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1. ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ 

Думата прилича на някои от гръцките неправилни глаголи: panic, 

pandemic, pangolin, pandemonium. Оказа се, че е неправилен вирус. Имали 
сме такива и по-рано (SARS и дори заразата Луда крава). За известно време 

те са изглеждали страховити, но  сме се справяли с тях. Мрачните 
прогнози за милиони жертви се оказаха преувеличени. Дали и този ще е 
същия? 

Спомних си ироничния цитат на пастир Мартин Нимьолер. Съществуват 
няколко версии за това какво точно е казал той, но идеята е една и съща. 
Говорейки през 1930 той казва: 

Първо дойдоха за евреите, но аз не направих нищо понеже 
не бях евреин. След това дойдоха за социалистите, но аз не 
направих нищо понеже не бях социалист. След това 
дойдоха за католиците, но аз не направих нищо понеже не 
бях католик. Накрая дойдоха и за мен, но дотогава не беше 
останал никой, който да ми помогне. 

Мисля, че подобни бяха и британските и американските реакции спрямо 
коронавируса. Първо той удари Китай, но ние не бяхме китайци и във 
всеки случай Китай е твърде далеч и там се случват странни неща (като 
яденето на панголини). След това удари Иран, но ние не се разтревожихме 
понеже Иран също е много далеч и във всеки случай е много различно 
място. След това удари Италия, но ние си мислехме: Е, добре, италианците 
са общителни, социални хора и, разбира се, той ще се разпространява там, 
но при нас всичко ще е наред. И след това той пристигна в Лондон. И в Ню 
Йорк…И изведнъж на планетата не остана безопасно място. 

Няма неутрална зона. Няма медицинска еквивалент на Швейцария през 
войната където можеш да избягаш за малко, да си отпочинеш и да 
помислиш какво трябва да се направи. 

А всъщност знае ли някой какво трябва да се направи? Защо това се 
случва? Опитва ли се някой да ни каже нещо? Какво се очаква да направим 
ние по въпроса? 

В по-голямата част от древния свят, както и на много места в модерния, 

големите бедствия (изригвания на вулкани, земетресения, пожари, 
епидемии) редовно били свързвани с разгневени богове. Случило се е нещо 



лошо? Вероятно причината е, че „някой“ ти го е причинил. В древния 
езически свят на Гърция и Рим се смятало, че не си принесъл правилната 
жертва, не си казал правилната молитва или си извършил нещо наистина 
ужасно, заради което дори старите, аморални, олимпийски богове са 
решили, че е време да те накажат. 

Високоумните философи не измислили кой знае какво. Те предложили три 
алтернативи. 

Първо стоиците. Всичко е определено да се случи по начина, по който се 
случва. Не можеш да го промениш. Просто трябва да се научиш да се 
приспособяваш. 

Епикурейците смятали точно обратното. Всичко е случайно. Не можеш да 
направиш нищо по въпроса. Просто се уреди колкото е възможно по-

добре. 

Накрая платоноците. Настоящия живот е просто една сянка на реалността. 
Тук се случват лоши неща, но ние сме определени да живеем в един 
различен свят. 

Ние имаме съвременни еквиваленти на тези виждания. 

Някой просто не желаят да мислят за това. Ако ви улучи куршум така е 
трябвало да стане. 

По-голямата част от съвременния запад е негласно епикурейска. Лоши 
неща се случват, но ние търсим нашето собствено спокойствие, искаме да 
се успокоим, да се изолираме и да гледаме Нетфликс. И това ще премине. 

Някои – включително някои християни – избират Платон. Смъртта не е 
най-лошото нещо, което може да ни се случи. Не сме се запътили към едно 
друго място. Добре, нека да сме разумни, но да не затваряме църквите. Или 
клубовете за голф. 

Междувременно в бежанските лагери, в многоетажните блокове, в 
бордеите и по пазарите страданието нараства. И мъката се издига от целия 
свят подобно на облак дим под формата на въпроса, който ние рядко се 
осмеляваме да зададем: Защо? 

Всъщност най-добрият отговор, който съм чул през последните няколко 
седмици не е бил на въпроса „Защо?“ а на въпроса „Какво?“ Какво можем 
да направим? В Обединеното кралство правителството призова 
доброволци да помогнат на Националната здравна служба с всички спешни 



задачи, които могат да се вършат от неспециалисти. Почти веднага се 
отзоваха половин милион души – толкова много, че беше трудно да се 
намери подходяща работа за всички. Пенсионирани лекари и медицински 
сестри отново се върнаха на фронтовата линия. Някои от тях се заразиха с 
вируса и починаха. 

Те направиха това, което ранните християни са правили във време на 
епидемии. През първите няколко века от нашата ера когато в някой град се 
разразявала сериозна епидемия богатите бягали по хълмовете (част от 
проблема често се състоял в застоялия, мръсен градски въздух). 
Християните оставали и се грижели за хората. Понякога те самите се 
заразявали и умирали. Хората били удивени. Защо правят те всичко това? 
О, отговаряли те, ние сме ученици на онзи човек, Исус. Той е дал живота 
Си, за да ни спаси. Затова сега ние правим същото. 

Никой дотогава дори не си бил помислял да направи нещо подобно. Не е за 
учудване че благовестието се разпространявало. Дори когато римляните 
давали всичко от себе си, за да го смажат. 

Забележителното от тези истории е, че света си взел бележка от тях. Както 
историкът Том Холанд твърди в своята скорошна книга Dominion голяма 
част от това, което днес приемаме за даденост като социални настройки 
всъщност били християнски иновации. Древните езичници не правели 
нещата по този начин. Медицината струвала пари. И бедните били бедни 
(смятали хората) понеже са мързеливи или нямат късмет. Не е работа на 
обществото да се грижи за тях. 

Християните били на различно мнение. Те взели своя пример за живот от 
евреите, разбира се, чрез Исус. Евреите имали тези текстове, тези писания, 
които постоянно се връщали към вярата, че има един Бог, Който е 
специално загрижен за бедните, болните, отхвърлените, робите. Техните 
мислители понякога флиртували със стоицизма или платонизма (никога с 
епикурейството –зa  тях това била мръсна дума и продължава да бъде 

такава и до днес). Въпреки това техните общности повече или по-малко 
практикували един по-широк обществен семеен живот. Ранните 
последователи на Исус приели това, но го пренесли към растящото и все 
по-разнородно „семейство“ на вярващите. След това – за да съкратим 
дългата история – съвременния свят взел части от това (преди всичко 
медицината, образованието и социалната грижа) и понякога дори си 
мислел, че сам е открил тези неща, така че сега религията може да се 
оттегли от тях. Някои ентусиазирано са твърдели това като например 
психологът от Хравард Стивън Пинкър. 

Така че откъде да започнем? 

https://www.amazon.com/Dominion-Christian-Revolution-Remade-World/dp/0465093507/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Dominion+Holland&qid=1598699976&sr=8-1


Един християнски отговор? 

Изправени пред бързото разпространение на коронавируса много хора в 
църквите достигнаха до „християнския“ еквивалент на древните 
първосигнални реакции. Светът така или иначе е пълен с конспиративни 
теории: някои хора в Америка смятат, че цялата вина е на китайците, някои 
в Китай смятат, че вината е изцяло на Америка и без съмнение около нас 
има още стотици други идеи, които се разпространяват толкова бързо 
колкото и самият вирус, а в някои случаи са и също толкова опасни. Да 
обвиняващ е лесно – особено когато вината винаги е на някой друг. 
Хората, които са навикнали да виждат всичко през призмата на низките, но 
бурни „културни войни“ просто ще предложат лесни отговори, които 
отразяват този неадекватен светоглед. Кризата с COVID-19 всъщност 
направи с целия свят това, което ураганът „Катрина“ направи през 2005 с 
Ню Орлеанс: чрез своят опустошителен резултат тя показа че 
политическите и социалните основи вече се клатят. 

След това има някои специфично „християнски“ конспиративни теории. 
Някои хора мислят, че знаят точно къде е проблемът и какво Бог се опитва 
да ни каже чрез това. 

Някои ентусиазирано казват, че това е един от знаците за Края. 
Индустрията за „последните дни“ в Америка е голяма през последните две 
поколения. Кампанийни версии са популярни и в някои други страни. 
Минали заглавия включват известната The Late Great Planet Earth на Хол 
Линдзи и серията „Оставените“ на Тим Лахей и Тед Дженкинс. Те създават 
сценарий за филм на ужасите от различни парчета на Библията навързани 
заедно посредством връзките на фундаменталистко благочестие. В 
основата си то е платоническо: целта е да „отидем на небето“ оставяйки 

света на неговият Армагедон. И сега коронавирусът е обявен за знакът, 
който показва, че всичко това започва да се сбъдва. 

За мнозина християни това е просто начин да кажат: Това е един момент 
на възможност! Сега, когато всеки мисли за смъртта вместо да се чуди кой 
сладкиш да си купи може би ще се случи масово обръщание към Бога. 
Може би ще сме в състояние да използваме този момент за да кажем на 
нашите приятели за Исус и как те могат да отидат на небето. Може би този 
път те ще слушат. 

