали 

(или са били избрани) да вярват в Него. Единствено те ще отидат в небето. 

Инклузивизама казва, че Исус е единственият път и Спасител на целия 

свят и все пак оставя възможността Божията благодат да бъде отхвърлена. 

Спасението от ада се  открива за всеки, които по някакъв начин (знаен 

единствено за Бога) приеме Божията благодат и е отказано единствено на 

тези, които отхвърлят Божията благодат по какъвто и начин тя да им е 

предложена, без значение дали те са чували за и повярвали в Исус или не. 

Слагам заедно плурализма и релативизма понеже единствено плурализма 

може да означава много неща. (Например, когато е използван в смисъл, че 

съществуват много различни култури, много различни подходи към 

религията, плурализма може да бъде нещо положително. Преди всичко 

това означава, че ние започваме да виждаме света по начина, по-който Бог 



винаги го е виждал!) Свързани задно за мен термините се отнасят към един 

популярен подход към въпроса за небето и ада, който казва: „Може да има 

или да няма Бог, небе, ад и т.н., но има много вярвания за всяко едно от 

тези неща и всяко от тях е валидно за тези, които вярват в него. Нито едно 

вярване не стои по-високо от другите.” Този подход е по-скоро настроение 

отколкото логическа позиция. Но ако го притиснеш и поискаш от него да 

ти даде учение за ада мисля, че той ще каже, че понеже никой не е в 

състояние да докаже едното или другото можеш да избереш каквото си 

поискаш вярване дотогава докато зачиташ правото на останалите да правят 

същото. 

На пръв поглед този подход изглежда много толерантен. Но в крайна 

сметка това може да се окаже най-малко толерантната позиция от всички 

понеже зад сцената стои твърдението, че всяка друга позиция, която се 

смята за легитимна всъщност е невярна. Единствените, които имат право 

са плуралистите/релативистите – което е един вид ексклузивизъм в пълния 

смисъл на думата. За мен плурализма/релативизма е една измислица на 

късната модерност – опитваща се да държи себе си настрана от лично 

посвещение, да бъде абсолютно обективна, да избегне всичко, което не 

може да бъде рационално и „абсолютно” доказано. Тя със сигурност е 

много популярна, макар че аз гледам на нея като на изкушение да 

изпаднем в апатия. 

Зная, че големият въпрос, който задаваш е какво е НАД линията? Макар че 

аз нямам име за него ето какво смятам, че казва тази по-висока позиция: 

„Не е твоя работа кой отива и кой не отива в ада. Твоята работа е да бъдеш 

предупреден за него и да бягаш, а не просто да вървиш в 

противоположната посока! Твоя работа е да обичаш Бога с цялото си 

сърце, душа, ум и сила, да имаш вяра в Исус Христос и да живееш както е 

живял Исус. Нека образа на ада да ти напомня, че живота е нещо сериозно, 

че има сериозни последици за това как живееш и вярваш, че 

справедливостта и несправедливостта в края на краищата са от по-голямо 

значение от това, за което хората обикновено се безпокоят. Сега престани 

да спекулираш относно ада и започни да живееш за небето!” Предполагам, 

че ако трябва да дам някакво име на тази позиция над линията бих я 

нарекъл предикаментализъм понеже тя отказва да даде право на хората да 

спекулират за вечната съдба на другите, а вместо това се фокусира върху 

своята собствена. Това е същият подход, който Исус на два пъти заема в 

Лука 13, когато отговаря на подобни теоретични въпроси за това кой ще 

бъде спасен. Това е и подходът, който Той поема когато Петър Го пита (в 

краят на евангелието на Йоан) за Йоан. (А за него? пита Петър и Исус 

отговаря: „Това не е твоя работа! Гледай това, което касае ТЕБ!”) Спомням 

си, че с теб веднъж говорехме за това кой е вътре и кой е вън. Мисля, че 



Исус направи всичко възможно, за да ни държи настрана от това (Но ние, 

разбира се, все пак достигаме дотам!). Така че когато се опитваме да кажем 

кой е вътре и кой е вън по отношение на ада и небето мисля, че ние 

разочароваме Господа, Който би искал по-скоро да се концентрираме 

върху собственото си опасно положение. Това телевизионно предаване ме 

накара да мисля за ада и аз направих някои проучвания по интернет – 

просто за да видя какво казват различните групи. Проверявах онлайн 

изданието на едно от нашите евангелски списания и отрих статия за ада и 

за „ексклузивността на Христос.” Тонът на статията, която изглежда 

намираше удоволствие в защита на позицията, че много (или повечето) 

хора ще бъдат вечно осъдени (независимо от изкупителното дело на 

Христос), ми се стори доста странен  ако не и еретичен. Мислех в себе си, 

Вярно, Исус беше изискващ. Той призоваваше хората към едно радикално, 

изцяло отдадено ученичество. Но Исус не беше разпънат заради това, че 

беше ексклузивист, Той беше разпънат заради обратното– заради това, че 

отваряше прозорците на благодатта и вратата към небето за бирници и 

проститутки, за децата от смесени бракове и дори за езичниците. Нали? 

Мислил ли си понякога, че  твоите приятели може да са объркали пътя с 

подобни разговори? Няма нужда да отговаряш на това – това е просто 

реторичен въпрос, при това не много любезен. 

Има още много неща, които можем да научим от начина, по който се е 

развила доктрината за ада. Струва ми се, че ако знаехме повече за 

историческата обстановка на концепцията бихме имали много по-различно 

разбиране за твърденията на Исус по въпроса. Същото се отнася и за 

небето. 