Други цитират старозаветните пророци, за да създадат една версия на 
древните езически теории. Когато се случват лоши неща то следва, че Бог 
ги е причинил (понеже Той е отговорен за всичко), така че това трябва да 
означава, че Той ни е гневен поради някаква причина. Наум идва пророк 
Амос: „Може ли бедствие да сполети град И да не го е направил Господ? 

https://www.amazon.com/Great-Planet-Earth-Lindsey-1970-05-23/dp/B01N8Y971Q/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=The+Late+Great+Planet+Earth&qid=1598700404&sr=8-2
http://www.novchovek.com/index.php?route=product/product&product_id=169


(Амос 3:6) питат те. Глад и болести – все неща, които са имали за цел да 
накарат Божия народ да се покае от злите си пътища (4:6-11). Но това не 
работи. Така че ще се случат дори още по-лоши неща. Мнозина от другите 
пророци ще се съгласят. Днес някои с готовност прегръщат това виждане, 
за да очернят нещата, които мразят: вината е на „другите“ хора, чийто 
начин на живот ние не одобряваме. 

Мястото, от което трябва да започнем е Стария завет. Там могат да се 
намерят някои от очевидните ключови текстове. Разбира се, това повдига 
големия въпрос за тълкуването. Можем ли да направим директен пренос, 
или поне динамична аналогия, от това, което някои удивителни, но и 
плашещи хора са казвали през 8 век преди Христос към нашия объркан и 
уплашен свят през 21 век след Христос? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТАРИЯ ЗАВЕТ 

Амос казва, че каквото и да прави Бог Той ще открие намерението Си „на 
Своите слуги пророците” (Амос 3:7). Ние имаме много пророци, които ни 
казват какви са тези тайни. Те варират от прагматици следващи линията 
причина-следствие (всичко това се случва понеже правителствата не са се 
подготвили добре за пандемията) през забележително неадекватни 
морализатори (всичко това става понеже света трябва да се покае за 
сексуалните си грехове) до валидни, но различни проблеми (това ни 
напомня за екологичната криза). Понякога имаме впечатлението, че 
коронавируса дава на хората мегафон, чрез който да викат още по-високо 
това, което и без това искат да кажат. 

Това не означава, че няма значими и доста очевидни уроци, които можем 
да научим. В деня, в който преработвах тази част от книгата изведнъж 
получих писмо от един студент по медицина, който беше доброволец в 
болница в източен Харлем, Ню Йорк. Той беше ужасен от начина, по който 
болестта вилнее сред хората, които неспособни по различни причини да 
закупят медицинска застраховка вече за отслабени поради други болести и 
по този начин е вероятно не само сами да се заразят с COVID – 19, но и да 
го предадат. Това е здравомислещ, стъпил на земята анализ на това, което в 
действителност се случва, не някакъв страничен морализаторски скок 
(„Лоши неща се случват?” казват някои хора. „Причината за това са 
абортите/правата на хомосексуалистите/нещо друго”). Това не е добър път, 
по който да поемем. И зад всичко това без съмнение стоят по-големите 
въпроси за геополитиката. Защо Китай се е опитвала да замаже докладите 
от СЗО? Защо Иран е прихванал заразата толкова рано? Действията имат 
последствия. Както и бездействието. 

В еврейските писания най-голямото бедствие бил Вавилонския плен. И 
великите пророци тълкували това събитие като част от по-мащабното 
наказание за греховете на Израел. Това се връща към заветните обещания и 
предупреждения – благословенията и проклятията – в книгата 
Второзаконие. Книги като Еремия и Езекиил показват това забележително 
ясно: Израел е сторил това, което Второзаконие казва, че не трябва да 
прави (по-конкретно покланял се е на езически идоли и е действал 
съответно) и Бог е направил това, което е казал, че ще се случи като 
последствие. Книгата наречена Плач, една от най-прочувствените дълги 
поеми писани някога, описва града, от който хората са изчезнали. Този 
образ ме преследва всеки път когато вървя из празните улици на Оксфорд, 
обичайно пълни с преподаватели и студенти. И пророкът ридае за 
невинните деца плачещи за храна без да могат да я намерят: 



Даже чакалите подават съсци и кърмят малките си; А дъщерята на 
людете ми се ожесточи като камилоптиците в пустинята (Плач; ср. 2:12) 

Спомените за древните верски традиции още повече влошават нещата: 

Ти, Господи, седиш като Цар до века; Престолът Ти е из род в род. Защо ни 
забравяш за винаги, И ни оставяш за толкоз дълго време? Възвърни ни, 
Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво, – 

Ако не си ни отхвърлил съвсем, И не си се разгневил твърде много против 
нас. (Плач 5:19-22) 

Великите молитви за възстановяване записани на други места са напълно 
ясни: ето, ние сме в изгнание понеже съгрешихме. Затова сега се обръщаме 
към Теб и молим за прошка. Вероятно Данаил 9 е най-ясния текст: 

На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се 
възбунтувахме против Него, и не послушахме гласа на Господа нашия Бог 
да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите Си пророците. 
(Данаил 9:9-10, цялата глава е важна) 

И ако това е начинът, по който нещата се случват в голям мащаб – или 
поне начинът, по който са се случили в Вавилонското робство – тогава на 
по-малко, лично ниво понякога изглежда, че става същото. В 3 Царе има 
един ужасен момент когато една вдовица губейки сина си смята, че 
причината за това е нейния грях и присъствието на пророк Илия под 
нейния покрив сякаш е отключило смъртта на сина й като наказание (3 
царе 17:18). Илия възкресява момчето и слага край на подобно мислене. 

Но слуховете, че лошият късмет и лошото поведение винаги са свързани в 
пряка причинно следствена връзка продължават. Още първият пслам ни 
казва, че добрите ще просперират, а нечестивите ще имат лош край. Псалм 
37, който по много начини е дълго разсъждение върху същата тема, 

съдържа един забележителен стих: 

Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито 
потомството му да проси хляб. (Псалм 37:25). 



Звучна въздишка. Ние сме ги виждали. По улиците ни. По екраните ни. В 
сърцата си. Тук може би ще си позволим да се усъмним в псалмиста: той 
описва нормално време. Ако нещата са честни това е, което ще се случи. 
Забъркайте се в глупост и ще дойдат беди. Но ние не живеем в нормално 
време (вероятно и никога не сме живели). Какво да кажем тогава? 
Опитайте се да обясните на някой човек, който умира от коронавирус в 
претъпкан бежански лагер, че всичко това е поради неговия грях. С други 
думи обвинявайте жертвата. Това винаги е популярен ход. 

За щастие на нашето здравомислие (и за виждането ни за вдъхновението на 
Библията) има една по-цялостна картина. Вземете Псалм 73. Авторът му 
познава „нормалната” линия: добри неща се случват на добри хора, а 
лошите са за злите. Но света не работи по този начин. Нечестивите 
благоденстват и праведните са смазани под краката им. Едва когато поетът 
влиза в божия храм започва да се разкрива една по-голяма, изцеляваща 
картина. 

След това вижте псалм 44, който конкретно отрича светогледа, че „доброто 
носи добро, а злото-зло”. Поетът знае, че Бог се е грижил за Своя народ в 
миналото. Но сега са се случили наистина ужасни неща независимо от 
факта, че, както твърди той: 

Всичко това дойде върху нас; Обаче ние не Те забравихме, Нито станахме 
неверни на Твоя завет Сърцето ни не се върна назад, Нито се отклониха 
стъпките ни от Твоя път, Макар Ти да си ни съкрушил в пусто място. И да 
си ни покрил с мрачна сянка. Ако сме забравили името на нашия Бог, Или 
сме прострели ръцете си към чужд Бог, То не ще ли Бог да издири това? 
Защото Той знае тайните на сърцето. Не! ние сме убивани заради Тебе 
цял ден, Считани сме като овце за клане” (Псалм 44:17-22).  

Павел цитира това в Римляни 8, един от най-важните текстове за разбиране 
на тази тайна. Ще се върнем към него в една от следващите глави. 

Има и други псалми, които поставят проблема и след това го изоставят с 
известно учудено повдигане на рамене. Такъв е Псалм 89. Бог е дал 
учудени обещания. Ние сме цъфтели в тяхната светлина за известно време. 
Но сега небето е мрачно, всичко е тръгнало на зле и не виждаме надежда. 
Край на псалма. В това има освежаваща искреност. 

Или – най-мрачното от всички места – ето го Псалм 88. Веднъж когато със 
съпругата ми бяхме на поклонническо пътуване до светите земи стигнахме 
до едно място където, според някои археолози, Исус вероятно е прекарал 



последната Си нощ преди да бъде разпънат. Това беше една яма под 
двореца на първосвещеника от 1 век. Водачът ни предложи да спрем и да 
прочетем Псалм 88. Беше идеален избор, и доста потискащ: 

Защото се насити душата ми на бедствия, И животът ми се приближава 
до преизподнята. Считан съм с ония, които слизат в рова; Станах като 
човек, който няма помощ, Изхвърлен между мъртвите, Като убитите, 
които лежат в гроба, За които Ти не се сещаш вече, И които са отсечени 
от ръката Ти….Господи, защо отхвърляш душата ми? Защо криеш лицето 
Си от мене? От младини съм угнетен и бера душа; Търпя Твоите ужаси, и 
в изумление съм…Отдалечил си от мене любим и приятел; Познатите ми 
са мрак. (Псалм 88:3-5, 14-15, 18).  