Говорейки за небето няма да се учудя ако майка ми скоро се озове там. За 

мен това е един вид двоен удар – да изгубя баща си и да виждам как майка 

ми е умствено заспала докато тялото й е все още тук. Освен всичко 

останало тя изглежда не може да диша добре и докторите искат да я видят 

утре за нова рентгенова снимка на гърдите. 

Точно сега тя разпалено говори в другата стая и, разбира се, там няма 

никой. По-добре да проверя какво става с нея. Ще се чуем по-късно. 

Нео 

TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 13, 1999 



SUBJECT: Reply 

Нео, обещах ти, че ще отделя време, за да седна и да отговоря на писмата 

ти. Междувременно двама човека, които от дълго време посещават 

църквата ми ме вбесяват. Подозрително, цинично отношение и т.н. Колко 

още време да отделям с тях? Просто да ги игнорирам? Забелязал съм, че 

подобни ситуации следват определен модел. Хората се чувстват лично 

обидени по някаква причина – загуба на влияние, наранени чувства. Това 

предизвиква отдръпване. Те започват да си водят умствени бележки 

отбелязвайки всички допълнителни обиди. Към тях се прибавят 

„недостатъците” и се развива някаква теория на конспирацията. Те не 

могат да спрат да говорят за нея  и „загрижеността” се разпространява. Ако 

не говоря с тях те се отдалечават и тяхното напускане добавя още един 

недостатък в умствения дневник на останалите. Да им се помогне 

обикновено изисква огромно количество изслушване плюс дълги часове, 

през които да отговарям на опасенията им. Може би това, което казвам има 

малко значение сравнено с факта, че аз им отделям време и внимание, 

запълвайки техния празен емоционален резервоар. Моделът става 

цикличен освен ако не направя нещо повече от това да отговарям на 

оплакванията, аз трябва да ги предизвикам в бъдеще да не превключват на 

честотата „недостатък-обида” и да отидат отвъд това към едно 

действително продуктивно включване. По някакъв начин това е 

натоварено време от годината, така че всяка минута, която прекарвам с 

тези хора просто добавя работа в живота ми (Междувременно Карол и 

децата не ме виждат достатъчно често напоследък. С три деца играещи 

своите есенни мачове това е луда програма!). Няма нищо по-разрушително 

или изстискващо от подозрението „вярвам на най-лошото.” Въпреки това 

аз обичам тези хора! Много често те се оказват нашите най-верни 

дългосрочни членове. Така че какво друго мога да направя? Трябва да се 

опитам да им помогна да се примирят и да влязат отново в пътя. 

Това е моето дълго и сложно извинение за това, че не съм отговарял на 

мейлите ти и дори не съм ги чел с вниманието, което те заслужават. Може 

би след Рождество? Истински съжалявам. Но виж, ти имаш време, така че 

продължавай да пишеш! Аз ще имам полза от това рано или късно и аз 

архивирам всичко, за да мога след време да се върна към него и да  го 

обмисля. Зная какво си мислиш – трябва да забавя нещата. Но ти знаеш 

какъв може да е рождественият сезон. 

Дан 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 



DATE: December 13, 1999 

SUBJECT: Re: Reply 

Дан, няма нужда да се извиняваш. И не се притеснявай, че ще ми е скучно. 

Аз поддържам още няколко онлайн разговора, някои от тях почти толкова 

интересни колкото нашите! Има един човек по-конкретно, с когото искам 

да се срещнеш – Каси Б., младежкият пастир в св. Тим. Напоследък 

преминаваме през някои много интересни неща. 

Ей, нещо, за което да се радваме – помниш ли Мелиса и Марита? 

(Срещнахте се на футболния мач миналия месец.) Водя е-мейл 

кореспонденция с Марита и тя ми каза, че тя и Мелиса се готвят да станат 

членове на св. Тим следващата седмица. Тя ще направи публична изповед, 

че желае да живее като последовател на Христос. Добри новини! Мисля, че 

според твоя жаргон можем да кажем, че тя е „спасена”, макар както знаеш 

аз не харесвам особено този израз. ОК, предполагам ще попиташ защо. Ти 

ме насърчи да пиша, така че, ето! 

Мисля, че начина, по който вие, модерните евангелски християни 

използвате думата „спасен” е ужасно небиблейки. (Как ти харесва да 

хвърля по този начин ръкавицата?) Начинът, по който говорите за 

спасението предполага, че единственото нещо, което е от значение е да си 

„довлечеш задника в небето,” да бъдеш спасен от ада, да имаш вечен 

живот за себе си. (Веднъж говорихме за това, нали?). Ето го въпросът: 

Дали воденето на отделни души в небето е основната цел на 

благовестието? Аз бих казал, не, поради няколко причини. 

Не смяташ ли, че Бог е загрижен за спасението на целия свят? Често си 

мисля, че ние сме повече платоници отколкото християни и това е 

потвърждение на опасението ми. Изглежда ние си мислим, че 

единственото нещо, което Бог иска да спаси са „душите.” Но за мен 

библейското видение никога не е една безтелесна душа носеща се някъде 

извън пространството. Не, това е изкуплението на света, звездите, 

растенията, животните, на всичко. Чувствам това особено когато чета 

книгата Откровение. Тя прилича на прекрасен сън, в който има улици от 

злато и порти от скъпоценни камъни – веществени, не духовни. В този сън 

има странни същества пълни с ръце и очи, с рога и души – представители 

на всички животни, поне както аз тълкувам видението, казващи ни, че 

животинското царство ще бъде изкупено. И не забравяй растителното 

царство и природата като  цяло – има дървета и град, през който тече река 

с вода чиста (не замърсена!) като кристал. И дори културата е изкупена – 

там се говори човешки език и се пеят човешки песни. Забелязваш ли 

парадокса на приемственост и новост между земята и небето? Аз смятам, 



че ние имаме склонност да подчертаваме различието, вероятно 

благодарение на Платон (Но това е друга история. Попитай ме някога за 

нашето учение за падението.). 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 13, 1999 

SUBJECT: Part 2 

Съжалявам, майка ми ме повика и аз по погрешка натиснах SENT. 

Понякога ме поразява колко себична е прекалената заетост с това да бъдеш 

спасен. Мисля, че говорихме за това: Мислиш ли, че Бог иска небето да 

бъде пълно с хора, които искат повече да са спасени от ада отколкото 

спасени от греха? Кой го е грижа повече да си довлече задника в небето 

отколкото да бъде добър? Кой се грижи повече да получи прощение на 

греховете отколкото да бъде добър ближен? Кой на практика се превръща 

в най-лошия съсед именно понеже става толкова религиозен в своята 

загриженост за своята собствена душа? 

Мисля, че нашата дефиниция на „спасен” е изкривена и ограничена от 

модерността. Имаме нужда от постмодерно разбиране за това какво 

означава спасението, което понякога излиза извън нашата 

индивидуалистична и консуматорска версия. Аз мога да имам лична кола, 

личен дом, личен компютър, личен идентификационен номер, личен 

дигитален помощник – всичко, от което сега се нуждая е лично спасение от 

мой личен спасител. Надявам се, че не съм те обидил – но всичко това ме 

наранява докато християните се носят в един модерен Veg-o-matic (но 

може би ти си твърде млад, за да знаеш както е Veg-o-matic?). Начинът, по 

който консервативните християни говорят за „лично спасение” ми прилича 

на убеждаване чрез изключване. С други думи аргумента казва: „Вие 

„неспасените” сте извън, а аз съм вътре. Ще ви кажа как да влезете ако 

искате.” Мисля, че бихме били повече в крак с духа на благовестието ако 

приканваме чрез включване: „Бог те обича. Бог те приема. Готов ли си да 

приемеш своето приемане и да живееш в примирение с Бога?” 

По подобен начин аз смятам, че стандартната дефиниция на спасението 

води до пасивност. Тя прилича на линия начертана на пясъка, за която ние 

казваме: „Най-важното нещо е да бъдеш от другата страна на линията.” 

ОК. Хората пресичат линията. Какво става след това? Виждам огромен 

контраст между пресичането на линията по този начин и следването на 

Христос оприличено на едно пътуване. Ние вземаме решението за Исус, 



което е отправна точка и го превръщаме в крайна. Това ми изглежда като 

още един случай на модерен редукционизъм – търсене на по-голяма 

ефективност, на най-измеримия резултат, на най-малкото общо кратно. 

Ето една мисъл, която току що ми мина през ума докато пишех. Какво ще 

стане ако оприличим „спасението” на информация записана в компютър? 

С други думи, дали когато Бог „дръпне шалтера” на вселената данните и 

софтуера на нашия живот ще бъдат записани, така че нашата „програма” 

все още да може да работи? Или ще бъде „изгубена”? Колкото повече 

мисля за това толкова по-интересно ми става. Мисля си за един стих от 

Библията където Бог казва, че няма повече да помни греховете и 

престъпленията ни. Интересно. Ами ако прощението на нашите грехове 

всъщност е равносилно на осъждение? (Зная, че си мислиш „Какво?”) Но 

помисли за това: Какво ако някои хора вършат толкова много зло и 

толкова малко добро в своя живот, че когато Бог прости и забрави 

греховете им не остава много, което да бъде запомнено? 

Още нещо: обхвата на спасението в Библията е много по-широк от моята 

душа. По-рано ние говорихме за величественото видение на Исая и на 

другите пророци. Мисля си как когато Исус дойде Той каза на Своите: 

„Вашето виждане за спасението е изключително тясно. Божието видение е 

всеобхватно. То ще се разпростре отвъд вашия народ до всички народи.” 

Той се опитваше да им предаде едно видение много подобно на това на 

Исая – че Господ на евреите има план за спасението на целия свят. Но 

няколко стотин години по-късно ние сме направили това видени в един 

смисъл дори още по-националистично от видението на евреите през първи 

век. За нас днес това не е спасение дори на един народ, за който Бог е 

дошъл, това е спасение само на отделни личности. Забравете за еврейската 

нация, забравете останалите народи по света и със сигурност забравете и 

самия свят. Имаме нужда от голяма доза всеобхватно видение на 

пророците за Бога като Спасител на целия свят. Понеже видението на Исус 

е именно такова. 

Това е всичко засега. Може би ще решиш, че умът ми изчезва толкова 

бързо колкото и на майка ми! Но сериозно – можеш ли да продължиш това, 

Даниел? Ако си съгласен, че нашата модерна дефиниция на спасението е 

донякъде недостатъчна, каква е алтернативата? Някакви идеи? Много по-

лесно е да критикуваш отколкото да предложиш конструктивна 

алтернатива. 

Нео 

TO: neoliver@fdrhs.edu 



FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 14, 1999 

SUBJECT: Responses  

Ей Нео, доста наситени идеи. Не съм толкова шокиран колкото може би 

предполагаш. След нашите разговори мислите ми вече бяха свърнали в 

тази посока. Спомням си също, че четох нещо подобно в една книга от 

Нюбиген, която ти ми даде (Все още е в мен. Не съм я завършил. 

Съжалявам.) Сигурен съм, че част от това, което ще кажа идва от него, а 

друга част от теб. 