Тези псалми са хълмове, вече мрачни и плашещи. Но ние можем да мернем 
зад тях да се издига една още по-мрачна планина. Тя се нарича книгата 
Йов. Когато някой ни казва, че коронавируса означава, че Бог призовава 
хората – вероятно теб! – да се покаят кажете им да прочетат Йов. Цялата 
идея е, че идеята не е тази. 

„Утешителите” на Йов му казват всички тези неща за греха. Те са напълно 
ясни, че Бог трябва да наказва Йов за някакво тайно провинение. Йов е 
също толкова ясен, че ако това е така Бог е несправедлив. Читателят от 
самото начало знае, че и двете страни грешат, но „утешителите” се 
заблуждават много повече отколкото Йов. Разиграва се една съвсем 
различна битка. Книгата Йов разрушава нашите представи за лека 
праведност. Тя ни напомня, че на небето и земята има много повече неща – 

повече болки и учудване – отколкото са бляновете в нашата философия. 
Дори в „християнската” ни философия. 

Всъщност книгата Йов не дава „обяснение”. Поне не задоволително. Има 
един кратък „хепиенд,” но той е само частично щастлив: Йов получава още 
синове и дъщери, които да заменят тези, които е изгубил, но дали това 
поправя всичко? Бог е изявил Своята сила и мощ на Йов и Йов осъзнава, че 
не може да се състезава с Него. Но дали дори това поправя всичко? Това 
може съвсем справедливо да ви насочи към стоиците: всичко е 
предопределено, не можете да направите нищо и просто трябва да се 
задоволите със съществуващото. 

Мисля, че част от идеята на книгата е точно нейната незавършеност. Били 
са проповядвани проповеди и писани цели книги за начините, по които 
историята на Исус дава един вид разрешение на книгата Йов. Е, може и да 
се така. Йов копнее за някой, който може да застане по средата, между 



него и Бога, така че случаят да бъде изслушан като и двете страни са 
представлявани. Между нас няма арбитър, оплаква се той, който да може 
да сложи ръката си върху двамата (9:33). Той поставя под съмнение 
възможността хората да оживеят отново, след своята смърт (14:14). Копнее 
за истинска справедливост, която слага в ред всички неща и достига по-

далеч отколкото изглежда позволява животът му (21:23-24). Всички тези 
неща са изречени в Новия завет във връзка с това, което е направил и ще 
направи същият Бог на Израел чрез Исус. Исус стои между Бога и хората. 
Той е показал път през смъртта към един нов живот. Той е сложил в ред 
всички неща и накрая ще ги доведе до това положение. 

Въпреки това далеч не всичко е така праволинейно. Книгата Йов е едно 
постоянно напомняне, че Стария завет оперира поне на две доста различни 
нива. Имаме историята на Израел – или поне на Бога и Израел. Това е една 
заветна история: история за това как Богът-Творец призовава един народ 
да бъде Негов партньор в избавлението на човешката раса и 
възстановяване на творението. Тя ни казва как този народ – самият той 
„преносител” на заразата  инфектирала цялата човешка раса, един прото-

вирус наречен „идолопоклонство и несправедливост,” който погубва 
всички – как самите тези хора е трябвало да влязат в мрака на изгнанието 
така че, по някакъв начин, от другата страна да може да се яви нов живот. 

Цялата история видяна през погледа на последователите на Исус има своя 
собствена динамика. Много евреи от времето на Исус били до голяма 
степен запознати с великата история на Бога и Израел изразена с 
термините на „завета” от Второзаконие 27-32, която обещавала 
благословения за вярност и проклятия – изгнание като последна стъпка – 

за непокорство, последвана в своя край от едно възстановяване когато 
Израел най-накрая се покае и се обърне към Бога. Тази история е изразена 
във великата молитва от Данаил 9. Необикновената поема, която 
познаваме като Исая 40-55 ни разказва същата история за Божието 
изцеление, спасение, възстановяване и ново творение идващи след не само 

съда, но и отчаянието. Видени от перспективата на един евреин от 1 век 
всички тези традиции на Писанията са свързани заедно. Исус и първите Му 
последователи свободно черпели от цялата история, за да обяснят какво се 
случва сега. 

До тази история за Израел и Бога върви една друга, по-дълбока история за 
доброто творение и  тъмната сила, която от самото начало се опитва да 
разруши божието добро дело. Не твърдя, че разбирам тази мрачна сила. 
Както ще кажа по-нататък, не мисля и че трябва. Ние просто трябва да 
знаем, че когато сме хванати в ужасни обстоятелства, очевидни и големи 
несправедливости, ужасни бедствия – или когато сме обвинявани в зли 



неща, за които сме невинни, страдаме от странни болести без явна 
причина, още по-малко пък лек – всичко което можем да направим е да 
жалеем, да се оплакваме, да представим своя случай и да го оставим на 
Бога. Самият Бог казва накрая, че Йов е бил правия (42:8). Той се е облягал 
на факта, че Бог е праведен дори когато собствените му нещастия изглежда 
опровергават това. 

Исус не само черпи от тази история. Той я живее. Той умира смазан под 
нея. 

Това ни води към историята на Самият Исус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ИСУС И ЕВАНГЕЛИЯТА 

Една от най-великите думи в Новия завет е СЕГА. Тогава беше така, но 
сега е различно. Но сега, казва ап. Павел придвижвайки се от анализ на 
човешкия проблем към описание на божието решение (Римл. 3:210. Нещо 
ново се случва. „Времето се изпълни,” казва Исус и слушателите Му, 
съзнаващи, че живеят в сложната история на израелските Писания, 
схванали поне, че нещо, което са очаквали дълго време сега най-сетне се 
случва. Или поне Исус смятал така. Исус, подобно на древните пророци 
преди Него, които цитирал, обявявал, че – да! – народът трябва да се покае. 
Разбира се, нали това трябва да правят пророците? 

Да и не. Исус на моменти сочел към бедствията, които са се случили и 
предупреждавал слушателите Си, че ако не се покаят те ще са следващите 
(Лука 13:1-9). Но това било много специфично: римският император 
изпратил войници, които избили поклонниците в храма и след това 
съседната кула паднала и смазала до смърт осемнадесет човека. Това ли 
били най-големите грешници в Ерусалим? Не, казва Исус: „но ако не се 
покаете всички така ще загинете”. Това бил конкретен момент, всъщност 
решаващият момент, в историята на древния Израел, на еврейския народ и 
на всички институции по това време. Предупреждението било свързано с 
наближаващото разрушаване на Ерусалим. Ако хората не променят 
радикално пътищата си римските мечове и падащите камъни ще отнемат 
живота на по-голямата част от тях. Исус можел да чете „знаците на 
времето” дори ако по-голямата част от съвременниците Му не умеели 
(Лука 12:49-59). Дотук с пророчествата. След 40 години се оказало, че 
Исус е бил прав. 

Но Исус отишъл и по-нататък. Когато хората пискали от Него „знамение 
от небето” Той видял молбата им като знак за неверие. Те искали нещата 
да са очевидни. Единственото знамение, което ще им се даде, казал Той, 
щял да бъде един пророчески знак: знакът на Йона (Матей 12:39). Йона 
изчезнал в корема на рибата – и след това се появил жив оттам след три 
дена. Това, казал Исус, щял да бъде „знакът,” който щял да покаже на това 
поколение какво се случва. 

Останалите знамения, които Исус показал не били отрицателни. Те не 
приличали на пророческите „знамения,” за които споменава Амос или на 
„знаменията,” които Мойсей и Аарон извършили в Египет опитвайки се да 
освободят фараона от неговата самоувереност и да позволят на 
израилтяните да си тръгнат свободни. Тези знамения били странни 
предупредителни сигнали: бедствия от жаби, скакалци или вода 
превръщаща се на кръв. Всички знамения на Исус (Йоан ни дава един 



завършен каталог от такива) били свързани с новото творение: вода 
превръщаща се във вино, изцеления, храна за гладните, зрение за слепите, 
живот за мъртвите. Другите евангелия добавят още няколко включващи 
банкет с погрешните хора, които показват пълнотата на бъдещата прошка. 
Всички тези знаци гледали напред и показвали новите неща, които върши 
Бог. И продължава да прави и сега. 

По този начин изглеждало, че Исус стои на една водоразделна линия. 
Понякога Той говорел и действал като един от старозаветните пророци – и 
хората наистина казвали, че Той им напомня на Еремия или Илия, което 
дава доста различна картина за виждания като „кротък и благ” Исус. В 
други случаи, след като изцелил един човек, Той го предупреждавал: „Не 
съгрешавай, за да не те сполети нещо по-лошо” (Йоан 5:14). Но понякога 

Той сякаш не гледал назад, към греховете, които могат да бъдат изложени 
пред съда, а напред към новите неща, които се случват: божието царство. 

Това със сигурност е картината от Йоан 9. Исус и учениците Му се 
натъкнали на един човек сляп от рождението си. Учениците задали 
стандартния въпрос, не по-различен от въпроса, който хората днес задавал 
за коронавируса: 

„Учителю, поради чий грях този човек се е родил сляп? Негов или на 
родителите му?” 

Отговорът на Исус слага край на всяко лесно разбираме, приличащо на 
изчислителна машина богословие (щом има грях следва наказание). 

„Нито поради негов грях,” отговорил Исус, „нито поради грях на 

родителите му, а за да се явят в него божите дела” (Йоан 9:1-3). 

Исус, с други думи, не гледал назад към някаква хипотетична причина, 
която да даде на зрителите възможност да се чувстват надменни понеже са 
разбрали тайният морален механизъм на вселената, някой грях, който Бог 
трябва да накаже. Той гледал напред към това, което Бог ще направи по 
въпроса. И това ни довежда право до това, което Той, Исус, прави. Понеже 
Той е светлината на света. 

И така Той изцелява човека. Времето е сега. Не е време за спекулации 
свързани с някакъв минал грях. 

Самият Исус е крайното „знамение” 



Видяхме как евангелията представят Исус като идващ в момент на значим 
преход. Той събира в Себе Си цялата древна пророческа традиция и отново 
изказва нейното послание като едно последно предупреждение за 
Ерусалим и обитателите му. Обърнете се сега, следвайте божия път на 
мира вместо безумните си мечти за въоръжен метеж против Рим. Ако не го 
направите ще ви сполети бедствие. Това вероятно е най-ясно в Лука 19 
където Исус язди на магаре към Ерусалим – плачещ, оплакващ 
разрушението, което идва върху града понеже жителите му отказват да 
последват пътя на мира. 

В същото време Исус сочи напред към един нов свят, свят, в който Самият 
Той ще бъде единственият истински знак: сочещ, подобно на 
символичната „смърт и възкресение” на Йона – към един призив за 
покаяние отправен към целия свят. Когато говори за войни, глад, 
земетресения и други подобни неща Той не казва: „Когато такива неща се 
случват трябва внимателно да помислите за какво вие и вашето 
правителство не сте се покаяли”. Той казва: „Не се лъжете, това още не е 
краят” (Матей 24:6). Ако хората бяха внимавали на това щяхме да имаме 
много по-малко алармистки учения за „последното време” както от вида на 
Хол Линдзи така и на настоящата нова вълна. Конспиративните теории са 
процъфтявали и през 1 век точно както и днес. Исус ги отхвърля. 
Успокойте се, казва Той, и вярвайте в Мен. 

По-конкретно – забележително е колко това е пренебрегвано – Исус дава 
на учениците Си една молитва, която всички християнски традиции повече 
или по-малко използват и до днес, и която поставя основните пророчески 
ударения в сегашното време на благовестието. В тази „Господна молитва” 

учениците на Исус се молят не просто когато се случи изненадваща 
световна криза, а всеки ден: „Да дойде Твоето царство на земята както и 
на небето”. Те също така се молят всеки ден, не просто когато се случи 
нещо ужасно: „Прости ни дълговете наши”. Да бъдем хора на царството и 
да бъдем хора на покаянието означава нещо. Това е част от смисъла на 
следването на Исус. Да се молим с тези две молитви – молитвата за 
царството и молитвата за прошка – трябва да ни пробуди за истинските 
противни на царството сили, които действат в нашия свят, истинските ни 
„дългове” (един срещу друг, в политическата ни система, срещу природата 
и по-конкретно срещу животинския свят, в нашите земеделски и 
хранителни вериги), за които е трябвало да се покаем още преди много 
време. 

С други думи, ако учениците на Исус чакат специални събития, които да ги 
накарат да потърсят божието царство на земята така както е и на небето 
или да им кажат да се покаят когато се отклонят в някой грях тогава ние 



сме заспали на работното си място. Това, разбира се, не означава, че 
християните никога не заспиват на работа или че понякога Бог не ги 
подтиква или подбутва, за да ги върне в пътя. Господната молитва се е 
погрижила и за това: „Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от 
лукавия”. В определен смисъл да се учим да следваме Исус означава да се 
учим да се молим с Господната молитва. 

Ако наистина направим това ние ще бъдем освободени от лъжливите 
„очаквания,” които си представят, че царството ще дойде с изненадващи 
знаци (въпреки факта, че Исус казва, че това няма да е така) или че някакво 
друго събитие, след времето на Исус, ще бъде световен призив за покаяние 
(въпреки факта, че Исус виждал Своята смърт и възкресение както призив 
веднъж завинаги). Ние ще открием истината, която Посланието към 
евреите заявява когато представя Исус като последният и най-великият от 
пророците: Бог наистина е говорил в старо време чрез пророците, но в 
последните дни „Бог говори чрез Сина Си” (Евреи 1:2). 

Това ни дава един същностен отговор на въпроса, който лежи зад голяма 
част от спекулациите и твърденията за това как да приложим Библията към 
великите и объркващи събития от нашето време. Новият завет твърди, че 
ние трябва да поставим Исус в центъра на картината и след това да 
започнем да работим оттук. В мига, в който открием, че гледаме на света 
около себе си и си правим заключения за Бога и за това какво може да 
прави Той, но без да гледаме внимателно на Исус, ние се намираме в 
сериозната опасност да натрапим едно „тълкуване,” което може да 
изглежда привлекателно – то може да е доста „духовно” и спиращо дъха – 

но което всъщност премахва Исус от картината. Както древните са казвали 
ако Той не е Господ на всичко въобще не е Господ. 

Така че какво може да означава практически да се доверим на Исус? 

Все пак има само един Исус: Исус от Назарет, Който е дошъл в Галилеля 
казвайки „Сега“. Сега е времето Бог да стане цар. Сега е времето да се 
покаете и да повярвате в благовестието. Във всеки един случай Исус 
предефинирал  всички древни обещание за Бога ставащ цар, за добрата 
новина, че Бог се връща, за да сложи най-накрая всичко в ред. Той 
предефинирал това около Собственото Си видение. Поради тази причина 
Той разказвал „притчи” – живи истории, които казвали Да на божието 
царство и Не на начините, по които по-голямата част от Неговите 
съвременници виждали „царството,” „суверенитета” и божият „контрол”. 

Това не е въпрос само за 1 век, макар че със сигурност бил такъв на 
времето си. Той е същностен и за нашето собствено мислене. Голяма част 
от разговорите за това „Какво прави Бог в пандемията с коронавируса” 



предполагат, че Бог е „суверен” какво и какво означава да е „суверен”. 

Исус обаче разкривал едно различно значение на божия суверенитет. Ето 
как изглежда, казвал Той докато изцелявал някой слепец или прогласявал 
прошка чрез Собствения Си авторитет на покаялата се жена. Ето как 
изглежда, казвал Той докато се веселял заедно с най-погрешните хора. Ето 
как изглежда, казвал Той, докато отивал в Ерусалим онзи последен път и 
тържествено обяснил божия съд над града, системата и институцията – 

Храмът – които обърнали гръб на божия път на мира. Ето как изглежда, 
казвал Той докато разчувал хляба онази последна нощ с приятелите Си. 
Ето как изглежда, казвал Той докато висял на кръста с надпис: „Юдейския 
цар” над главата Си. 

Ето как изглежда, кавал Той, три дни по-късно на удивените Си приятели в 
горницата. 

Ако не сме готови да видим тези събития – събитията на Исус, месианския 
момент – като върховния призив за покаяние понеже те са върховното 
прогласяване за идването на божието царство, ние сме обречени да 
тълкуваме погрешно други събития, за да компенсираме този свой 
пропуск. Ще има вакуум, едно празно място с формата на Исус, и ние ще 
трябва да го запълним казвайки (както Исус предупредил, че ще казват 
хората) „Ето тук!” или „Там!” (Лука 17:21). 

Така за първите последователи на Исус Неговата смърт и възкресение били 
единственото, върховно „знамение”. Пророците като Амос били 
предшественици. Сега Бог говорел чрез Сина Си, веднъж и завинаги. На 
нас може да ни изглежда умно да се опитваме да прочетем тайния код на 
Бога от страниците на вестника. Можем дори да си спечелим репутация на 
духовно прозорливи хора – но всъщност ние ще правим това понеже сме 
забравили къде може да се намери истинския ключ за разбиране. 

По подобен начин всяка претенция, която гадае по световните събития 
кога ще се случи второто пришествие е твърдение, че знае повече от 
Самият Исус (Марк 13:32). Самият Исус е причината, поради която хората 
трябва да се отвърнат от идолопоклонството, несправедливостта и 
нечестието. Кръстът е мястото където страданията и ужасите на света на 
били натрупани на едно място и обезвредени. Възкресението поставя 
началото на божието ново творение на неговото суверенно, спасително 
царуване над земята – започващо с физическото тяло на Самият Исус. Тези 
събития сега са призива да е покаем и ключовете за това какво Бог прави 
на света. Опита да скочим от някое земетресение, цунами, пандемия или 
нещо друго до заключението за това „какво Бог ни казва тук” без да 
преминем през евангелската история означава да направим основната 



богословска грешка да се опитваме да разберем нещо за Бога както в 
същото време минаваме зад гърба на Исус. 

Можете да видите същата идея и в историята на Исус за наемателите на 
лозето (Марк 12:1-12 с паралели в Лука и Матей). Историята е добре 
позната: собственикът на лозето изпратил посланици да получат плода му 
и наемниците ги отхвърлили и дори убили някои от тях. Накрая 
собственикът изиграл последната си възможна карта: изпратил 
единствения си син. Той си мислел, че те със сигурност ще почетат поне 
него. Но те не го направили. Убили и него и изхвърлили тялото му извън 
лозето. След това не може да има повече пратеници. Приложението е 
очевидно. Исус казва няма да има повече предупреждаващи знамения. 