ОК. Нека да кажем, че спасението означава да бъдеш част от решението 

вместо част от проблема. Нека да кажем, че небето е един вторичен 

продукт, а не основната цел. Нека да кажем, че целта е Божията слава, 

Божията радост, така че Божията вселена да стане такава каквато Бог 

желае – всичко, което може да означава „Божието царство,” което трябва 

да търсим на първо място (Спомням си нашия разговор в Макдоналдс 

миналия месец, макар да ми се струва, че беше преди цяла вечност.). Нека 

да кажем, че центъра на нашата идентичност като хора на Бога не е в това, 

че ние сме някакъв елит, спасени за някакви привилегии, но обикновени 

хора спасени, за да служат, за да поемат отговорност. Както и ти каза не 

става дума за това, че Бог ни дава някакви привилегии на „вътрешни хора, 

които държат информацията.” Бог ни спасява, за да изпълняваме една 

спасителна мисия за разпространение на благата вест и любов в целия свят. 

Може би истинският враг всъщност не е адът, а живота отделен от Бога, в 

дисхармония с Него. Така спасението означава да се присъединим към 

Божията мисия вместо да се опитваме да живеем според собствената си 

егоистични планове, в които евангелизиране = призив към духовен 

егоизъм – грозно!). Така че може би спасението не е нещо, което ние 

„получаваме,” след което обмисляме възможността да се присъединим към 

Бога в Неговата величествена мисия. Спасението е това, което изпитваме и 

даваме в процеса на присъединяване към Бога в Неговата мисия. Разбира 

се, това не е нещо свързано с дела/заслуги/себе-оправдание, а с Божията 

милост от началото до края. Но фокуса се премества от мен върху Бога, от 

моя план за самия мен към Божия план за целия свят (а не просто за 

„прекрасния план за моя живот”?!) 

Тогава спасението също така не е ексклузивно. Начинът, по който Бог 

донася спасението до другите е като го дава на някои, използвайки ги като 

агенти за спасение на други. Така целта е благословението на всички 

народи чрез благословението на един – евреите. Те са станали Божиите 

агенти в света. След това – и точно на подходящото време – това е една 



важна част от смисъла на Рождество, нали? – Бог преминава отвъд 

националните граници, събирайки Свои агенти то всеки народ. Идеята е 

същата: Бог иска да благослови мнозина чрез малцина. Той не желае да 

благослови малцина чрез изключването на мнозина. Не съм сигурен как 

всичко това звучи написано, но аз го чувствам здравословно. 

Истинският въпрос не е една емоционална криза или някаква опитност на 

това да „бъдеш спасен”, или „новороден”, или „да преминеш линията” и 

след това да спреш там. Въпросът не е да се подпишеш под някакъв набор 

от доктрини. Въпросът е свързан със следването на Исус, да се 

присъединиш към Него в Неговото приключение и мисия за спасение на 

света и изразяване на Божията любов. Ако човек не върви напред в това 

пътуване, без значение колко пъти ще излиза напред за покаяние, колко 

анкети за решение ще попълва и колко „молитви на покаяние ще казва” без 

значение дали ще отиде в небето или не (Да, убеди ме, че не е наша работа 

да правим предвиждания!) все още няма начин да кажем в някакъв разумен 

смисъл, че той е преживял спасение. 

Как ти звучи това, Нео? Познавам много проповедници, които ще кажат, 

че това е изцяло нова религия различна от това, което те проповядват. И 

може би ще са прави. 

Още една идея вдъхновена от последния ти мейл: модерното благовестие 

стяга, ограничава, смалява библейското благовестие принизявайки ролята 

на християнската общност. Бях поразен как твоите отношения с Марита и 

Меслиса ги доведоха в християнска общност и до каква степен тяхното 

посвещение на Христос е свързано с тяхната интеграция в св. Тим. Това е 

една мечта, която имам за своята църква – тя все повече да се превръща в 

общност съставена от общности, едно място изпълнено с малки „села на 

Христос” където хората истински се свързват заедно, истински се грижат, 

истински правят вярата си видима чрез любов. Едно място където можем 

да помагаме на хората да вярват и да станат като им помагаме да 

принадлежат. Понякога съм обезкуражен за това, а понякога имам 

надежда. 

Между другото – най-после започнах да прихващам от духа на Рождество 

– време беше. Разделените лагери в църква са по-добре. Аз проповядвам от 

името на Исус – Князът на мира, Давидовия син, Емануил. Аз обичам 

благовестието, Нео! Каква чест е да го проповядвам! Радвам се, че не 

избягах в Ню Мексико. Мислил ли си някога да се върнеш към служение? 

Мойсей е направил това – дори в напреднала възраст! 

Дан 



P.S. Минах през наемателя. Той каза, че ако решиш да продаваш къщата би 

купил и обзавеждането. Казах му, че смятам, че ще се върнеш след около 

година. 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 15, 1999 

SUBJECT: Advanced Age?! 

Скъпи ми, Дан, аз успешно се преборих с изкушението да ти се обидя за 

коментара относно „напредналата възраст.” Нито пък се обидих от 

последния ти въпрос, макар че намеква, че да преподаваш в училище и да 

се грижиш за майка си не се счита за служение. Хайде, човече, можеш и 

по-добре! Но аз зная какво имаш в предвид и всъщност никога не съм се 

замислял за това нито за миг до деня когато заедно с теб се разхождахме 

около реката (въпреки нещастния край на разговора ни). Обичам да 

преподавам в училище, но онзи разговор наистина ми изкуши да се върна 

обратно. Но не е само това. Става въпрос за теб, Даниел. Нашето 

приятелство намали моят цинизъм относно „платено професионално 

служение,” което ти всъщност имаше в предвид когато попита дали съм 

мислил да се върна обратно, нали? Но не зная. 