Исторически идеята тук е, че щом веднъж божият народ Го е отхвърлил 
той е пропилял последният си шанс да избегне разрушението, което Исус 
предупреждавал, че ще дойде върху нацията и по-конкретно върху Храмът. 
Въпреки това идеята е еднакво приложима и към църквата. Това, което е 
казано за единия Бог изпращащ Своя единствен Син при наемателите на 
лозето – народът на Израел – след това е пренесено върху мисията на 
църквата в света. Ако има един Бог и ако Той е дошъл в лицето на 
единствения Си Син не може да има повече знаци, повече 
предупреждаващи събития, които да могат да се сравняват с това. 

Разбира се, Бог може да прави каквото Си поиска. Ако желае да привлече 
вниманието на хората към нещо по конкретен начин това е Негово право. 
(В деня, в който пиша това чистех кухнята и изведнъж си ударих главата 
във вратата на шкафа. Докато се надигах от пода се чудех дали Бог не иска 
да ми каже нещо. Единственото ми заключение беше, че се опитвам да 
правя прекалено много неща едновременно.) Но нормата не е тази. Не 
трябва да очакваме това. Ние не трябва да сме като коне или мулета, 
лишени от разум, които трябва да бъдат водени чрез юзда (Псалм 32:9). 
Отсега нататък призивите за покаяние и прогласяването на божието 
царство на земята както и на небето не идват чрез войни, земетресения, 
глад или епидемии (нито пък чрез домашни инциденти.). Те идват чрез 
Исус. Чрез историята на Самият Исус, разказвана, проповядвана, 
прогласявана. Чрез народът на Исус, народът, в който Той живее чрез Своя 

Дух. Чрез странното дело на Исус дори в части на света където името Му 
не е познато. Ако Бог иска да привлече вниманието ни към неща, които са 
погрешни в начина, по който света е управляван – това ще стане чрез 
образа на Исус. Прогласеното от Исус божие царство е златният стандарт. 
Има добра причина четенето на един конкретен текст от евангелията да е 
задължителна част от всяко повтаряне на Господната вечеря. Това са думи 



на живот – които поради самата тази причина съдържат и думи на 
предупреждение. Няма да има повече „последни посланици”. 

Когато говорим за идващото божие царство и за това, че то вече е 
започнало чрез делото на Исус може би си заслужава да си припомним 
какво в действителност означава това. През последните няколкостотин 
години между християните се е разпространявала толкова много погрешна 
информация, че понякога не е лесно да поправим нещата. Когато говори за 
„божието царство” или за окончателното божие бъдеще от какъвто и да е 
ъгъл, Новият завет казва, че това не е въпрос свързан с отиване на 
спасените души в небето и изоставяне на земята. Обяснил съм това 
подробно в моята книга „Изненадан от надеждата” (2007) и то има 
значителна връзка с това, за което говорим сега. 

В Ефесяни 1:10 Павел говори за окончателния план на Бога да събере 
всичко в Месията, както небесните така и земните неща. Платоническата 
мечта, толкова популярна в голяма част от християнското благочестие 
(особено когато то е изправено пред необузданата светска култура, която 
изглежда, че е превзела “земята”), е просто искейпистка. Всъщност 
модерния мит, че ранните християни са очаквали „краят на света” много 
скоро е напълно погрешно разбиране на новозаветните текстове. Исус 
твърди, че божието царство – божието суверенно, спасително владичество 
на земята така както и на небето – е започнало чрез Него и Неговото дело и 
че „някои от стоящите тук” няма да вкусят смърт докато не видят  божието 
царство дошло „в сила” (Марк 9:1). 

Кога се е случило това? Според Самият Исус „Даде ми се цялата власт на 
небето и на земята” (Матей 28:18). Не ще ми бъде дадена, даде Ми се. 
Според Павел обобщаващ евангелското послание в началото на своето 
най-велико писмо, Исус „Исус е обявен за божий Син от Светия Дух чрез 
възкресение от мъртвите” (Римл. 1:4). Това означава, противно на 
популярното мнение, като християнско така и нехристиянско – че Исус 
вече царува. Павел говори в 1 Коринтяни за настоящото владичество на 
Исус над света започващо с Неговото възкресение и свършващо когато 
приключи с покоряването на всички „врагове” – последният от които е 
самата смърт (1 Кор. 15:25-26). 

И така, как евангелията описват Исус, Който по този начин въплъщава 
обновителния и спасителен суверенитет на Бога? Как трябва да изглежда 
сега Неговото „управление”? Тук се натъкваме на тези неща, които правят 
християнското послание толкова специфично и които трябва да окажат 
отражение върху всеки наш опит да разберем и тълкуваме настоящите 
събития. 

https://www.amazon.com/Surprised-Hope-Rethinking-Resurrection-Mission-ebook/dp/B0010SIPOY/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=surprised+by+hope&qid=1598703065&sr=8-1


Както, разбира се, знаем Исус е умрял разпънат и християните са развили 
различни начини да говорят за ранното твърдение, че „Той умря за 
греховете ни”. Доста по-малко обаче са последвали централното 
евангелско прозрение, което е символизирано от „титлата” на кръста – 

„еврейския цар” изписана на еврейки, гръцки и латински. Самият Исус на 
няколко пъти говори по начин, който показва, че вижда Своята 
приближаваща смърт не само като „спасителна” в традиционния смисъл на 
„спасение на души,” а както „носеща царството”. Когато се изправил пред 
двама от най-близките си хора, Яков и Йоан, които искали най-добрите 
места „в царството” Исус отговорил като предефинирал самото понятие за 
власт. Светските владетели владеят като насилват и властват, казал Той, но 
ние ще постъпваме по различен начин. Най-големият от вас трябва да ви 
бъде служител. Който желае да владее трябва да слугува на всички. След 
това идва църквата: Той обяснил, че това  е така понеже Човешкия Син не 
е дошъл, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си в откуп за 
мнозина (Марк 10:45). 

По този начин уникалният спасителен призив на Исус предефинирал 
властта и авторитета за всяко време. Това, което по-голямата част от 
западната църковна традиция е успяла да пренебрегне – понеже е 
разделила нашето „спасение” от една страна и „властта” от друга, сякаш 
двете неща не са тясно свързани! – е че богословието на „изкуплението” в 
този пасаж е изказано в контекста на предефинирането на „властта” и 
обратното. Тайната на божията спасителна сила е себераздаващата се 
любов на въплътения Син. 

Идеята е следната: ако искате да разберете какво означава да говорим за 
божието владичество в света или какво означава Той да е „в контрол” или 
да бъде „суверен” тогава Самият Исус ви наставлява да премислите самите 
идеи за „царство,” „контрол” и „суверенитет” чрез смъртта Му на кръста. 

Можем да фокусираме това прозрение върху един от най-забележителните 
текстове в евангелията. В Йоан 11 Исус и учениците Му се отправили към 
Ерусалим независимо, или дори точно поради силните подозрения, че там 
Го очаква горчива съдба. Пристигат във Витания. До тях вече е достигнал 
слухът, че приятелят им, Лазар, който е бил особено скъп на Исус, е болен. 
Малко по-късно те чуват, че той е починал. Читателите на Йоан вече се 
чудят: защо Исус, Който може да изцели синът на непознат човек от 
разстояние (Йоан 5:43-54) не е направил същото за приятеля Си? 

Точно това обаче е идеята, когато започнем да виждаме (със страх и 
трепет) какво може да означава да бъдеш приятел на Исус. Йоан ни 
приканва да четем между редовете. Когато в края на краищата Исус 
заповядва да отместят камъка от гроба, така че да може да извика Лазар да 



излезе първото нещо, което Той прави е да благодари на Бога за това, че е 
чул молитвата Му. Това може да означава, че преди да отиде във Витания 
Исус се е молил Лазар макар и мъртъв да не се разложи и е бил готов да го 
върне обратно към живот. Камъкът е отместен, но страховете на Марта, че 
ще се усети неприятна миризма на разложено не се оправдават (Йоан не 
казва това, но ние трябва да се досетим). Исус знае, че сега пътят е чист. 
Той остава суверен през цялото време, суверен в знанието Си какво се 
случва, какво ще коства на семейството да премине през такъв ужасен 
момент и какво Той ще направи. Всичко това е част от мрачната тайна, 
която Йоан разкрива, тайната, в която скоро Самият Исус ще отиде на 
смърт, за да може да победи „князът на този свят” (12:31) и за разлика то 
Лазар в този инцидент Той ще се появи притежаващ един нов вид живот и 
физически безсмъртен, от другата страна. (Забележете, че Лазар излиза от 
гроба повит с погребалните дрехи. Исус в Йоан 20 ги е оставил зад Себе 
Си.) 