Още един практичен въпрос. Познаваш ли някой посредник за продажба на 

недвижими имоти? Мисля, че ми спомена за твой приятел, който ти е 

продал сегашната ти къща. Мисля, че можем да придвижим нещата и да 

попълним документите за продажба. Радвам се, че наемателя ми иска да 

купи и обзавеждането. Единственото нещо, от което ще имам нужда са 

моите записки и лични вещи – книгите, произведенията на изкуството, 

такива неща. Ако иска да приключи бързо мога да наема компания, която 

да дойде, да опакова и да ми изпрати всичко. Ще ти кажа по-късно. Засега 

аз съм буквално хванат в капан тук, винаги нащрек. Дори не мога да си 

взема по-дълъг душ. Благодаря ти още веднъж, че ми помагаш с това. 

Честито Рождество! Купих елха и майка ми се радва на светлинките по 

нея. Само ако можех да се отърва от спомените си за това каква беше, това, 

което е сега можеше да бъде доста хубаво. Брат ми и семейството му идват 

за Рождество. Не съм виждал племенниците си от години (Те не дойдоха 

на погребението на баща ми.). 



Би ли ми изпратил записи на някои от проповедите си? Все още не съм 

намерил начин да отида на църква в Сиатъл, но ще го направя. 

Предполагам, че сега ти и още няколко човека сте моята виртуална църква. 

Между другото, съгласен съм с всичко, което написа в последния си мейл.  

Много точно. 

Нео 

TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: December 15, 1999 

SUBJECT: Townhouse Sale? 

Нео, объркан съм. Защо искаш да продадеш къщата си? Какво става? 

Дан 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 16, 1999 

SUBJECT: Re: Townhouse Sale? 

Съжалявам за объркването, Дан. Когато баща ми почина получих доста 

голямо наследство. Когато почине и майка ми – а докторът ми каза, че тя е 

солиден кандидат за удар или сърдечна атака, която може да настъпи всеки 

момент – нейната къща тук е изплатена, а тя струва дори повече. Така че 

когато се върна, мисля да инвестирам в по-голяма къща. Това обаче е само 

една от възможностите. Ще те държа в течение. Но ще помолиш ли 

приятеля си посредник да ми се обади? Ще му изпратя документите. 

Благодаря ти отново за помощта. Зная, че си все така зает. 

Нео 

 

 

 



ГЛАВА 15 

ЗАПОЧВА ПЪТУВАНЕТО В TERRA NOVA 

Когато на 19 Декември проверих мейла си там ме очакваха 2 писма от 

Нео. 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu  

DATE: December 19, 1999 

SUBJECT: URGENT NEWS 

Скъпи приятели, 

Съжалявам, че ви изпращам такива новини в общ мейл, но снощи майка ми 

почина. Тя си отиде спокойно докато спеше. Погребалният агент току що 

взе тялото й и сега отивам в погребалното бюро. Както можете да 

предположите аз съм тъжен и изтощен. Но в същото време се чувствам и 

много облекчен, че взех решение да дойда и да се грижа за майка си. 

Мислех, че може да се наложи да се грижа за нея две години, но нямаше 

дори два месеца. Никога няма да съжалявам за времето, което прекарах с 

нея. Погребението вероятно ще е се състои на 23 Декември. Ще изпратя 

подробностите. Благодаря ви за вашите молитви. 

Нео 

TO: danrpoole@backspring.com 

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: December 19, 1999 

SUBJECT: Request 

Даниел, можеш ли да се обадиш на свещеника ми в св. Тим и да му кажеш 

за майка ми? Отец Скот все още не използва мейл. Точно сега не съм в 

състояние да провеждам телефонни разговори. Благодаря ти, приятелю. 

Нео 



Обадих се на отец Скот и той каза, че ще опита да си купи самолетен 

билет, за  да пристигне за погребението. Трудно е да се резервира полет в 

дните преди Рождество, мислех аз. Той ме попита дали искам да летя с 

него и казах, да – но след това осъзнах, че имам толкова много задължения 

в църквата, че просто няма начин да го направя. Той имаше заместник, 

който да проповядва около Рождество вместо него, така че беше в 

състояние да замине. 

– Литургията ни си тече без значение дали съм тук или не – каза той. – За 

вас, които не използвате литургия е много по-трудно да се откъснете. 

Разбира се, ние изпратихме цветя и аз пратих и картичка, а след това и още 

една, но винаги ще си спомням за това Рождество със съжаление понеже 

много исках да отида и да подкрепя моя приятел. 

След празниците получих само още един мейл от Нео, може би най-

изненадващият от всички. 

TO: danrpoole@backspring.com  

FROM: neoliver@fdrhs.edu 

DATE: January 2, 2000 

Добро утро, Дан. Часът при мен в Сиатъл е 2:45 през нощта. Е, направихме 

го – преминахме през погребалната служба и самото погребение…..Отец 

Скот ми предаде поздравите ти. Той наистина съжалява, че не успя да 

дойдеш. Благодаря за цветята, за писмото и картичките. Ти си истински 

приятел, Даниел. 

Тук всичко е наред. Прекарах последната седмица в почистване на къщата, 

работейки всеки ден от 7 сутринта почти до полунощ. Надявам се до края 

на седмицата да я пусна за продажба. Пазарът в Сиатъл е много активен, 

така че съм оптимист, че ще успея да я продам бързо на добра цена. 

Докато прекарвах всички тези часове сам, опаковайки кашони, 

изхвърляйки неща, които са били ценни за родителите ми, но без стойност 

за друг, чистейки (толкова много прах!), носейки дрехи в приюта за 

бездомни в центъра, давайки храна за партито на презвитерианите, 

търсейки компания, която да купи обзавеждането втора употреба, 

отказвайки абонамента за списания на баща ми и посещенията при доктора 

на майка ми – с толкова много детайли и толкова много физическа работа 

ръцете ми бяха заети и умът ми свободен да мисли. Не съм свикнал да 

мисля за себе си, за живота и бъдещето си ден след ден. Но понякога, 



когато държах в ръцете си стари снимки, помирисвах мириса на баща си от 

старите му ризи, събирах старите бижута на майка ми, намирах кашон със 

стара, червена, метална кола-играчка, с която си спомням, че играех в Порт 

Марина, всичко това ме накара да се замисля за живота си. 