Така че ето го парадоксът, който аз смятам за същностна улика как трябва 
да подходим към целия въпрос за разбиране на настоящите ни трудности. 
Исус, Който се моли, Който поема инициативата, Който знае какво ще 
направи – този Исус плаче на гроба на приятеля Си (Йоан 11:35). Би било 
странно да твърдим (както можем да си представим да прави някой нервен 
богослов), че Той просто е демонстрирал емоция, за да покаже състрадание 
към Мария и Марта. Не: сълзите са истински. Ужасът от смъртта – факта, 
че тя пълзи по лицето на всичко красиво и обичано – е съкрушителен, дори 
за Господа на живота. Особено за Господа на живота. И сълзите на Исус 
при гроба на Лазар сочат към „сега душата ми е преогорчена” в 12:27, към 
описанието на Марк и Матей в Гетсимания и към ужасното „Боже Мой, 
Боже Мой, защо Си Ме оставил” на самия кръст (Матей 12:46, Марк 
15:34). Тази последователност – която, разбира се, трябва да бъде 
допълнена със значими детайли – добавя към сложните начини, по които 
различните евангелия разбират самата идея за власт, за божествен 
„контрол,” за „поемане на отговорност,” централната идея за „царството” 

която бива предефинирана около Исус. 

Нека да се върнем обратно при гроба на Лазар с настоящите ни въпроси за 
коронавируса отекващи в главите ни. Мария и Марта, а след това и 
присъстващите, казват, че случилото се е по вина на Исус. Той е трябвало 
да направи нещо, за да го предотврати. „Господ, ако ти беше тук брат ми 
нямаше да умре!” (Йоан 11:21, 32). „Не можеше ли Той да направи нещо?” 

пита тълпата (11:37). Въпросите отекват през годините с всяка нова 
трагедия. Защо Бог позволява това? Защо не пристъпи напред и не го спре? 



Както със сляпородения човек Исус не гледа назад, за да види какво е 
можело или не е можело да се случи. Хората го обвинявали, но Той няма 
да обвинява никого. Той се доверявал на Своя Отец и гледал напред, за да 
види какво ще се случи сега. И пътят към тази цел е през сълзи. Богът, 
Който Исус ни казва, че се е въплътил в и като Исус от Назарет е Богът, 
Словото-станало-плът, което плаче над гроба на Своя приятел. Това може 
да ни насочи към голяма мъдрост. Мъдрост, от която отчаяно се нуждаем 
точно сега. 

И така, как се отнася Исус към Мария, Марта и критичната тълпа? Той не 
обръща нещата против тях казвайки, че всъщност това се е случило понеже 
те са грешни и сега трябва да се покаят. Той просто плаче. И след това – с 
властта родена от смесицата на сълзи и доверие – заповядва на Лазар да 
излезе от гроба. Ако има слово за нашата настояща ситуация когато сме 
изправени не само пред пандемията, но и пред всички социални и 
културни последствия от нея, мисля, че тя се намира точно тук. 

Какво тогава научихме дотук? 

Първо, научихме какво означава да кажем, че Исус предефинира идеята, че 
Бог е в контрол, че Бог има властта. Ние в модерния запад сме разделили 
ученията за провидението (божието ръководство на всичко, което се 
случва) и изкуплението (божията прошка на греховете ни чрез смъртта на 
Исус). Новия завет отказва да направи това. Самият Исус отказва да 
направи това. Но този умствен навик е станал толкова вкоренен, че е 
възможно за богословите и обикновените християни да говорят и пишат за 
това какво трябва или не трябва да казваме за една значима пандемия в 
единия край на стаята и да смятаме в другия й край, че това ни дава 
възможност да кажем, че Исус е умрял за греховете ни, за да можем да 
отидем на небето ако Му се доверим. Новия завет не знае нищо за подобна 
разделена на две частни стая. По някакъв начин ние трябва да се научим да 
съединим това, което никога не е трябвало да бъде разделяно. 

Второ, така както Исус слага край на една старозаветна пророческа 
традиция Той също така я и обобщава в нейната пълна значимост в Себе 
Си и Своята идваща смърт и възкресение. Без съмнение оттам насетне Бог 
може и използва множество различни събития, за да ни помогне да видим 
нещата, които трябва да видим, но можем да пренебрегнем. Въпреки това, 
когато това се случва ние не трябва да ги тълкуваме зад гърба на 
въплътилия се Син. В нормалния ход на нещата ние трябва да смятаме, че 
върховното „знамение” за това, което Бог е направил, прави и ще прави е 
Самият Исус, Исус Месията на Израел, Исус разпънат, възкръснал, 
възнесъл се, обещаващ да се върне в слава, Исус истинският Господ на 
света. 



И така какво означава да „разчетем” събитията в света в светлината на 
Исусовата смърт и възкресение? За това ние се обръщаме към Новия завет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ЧЕТЕЙКИ НОВИЯ ЗАВЕТ 

Новия завет постоянно се обръща назад, както повече или по-малко правят 
всички еврейски писания, към великите основополагащи събития на 
Пасхата, времето когато Бог избавил Израел от египетското робство. 
Самият Исус направил Пасхата централна за Своето дело прогласяващо 
царството и за призванието Си към кръста. Поради тази причина Той 
избрал да отиде в Ерусалим по време на Пасхата, за да може да изтълкува 
предварително смъртта Си и дал на учениците Си едно ядене, което 
едновременно принадлежи към самата Пасха и сочи напред към това, 
което щял да извърши на следващия ден. 

Най-важното нещо свързано с Пасхата – едно от най-важните неща! –  е, че 
когато Израел бил поробен в Египет никой никога не казвал, че причината 
за това са техните грехове. Можем да бъдем сигурни, че по времето на 
Исус ужасната ситуация на евреите (които през времето били 
последователно тъпкани от вавилонците, персите, сирийците, а сега и от 
римляните) означавало, че те често тълкували своите бедствия не просто 
като нужда от един „нов изход,” а също и като нужда да получат 
„прошката за греховете,” която обещавали Исая и другите пророци. 
Пленът несъмнено (от една пророческа гледна точка) произлизал от греха, 
затова избавлението от него би означавало прошка. Въпреки това Пасхата 
никога не се свързвала с прошка. Яков и синовете му едва ли можели да 
претендират, че са примери за добродетел, но Битие не прави връзка между 
това и дългото време на робство. Всъщност когато семейството се отправя 
към близкия изток те не казват: „Това се случи понеже съгрешихме”. Те 
казват: „Чухме, че в Египет има хляб”. Нито пък гледат назад, за да 
открият какво е причинило проблема. Те гледат напред, за да видят какво 
трябва да направят. 

Това подготвя сцената за един от първите  най-интересни примери от 
ранните дни на църквата. И това  е модел, който може да сочи напред към 
удачния отговор на нашите собствени проблеми. 

Началните глави на книгата Деяния чертаят една ярка картина на живота 
на ранната църква. Тя е съвсем кратка и сред постоянната промяна на 
обстоятелствата и някои драматични моменти не е трудно да пропуснем 
този инцидент значим както за своето така и за нашето време. Деяния 11 
ни отвежда до църквата в Антиохия Сирийска, приблизително на около 
300 мили северно от Ерусалим. Това бил един жужащ, космополитен град 
разположен точно на търговските пътища, на който хора от всяка страна 
или живеели или просто преминавали. Много хора – от множество 
различни националности – дошли до вяра в Исус и църквата растяла. 



Варнава дошъл от Ерусалим, за да провери положението и останал 
доволен  понеже можел ясно да види действието на божията благодат 
(11:23). Тогава Варнава отишъл да намери Савел (който не след дълго 
станал „Павел”) и го довел със себе си, за да му помогне в делото на 
проповядването и поучението. 

По това време пътуващи пророци дошли в Антиохия от Ерусалим. Един от 
тях, Агав, се изправил и казал на събранието, че целия свят ще бъде 
сполетян от голям глад. Подобни неща се случват от време на време така 
както се случвали и преди около две хилядолетия принуждавайки Яков и 
семейството му да отидат в Египет. Лука казва, че този глад всъщност се 
случил по времето на император Клавдий (т.е. 41-54 г.). От други 
исторически източници знаем, че през този период е имало повече от едно 
подобно бедствия. 

Но какво казали последователите на Исус в Антиохия? Те не казали  нито: 
„Това трябва да е знак, че Господ скоро ще се върне” нито „Това означава, 
че сме съгрешили и трябва да се покаем” – или дори „Това ни предоставя 
чудесна възможност да кажем на света, че всички са съгрешили и трябва да 
се покаят”. Нито пък те започнали да обвиняват оглеждайки се към 
гражданските власти в Сирия или по-надалеч, или дори към самия Рим, за 
да открият как лошото отношение към екосистемата или нечия 
злоупотреба при разпределението на храната може да е допринесло за 
опасната ситуация. Те задали три важни въпроса: Кой ще изпадне в особен 
риск когато това се случи? Какво можем да направим, за да помогнем? И 
кого ще изпратим? 

Някои хора може да се споглеждат и да си казват: Е, това е доста 
небогословски отговор. Но всъщност именно това би бил „небогословски” 

отговор. Тук ние се натъкваме на един от най-важните принципи на 
божието царство – принципът, че божието царство започнало чрез Исус е 
тясно свързано с възстановяване на творението в състоянието, в което Бог 
желае то да бъде. Бог винаги е желаел да работи на този свят чрез верни 
човеци. Това е част от смисъла да бъде създадени „по божия образ”. Така 
че точно както в Йоан 9 Исус казва, че трябва да се изявяват божите дела и 
след това Самият Той действа, ние можем да си представим 
Антиохийската църква да разсъждава над това какво прави Бог – не защо е 
дошъл глада, а какво трябва да бъде направено, за да се помогне – и да 
осъзнае, че това, което Бог прави, Той желае да го направи чрез тях. Това е 
част от доверието ни в Светия Дух. Те били заета и очевидно 
просперираща църква. Църквата в Ерусалим била бедна и (спорадично) 
гонена. Така че първите два въпроса не били трудни. Трябвало просто с 
молитва да решат кого да изпратят. Мисля, че това има предвид Павел 



когато по-късно пише към християните в Рим, че Бог действа във и чрез 
тези, които Го обичат, за да доведе всичко до добър край (Римляни 8:28). 
Ще се върнем обратно към това. 