Милата вечер приключих почистването на първия етаж. Извадих старото 

стерео на майка и куп стари пластмасови плочи – Моцарт, Глен Милър, 

Сеговия (любимата на баща ми), Джон Колтрейн, Боб Марли, дъ Смуутонс 

дори Бийтълс (баща ми обичаше и тях)  – просто грабнах всички плочи, 

които не бяха прекалено надраскани. Стаята беше празна – цялото 

обзавеждане беше вече изнесено освен стереото и един шкаф пълен с 

плочи, които все още не можех да се насиля да изхвърля. Седнах на 

дървения под, отворих бутилка Wicked Ale, молих се малко и плаках така 

както не бях плакал от години. Музиката ме караше да плача, надрасканите 

плочи ме караха да плача и предполагам, повече от всичко, аз най-после 

усетих болката от загубата на двамата си родители за толкова кратко 

време. Аз съм възрастен човек, но за пръв път се почувствах такъв едва 

снощи. Когато починат родителите ти изведнъж разбираш, че сега между 

теб и смъртта не стои нищо освен известно време. Това е все едно да се 

намираш под леден дъжд, някой да ти вземе чадъра и да усетиш как студа 

прониква в костите ти. 

Когато иглата направи последната си обиколка и достигна центъра на 

плочата аз станах и отидох до дневника си оставен на кухненската маса. 

Нямах с кого да говоря освен с Бога. Така че писах в дневника си, плаках и 

се молех в продължение на няколко часа. Чувствах се много самотен и 

след това осъзнах, че искам да споделя това с теб. 

Две чувства преминаха през мен тази вечер, Дан, желания, които се 

надигнаха с такава сила, че не зная дали да се страхувам от тях или да им 

се радвам. Първо, чувствам желание да пътувам. Не мога да си представя, 

че ще си тръгна оттук, за да се върна на източния бряг, към училището, 

лабораторните доклади, тренировките по футбол и Белтуей – колкото и да 

ги обичам (без Белтуей). Всичко, което мога да кажа за бъдещето си е 

следното: качвам се на някой самолет и заминавам на запад отвъд океана. 

От документите за благотворителната ми дейност, които си виждал знаеш, 

че поддържам връзка с хора по целия свят. Когато останалата част от света 

се събуди ще позвъня на някой пътнически агент и ще си купя един от тези 

отворени билети, които ти позволяват да пътуваш навсякъде за определен 

период от време. Във въображението си през последните няколко часа аз 

пропътувах следния маршрут: посетих един стар приятел от семинарията в 

нова Гвинея, сиропиталище, което подпомагам в северна Индия, отидох в 

Европа и Африка и задоволих научните си интереси в Галапагоските 



острови и накрая се върнах у дома, за да видя теб, отец Скот, семейство 

Къртис и други приятели от св. Тим, приятелите си от Рузвелт…и на това 

място ме завладя второто силно чувство. Изведнъж през тези няколко часа 

желанието ми да преподавам изчезна. В този момент не мога да си 

представя, че ще се върна в класната стая. Това е плашещо за мен понеже 

при цялата несигурност на живота през последните 10 години моята страст 

да преподавам е била константа, но тази вечер тя е изчезнала, изпарила се 

е. 

Ето я истинската изненада, макар че това може би ще изненада теб по-

малко отколкото мен. На това място, Даниел, аз чувствам желание – по-

силно отколкото мога да ти ги опиша – да се върна към пастируването. 

Сякаш се е отворила една врата и аз трябва да мина през нея. 

Това, разбира се, е причината да ти пиша по това време. Чувствам, че 

трябва да ти благодаря, Даниел. Когато те срещнах се почувствах все едно 

срещам себе си в най-трудното време на живота ми. Чувствах, че по 

някакъв начин може да ти окажа помощта, която толкова ми се искаше да 

бях получил когато достигнах до края на подвижния мост, да се изразя 

така, и стъпих отвъд модерността в това, което тогава беше за мен една 

плашеща празнота. Миналата есен те наблюдавах как се изправяш срещу 

предизвикателството, от което аз побягнах преди много години. Затова те 

притисках толкова силно, Даниел. Не исках да се откажеш, трябваше някой 

друг да мине по същия труден път, понеже и двамата знаем, че това трябва 

да бъде направено, тази земя трябва да намери своите пионери. Тази 

сутрин, мисля че беше около 2, аз все още чувах музиката да звучи в 

главата ми, макар че старото стерео беше спряло преди много време. Казах 

си: „Връщам се обратно. Остават ми няколко десетилетия преди силата ми 

да свърши. Отивам да работя с Даниел и с всеки друг, когото можем да 

намерим, за да видим какво е да бъдеш християнин от нов вид в една 

църква от нов вид в нецърковната terra nova, която лежи пред нас.” 