(Между другото обърнете внимание на един детайл от ранната църква в 
тази история. Никога по-рано в световната история не е имало мулти-

културна група в един гард, която да чувства бащинска загриженост за 
друга моно-културна група намираща се в друг град на 300 мили 
разстояние. Еврейските общности по света биха разбрали този принцип. 
Членовете на имперските римски служби може да са виждали себе си като 
част от подобен, само че по-голям отбор като колеги на друга провинция. 
Но църквата? Ние сме свидетели на нещо безпрецедентно. И много 
могъщо. Докато се изправяме пред собствените си въпроси как да 
помагаме този пример постоянно трябва да е пред очите ни. Какъвто и да е 
християнският отговор на К-19 той трябва да бъде такъв, че християните 
да могат да се присъединят.). 

Идеята е, че под “новия завет” изговорен от Исус в нощта, в която Той бил 

предаден – един намек към Еремия 31 – ранната църква вярвала, че Бог им 
е дал сила чрез Собственото Си присъствие. Даден бил Духът, така че 
отделните вярващи, и още повече вярващите когато са събрани заедно за 
общо поклонение, ще поемат своята отговорност като божи очи и уши, 
като Негови ръце и крака, за да направят това, което трябва да се направи 
за света. Това е причината, че от самото начало ранните християни гледали 
към света, както Исус гледал към обичния Си народ, Израел, виждали 
какво Бог иска да направи и каже и след това самите те с молитва отивали, 
казвали и правели това. Това е смисълът на думата „мисия”. Както Самият 
Исус казва в Йоан 20:21; „Както Отец изпрати Мене така и Аз изпращам 
вас”. Това, което Исус е бил за Израел Неговите последователи са станали 
за света. Ето как се случва това. И запомнете: Исус казал това на една 
малка група хора, които се били заключили понеже се страхували. Звучи 
ли ви познато? Ще се върнем обратно към това. 

Преди всичко програмните твърдения за божието царство в Проповедта на 
планината (Матей 5-7) не са свързани просто с „етика” както хората често 
си мислят в нашия стеснен западен свят. Те са свързани с мисията. 
„Блажени нисшите по дух… кротките… плачещите… миротворците… 
жадуващите за правдата” и т.н. Ние прекалено лесно решаваме, че Исус 
казва: „Опитвайте се упорито да живеете по този начин и ако успеете да 
направите това ще сте станали хора каквито Аз искам в Моето царство”. 

Но не това е идеята! Идеята е, че божието царство е било започнато на 
земята както и на небето и начина, по който това ще се случи е чрез 
божието дело чрез такъв вид хора. Преди всичко много често когато хората 



гледат към света и бедствията в него те се чудят защо Бог просто не 
пристъпи напред и не се намеси. Защо, питат те, Той допуска това? Защо 
не изпрати мълния (или нещо, което не наподобява толкова начина, по 
който действат езическите божества, но все пак) и не оправи нещата? 
Отговорът е, че Бог изпраща мълнии – човешки мълнии. Той изпраща 
нисшите по дух, кротките, скърбящите, миротворците, гладуващите за 
правдата хора. Те са начина, по който Бог желае да действа в Своя свят. Те 
са по-ефективни от всякакви светлини или действителни светкавици. Те ще 
използват своята инициатива, ще видят къде се намират истинските нужди 
и ще отидат да ги посрещнат. Те ще ридаят на гробовете на приятелите си. 
На гробовете на неприятелите си. Някои от тях ще бъдат наранени. Някои 
може да бъдат убити. Това е историята на Деяния, от началото до края. Ще 
има проблеми, отстъпления, корабокрушения, но божията цел ще бъде 
изпълнена. Тези хора, с молитва, смирено, вярно ще бъдат отговора, не 
въпросът Защо? а на въпроса Какво? Какво трябва да се направи тук? Кой 
се намира в най-голям риск? Как мога да помогна? Кого да изпратим? Бог 
работи във всичко с и чрез тези, които Го обичат. 

Нищо от това не означава, че няма уроци, които трябва да бъдат научени. 
Всъщност всичко сочи към въпросите, които малко по-късно ще трябва да 
задаваме в един по-глобален мащаб. Първо обаче трябва да преминем през 
пътуванията и писмата на Павел. Споменах мимоходом, че когато се 
обръща към една ситуация в Коринт, която представлява някаква социална 
криза – вероятно друг глад – той не казва на коринтяните да открият какъв 
грях те самите или някой друг е извършил. Той им казва, като един вид 
разумна мъдрост, че точно сега е по-добре да почакат, да се вгледат 
внимателно в кризата, вместо да правят значими промени в живота си. 
Това се намира в 1 Коринтяни 7: текстът е спорен, но аз смятам, че това е 
неговото значение. Да, криза има, но не, няма нужда да се страхувате. 
Просто бъдете мъдри в нещата, които правите или не правите докато тя 
преминава. 

Вероятно централната идея се появява в Деяния 17. Павел пристига в 
Атина. Той следва обичая си да говори в еврейската синагога, но тук освен 
това той се разхожда и по пазара. Подозирам, че той е очаквал този 
момент. Павел е израснал в Тарс, който, заедно с Атина, бил един от 
големите философски центрове от неговото време. Причината за това била, 
че през 86 г. пр. Хр. римляните опустошили Атина като наказание за това, 
че са се съюзила с враговете й във войната. По-голямата част от 
населението побягнало. Повечето от философите също напуснали града. 
Много от тях отишли в Тарс. Павел познавал своята философия. 



Както и да е проповедта на Павел събудила не само интерес, а и 
подозрение. Древния свят бил толерантен към нови култове. Хората се 
покланяли на своите местни богове или (в случая с Атина) богини, но 
имало и много други храмове и светилища. Удобният плурализъм бил 
обичайния ред на нещата. Въпреки това съществували граници. Най-

известният от тях бил свързан със Сократ, който изгубил благоволението 
на атинските магистрати и бил осъден на смърт за развращаване на 
атинската младеж (т.е. понеже ги учил на странни, нови идеи, които 
можели да подкопаят установения социален ред) и за въвеждане на „чужди 
богове”. Павел бил призован пред съда на Ареопага и по-конкретно да 
обясни какво точно има предвид като говори за „Исус и Анастасия”. 

Анастасия е гръцката дума за „възкресение”. Изглежда хората смятали, че 
той говори за един нов бог (Исус) и една нова богиня (Анастасия). В такъв 
случай това не била философска дискусия. Това било сериозно обвинение. 

В тази светлина е още по-интересно това, което прави Павел. Неговата цел 
била да започне с твърдението, че има само един Бог, че този Бог ще съди 
света (помнете, той говори пред върховния съд в Атина!) и че гаранцията и 
средството за този последен съд ще бъде човекът Исус, Когото Бог е 
възкресил от мъртвите. Същността на това послание се съдържала в 
призива хората да се покаят (Деяния 17:30-31). 

А, може да мислят някои, точно това се надявахме да стане. Но помислете 
за момент какво не прави Павел. Той би могъл да добави няколко примера 
за скорошни катастрофи. Имало и други гладни години. Имало значими 
социални и политически борби. Той би могъл да ги изброи всички 
връщайки се назад цял век до ужасния ден когато Атина заложила на 
погрешния политически кон и Рим, без да се интересува от великото 
минало на една цивилизация, я смазал. С термините на древните религии 
всичко това означавало: „боговете трябва да са гневни”. Това изглежда 
доста подобно на призив за покаяние. 

Въпреки това Павел не казва нищо подобно. Той просто сочи към 
единствения велик знак: Бог призовава всички хора и навсякъде да се 
покаят чрез събитието свързано с Исус. Самият Исус е единственият велик 
знак. Павел не позволява на нищо друго да го засенчи. Щом веднъж 
собственикът на лозето е изпратил сина си той е направил крайното, 
неповторимо предложение. Самият Исус предупреждава, че няма да има 
повече предупреждаващи пророци. Това е логиката зад внимателно 
подготвената реч на Павел. Той говори, както правят хората днес, за 
божието царство. Той говори за необходимостта хората да се покаят. Но 
неговият аргумент се крепи не на някакви независими събития, не на 



някаква голяма криза, която току що се е случила, а на фактите свързани 
със Самият Исус. 

Аз твърдя, че от времето на Исус насам ние виждаме учениците на Исус да 
говорят на хората за божието царство и да ги призовават към покаяние не 
по причина на някое последващо събитие както глад или епидемия, а 
поради Самият Исус. 

Има обаче една ранна християнска книга, която може да изглежда, че 
отива в противоположната посока. Това е книгата Откровение където 

глави 8 и 9 говорят за една последователност от „язви” описани по начин 
наподобяващ язвите в Египет когато Мойсей се изправил пред фараона. 
Означава ли това, че ще има по-драматични „знаци” като прелюдия към 
разрушението на великия град „Вавилон” – обичайно приеман за Рим? 