Преди няколко нощи сънувах сън. Рядко си спомням сънищата си и със 

сигурност не претендирам, че съм получил някакво откровение, но сънят 

включваше теб и беше свързан с всичко това, така че искам да ти го 

разкажа. В сънят ми ти беше изтощен до краен предел опитвайки се да 

създадеш една църква, която изразява по разумен начин благовестието в 

този нов всят, за който ние говорим. Попитах Бога защо си толкова 

изморен и получих следния отговор: Малцина са тези, които работят за 

вярата в постмодерната територия и всички те се изтощават понеже е 

много трудно. Сякаш Божието сърце беше съкрушено от това, че толкова 

малко хора изследват нещата отвъд ръба на нашите модерни карти и от 

това колко изморени са тези хора. Когато се събудих чувствах сънят 



толкова реален и разбрах, че той отправя към мен много личен и изискващ 

отговор въпрос какво смятам да направя със своето време и енергия – дали 

искам отново да се боря в местната църква? Тази вечер, или може би 

трябва да кажа тази сутрин, почувствах че съм намерил отговора на този 

въпрос. Не, всъщност, това не е просто практически отговор на въпроса – 

това е потоп от лична страст да се присъединя към теб в една мисия, за 

която и двамата знаем, че ще е трудна. 

Разбира се, на ум ми идват милион практични неща. За щастие с моето 

наследство, парите не са проблем. Рийдън ще ми даде дълга отпуска, 

футболният сезон отдавна е свършил и (благодарение на теб) къщата и 

обзавеждането са почти продадени. Ако ми помогнеш с последните 

детайли пътят пред мен ще е чист и аз ще бъда в състояние да започна една 

нова глава от живота си. 

Наскоро ти писах за духовните дисциплини и за това как поклонническите 

пътувания, пътешествията и други подобни неща са толкова важна част от 

духовния живот на хората. Предполагам, че сега отивам на собствено 

поклонническо пътуване. 

Искаше ми се да ти кажа всичко това на „живо” по телефона, но не исках 

да ви безпокоя с Карол като ти се обаждам толкова рано сутрин. Но се 

надявам, че ти ще ми се обадиш когато прочетеш това. Чудя се също дали 

ще можеш да наминеш до Сиатъл за няколко дена. С удоволствие ще платя 

билета ти. Наблизо има магазин, в който сервират най-хубавото кафе от 

Ямайка и най-вкусните сандвичи, които си опитвал. Само миризмата на 

мястото ти действа като религиозна опитност. 

Надявам се днес да проповядваш една хубава прoповед! 

Нео 

P.S. Слушал ли си наскоро Amish Jellies? 

Беше 8 вечерта в неделя когато проверих мейла си. Разбира се, веднага се 

обадих на Нео. Не бях в състояние да го посетя колкото и да ми се искаше. 

Четири седмици по-късно, на 31 Януари, той напусна Сиатъл и отпътува за 

Нова Зенландия. Преди да замине говорихме почти всеки ден по телефона, 

най-вече за продажбата на къщата и за съхранението на личните му вещи, 

но също и за  неговото пътуване и планове. Той планираше от Нова 

Зенландия да отиде в Австралия, след това в Папуа Нова Гвинея и Индия, 

след това в Европа, в Ямайка, в Еквадор и накрая да се прибере у дома. 

Доста впечатляващо! Надяваше се да се прибере в началото на Септември 

или до края на годината. Ето последният мейл, който му изпратих. 



TO: neoliver@fdrhs.edu 

FROM: danrpoole@backspring.com 

DATE: January 31, 2000 

SUBJECT: READ THIS BEFORE YOU LEAVE! 

Нео, тук е след полунощ, но искам да ти изпратя това кратко писмо. 

Надявам се да го получиш преди да напуснеш Сиатъл. Опитах се да ти се 

обадя, но телефона ти вече е изключен. 

Току що се връщам от едно събиране на млади хора, пред които говорих 

недалеч оттук. Знам, шашнах няколко човека от публиката (както ти 

направи с мен няколко пъти – но за щастие никой не тръгна след мен със 

сопа!). Но имаше два разговора, които искам да споделя с теб. 

След като говорих един млад човек се приближи към мен и ми каза: „Това 

беше много важна вечер в моя живот. Моят баща е пастир и от няколко 

години чувствам призив от Бога, че аз също трябва да бъда. Но не можех 

да се примиря с мисълта, че ще стана като баща си. Днес докато слушах 

как говориш нещо в мен като че ли каза: Това е! Не мога да бъда пастир 

като баща си, но мога да бъда пастир като този човек. Искам да кажа, че ти 

наистина изглеждаше стъпил на земята и реален. И приемащ. И не по-

малко посветен на Христос отколкото хората, които насилват и осъждат. 

Благодаря.” 

Веднага щом той каза това аз си помислих за вечерта когато слушахме 

Amish Jellies когато за пръв път говорихме. Спомням си, че ти казах, че не 

се чувствам истински – същата дума, която използва този човек. Нео, ти ми 

помогна по същия начин. Искам да знаеш това. 

След това докато чаках реда си на масата за почерпка се оказах до млада 

жена с много обици. Казах й нещо, тя се обърна и изненадано каза: „О, вие 

сте говорителя, нали?” След това очите й се напълниха със сълзи и тя 

продължи: „Докато говорехте аз плаках. Вие сте първия пастир, когото 

срещам, който признава, че християните не притежават Бога. 

Всъщност аз не казах това, поне не с тези думи. Тя продължи: „Искам да 

служа на Христос. Мисля, че в сърцето си съм мисионерка или нещо 

такова. Но ето какво знам: всеки път когато опозная някой невярващ – 

искам да кажа, когато истински го опозная – аз се убеждавам, че Бог вече 

работи в живота му. Няма значение дали изповядва Ню ейдж или дори е 

атеист. За мен е напълно ясно, че Бог не се ограничава да работи 



единствено в живота на християните. Ние се опитваме да работим за Бога, 

но не Го притежаваме и дълбоко в себе си аз винаги съм знаела това, но 

вие сте първият свещеник, който е достатъчно реален, за да го каже. По 

някакъв начин докато ви слушах да говорите за Бога, Който работи извън 

категорията на „спасените” аз се почувствах наистина зачетена.” 

Отново същата дума – реален – и отново усещането, че искрата, която 

усетих в теб е преминала и в мен. Не мога да ти кажа колко добре се 

усещам с това, в което се превръщам благодарение на теб. Благодаря, 

приятелю. Благодаря на Бога за теб. Прекарай едно чудесно пътуване и 

помни, че тук имаш приятели, които ще те чакат когато се върнеш. 

Дан 

P.S. Карол стои зад мен и чете докато аз пиша. Тя също ти казва благодаря. 

Никога не разбрах дали Нео е получил писмото ми понеже не получих 

отговор. Надявам се, че е проверил пощата си един последен път понеже 

това писмо беше най-близкия адекватен еквивалент на благодарност за 

влиянието му върху живота ми. 

*** 

Пиша тези думи в края на Август и все още не съм чул нищо за него. 

Понякога се безпокоя – може да му се е случило нещо. Но предполагам, че 

точно в този момент той гледа слоновете в Индия, отпива капучино на 

някоя маса на пиацата в Италия, гмурка се в морето заедно с морските 

костенурки в Карибите или посещава старите си приятели в Порт Мария. А 

може би е на път за дома точно докато пиша това. 

Нео ми каза, че няма да пише и държи на думата си. Но вече минаха 7 

месеца! Началото на учебната година почти е дошло и аз се надявам да 

мога да бъда с него на първия ден. Почти очаквам всеки ден да се появи на 

вратата усмихвайки се под червената си шапка и да ме покани на кафе или 

на разходка покрай реката. Чакам. Той ще има няколко интересни истории 

за разказване, а аз ще имам много въпроси. Мислех си дали да не му 

предложа работа в екипа на Потомак Къмюнити Чърч. Може би двамата 

заедно бихме могли…е, вероятно не си струва да мисля за това. В 

последния ни телефонен разговор няколко дни преди да изпратя писмото 

си зададох на Нео 3 въпроса: 

Имам ли неговото позволение да документирам всичките ни разговори в 

книга? Без да се колебае той каза, да, но ме помоли да не включвам някои 

лични детайли. 



Би ли имал нещо против да прочете ръкописа и да предложи някои 

поправки когато се върне? Отново, да, разбира се, при положение, че се 

върне навреме. 

Би ли написал част от нея – тази част, в която той се опитва да разкаже 

историята на благовестието така както я разбира? Този път може би. Той 

каза, че няма да вземе със себе си лаптоп (бил сигурен, че ще го счупи или 

загуби някъде), така че нямаше как да го прати по-емейл. Но той има 

адреса ми и ако намери време да пише може да ми го изпрати по пощата. 

Веднага започнах да записвам нашите разговори. Все още не съм получил 

неговата история с евангелието и изглежда ръкописът ще стигне до 

издателя без принос от страна на Нео. 

*** 

В началото на Февруари бяхме застигати от силна снежна буря в 

Мериленд. Снежните бури са специален подарък за Вашингтон, който се 

опитва да се движи със скоростта на светлината, а не със скоростта на 

живота. Снегът е благословение понеже дори един инч от него напълно 

сковава града. Никой не може да кара, да ходи на работа и целия град 

остана тих, спокоен и мирен. Снежните бури са нашата единствена 

„съботна почивка.” 

Една вторник вечер, докато снегът валеше, попитах Карол дали иска да 

излезе на разходка с мен. Навлякохме зимните си палта, шапки, ръкавици и 

ботуши и се разхождахме из квартала, нещо, което не бяхме 

правили…всъщност от много време. За дълго време ние мълчахме 

наслаждавайки се на красотата, тишината и мирът. Чуваше се единствено 

шумът от собственото ни дишане, нежното проскърцване на снега под 

краката ни, търкането на зимните дрехи. 

Казах на Карол, че съм взел решение за моето бъдеще. Тя продължи да 

гледа в краката си ровещи снега. 

– Карол, по-рано виждах само две възможности: или да се придържам към 

status quo и да бъда все по-малко и по-малко честен или да се опитам да 

бъда честен, което означаваше да напусна църквата. Но Нео ми помогна да 

видя трета алтернатива, която е по-смела, по-честна и по-угодна на Бога. 

По-рано смятах, че това е невъзможно и може би наистина е така, но сега 

се питам възможно ли е да стана християнин от нов вид и да се опитам 

също така да поведа Потомак Къмюнити Чърч по един нов път. Няма да е 

лесно. Зная колко много страдах и зная, че това ще означава страдание и за 

други. Трябва да очаквам, че хората ще се нахвърлят върху мен точно 



както аз се нахвърлих върху Нео понеже да говорим за такава промяна…е, 

това е агонизиращо, плашещо и ужасяващо. Но хората и църквата имат 

нужда от това. Предполагам, че това е евангелието. Освен това, както каза 

Нео, рано или късно това трябва да бъде направено и аз не искам да живея 

с мисълта, че съм проиграл шанса си да помогна. Така че аз бих искал да 

поема риска ако… 

Карол все още гледаше надолу, но успях да забележа усмивката играеща в 

края на устните й. Продължих: 

– Не искам да го правя освен ако ти не си съгласна. Не зная накъде ще ме 

отведе този път. Сякаш сме достигнали до ръба на картата и всички 

познати пътища лежат са зад нас, а пред нас се открива един нов път. 

Чувствам предизвикателство да се опитам да намеря други хора, които 

също са достигнали до края на картата и може би ако пътуваме заедно 

можем да направим някои нови открития и да помогнем на други. 

Карол спря и посочи към светлината на уличната лампа. 

– Това прилича на снега тази вечер, нали Дан? Няма стъпки, които да 

следваме, но пред нас има светлина и всичко е красиво. 

 

 