Не мисля така. Като начало Откровение (както е добре известно) е пълно с 
фантастични образи, които със сигурност не трябва да бъдат разбирани 
буквално подобно на видео записи за това “какво ще се случи”. В един 
смисъл цялата книга просто черпи от значението на основното откровение, 
което, разбира се, е Самият Исус (1:1-16). Името на книгата е 
„откровението на Месията Исус” (1:1). На Самият Исус – Лъвът, Който е и 
Агне – е поверена задачата да осъществи цялостния божи проект (5:6-14). 

Тогава всичко друго, което следва в книгата не е нищо по-различно от 
откриване на истината за Исус. Разбира се, то се отнася към света по 
различни начини. Въпреки това от основно значение е победата на Агнето, 
която вече е спечелена на кръста. 

Единственият смисъл, в който може да се каже, че тази победа се простира 
напред във времето е страданието и свидетелството на учениците на 
Агнето. Това е много явно в Откровение (6:9; 7:14-17). Първите 
последователни на Исус знаели, че това страдание не е, говорейки 
богословски, нещо различно от страданието на Самият Исус и че 
свидетелят всъщност е Самият Исус, чрез Своя Дух, прогласяващ благата 
вест чрез тях. Това е част от тайната, чрез която учениците на Исус 
виждали себе си, обитавани от Исусовия Дух, да бъдат част от една 
идентичност по-голяма от самите тях, месианската реалност на Самият 
Исус. Това е причината Павел да може да говори в един драматичен пасаж 
в Колосяни (1:24), че допълва, в собствената си плът, недостига на 
страданията на Месията заради Неговото тяло. Случилата се един път 
завинаги смърт на Месията е прогласявана, изобразявана пред света – 

понякога видимо, под формата на страданието на самият апостол. Павел 
казва това в 2 Коринтяни 4 и 6. (Това е и смисълът на тайнственият пасаж в 
Галатяни 3:1-5 където той говори за Исус като за „ясно изобразен като 
разпнат”. Вероятно той има предвид собственото си пристигане в 



галатийските градове в едно окаяно състояние, след като наскоро е бил бит 
с камъни.) Той е бил една ходеща притча за благовестието на разпънатия 
Месия. 

Стенещото творение 

Всичко това ни довежда до един от най-важните текстове в цялото ни 
търсене на разбиране как както последователи на Исус трябва да гледаме 
на въпросът за коронавируса. Заставаме в удивление пред най-великата 
глава на най-великото павлово послание: Римляни 8. 

Хората, които познават написаното от Павел знаят, че Римляни 8 е 
изпълнена с вяра, надежда и любов. Тя започва с едно велико заявление, че 
„няма осъждение за тези, които са в Месията Исус,” обяснявайки, че Бог 
е „осъдил греха” в смъртта на Христос и е дал на Неговия народ Духът 
като гаранция за тяхното възкресение от мъртвите. Тя завършва с велик 
вик на радост: 

„Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е 
възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, 
нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито 
височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни 
отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия 
Господ.”(Римляни 8:37-39). 

Тази глава описва домът, в който всички искаме да живеем. Ако знаем 
нещо за християнството то е следното – победа над всички тъмни сили в и 
извън нас, сигурност в настоящето и бъдещето, всичко това поради 
излятата божия любов в смъртта на Исус – това е темата на цялата глава. 
Въпреки това, за да достигнете от началото до края на тази удивителна 
глава, вие трябва да преминете през средата. И там има един странен текст, 
който често пропускаме. Освен, разбира се, във време като това, когато сме 
върнати от обстоятелствата към подобни пасажи. 

Павел е описал как всички последователи на Исус след като са приели 
Духа са водени от Него към „наследството,” което ни очаква. Тук Павел 
явно черпи от една от най-централните еврейски теми, изходът и Пасхата. 
Децата на Израел, освободени от Египет, били водени от Самият Бог през 
пустинята към тяхното „наследство” в обещаната земя. За тях това не било 
лесно време. Ние също не намираме нашето собствено пътуване  за лесно. 
Павел се изразява по следния начин: 



Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада И 
ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с 
Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. 

Изглежда страданието е неизбежен път, който трябва да бъде извървян,  
макар че, както Павел бърза да добави, това страдание е малко и 
незначително сравнено със „славата, която има да се открие за нас”. 

За да бъда съвсем ясен, „наследството,” за което се говори тук не е  

„небето” както си представят много християни. „Славата” няма нищо общо 
с отиване на небето и с блясък подобен на този на ангелите. 
„Наследството” е цялото обновено творение, цялата небесна и земна 
реалност, обновена отгоре до долу както в Откровение 21 и с цялостно 
премахване на покварата, смъртта и тлението. Това е последния ход на 
едно по-голямо движение. В Стария завет ние виждаме разширяването на 
„наследството” от земята, която Бог обещал на Авраам (Битие 15) до целия 
свят, който Бог обещава на Давид (Псалм 2). Ранните християни не 
заменили това с някакво небе от различен свят, заради което те трябва да 
напуснат „земята”. Те виждали неговото изпълнение като небето най-

накрая слиза на земята така че, подобно на някои славни библейски 
обещания, цялата земя ще се изпълни с божествена слава както водите 
покриват морето (Псалм 72:19, ср. с Исая 11:9 и др. подобни пасажи). 

Разбира се, невъзможно е да кажем как ще изглежда нашата променена 
телесност в божието ново творение. Възкръсналото тяло на Исус имало 
странни способности (да преминава през заключени врати, но също така и 
да яде и да пие и да може да бъде докоснато ), но то не свети – макар да е 
правило това по-рано, при преображението. Кой знае? Не това е важното. 
От значение е, че „славата” тук е дългоочакваното владичество на 
изкупените хора над божието творение. Павел казва точно това в Римляни 
5:10 и на други места. 

Но как ще наглежда това „владичество”? Тук се връщаме обратно на 
темата за начина, по който Бог иска да управлява Своя свят. Ние все още 
пристъпваме към въпроса със средновековните идеи за един монарх, 
начело на армия, помитащ всички пред себе си или може би с представи от 
18 век за машина, която просто работи по начина, по който е пожелал 
нейният създател. Във всеки случай ние често смятаме, че божият начин да 
„контролира” света е единият или другият, или пък някаква смесица от 
двата. Една величествена машина. Така ако на света се случи нещо странно 
ние смятаме, че така е пожелал Бог или поне, че е избрал да го допусне. По 
нататък ние се опитваме да извлечем някакви изводи от това („Ако е 



позволил това да се случи вероятно Той иска да ми каже нещо”). Още 
веднъж, аз твърдя, че Бог може да направи всичко, което поиска и ако в 
някой специален случай пожелае да направи или да допусне някои неща за 
специална цел това е изцяло Негова работа, не наша. Просто понеже тази 
възможност винаги остава отворена ние не трябва да я използваме като 
извинение, за да бягаме от предизвикателството – лично или богословско – 

на този текст в центъра на главата: 

Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като 
Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не 
своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото 
създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в 
славната свобода на Божиите чада. 

С други думи Бог винаги е възнамерявал да управлява този свят чрез 
хората. Това е част от това да си създаден по божия образ. Това е било 
изпълнено славно в човекът Исус и отново ще се изпълни в това, в което 
творението най-накрая ще се превърне и каквото винаги е било 
възнамерявано да бъде чрез мъдрото, избавящи, възстановяващо 
владичество на обновените, възкресени хора. Всички, в които обитава 
Духът са, подобно на Исус, носители на образа, „създадени по образа на 
Сина” както се изразява Павел в ст. 29. 

Но какво означава това на практика? 

Означава, че когато света преминава през силни конвулсии учениците на 
Исус са призовани да бъдат хора на молитва точно там където света 
изпитва болка. Павел се изразява по следния начин в едно тристепенно 
движение: първо, стенанията на света, второ, стенанията на църквата, 
трето, стенанията на Духа – в църквата в света. Мисля, че това е крайният 
отговор за хората, които искат да кажат, че настоящата криза с  

коронависруса е ясно послание от Бога, което ние можем да разшифроваме 
като един знак за Края, призив за покаяние или просто като възможност за 
един стандартен вид евангелизиране. Ето как се изразява Павел: 

Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И 
не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в 
себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. 
Защото с тая надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда 
изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което 
вижда? Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с 



търпение го чакаме. Така също и Духът ни помага в нашата немощ: 
понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух 
ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва 
сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за 
светиите по Божията воля (Римляни 8:22-27). 

Обърнете внимание, че тук Павел казва повече или по-малко точно 
обратното на това, което някои ученици на Исус очакват той да каже. Ето 
го света, стенещ в родилно билки: да, ние признаваме, че това е правдива 
картина. През живота ми не е имало подобен момент. Той взема своя дан 
не само в хилядите мъртви, но и в стреса на милиони хора, които са 
изолирани без компания или помощ, оставени на милостта на партньор 
насилник, изгубили своята работа и източник на доходи или просто са 
хора, чийто темперамент ги потапя в депресия след няколко дена изолация 
у дома. Ние знаем това. Но как християните трябва да живеят в този 
случай? 

Както видяхме някои казват, че църквата трябва да коментира отстрани: 
това се случва понеже вие сте грешници! Случва се понеже Краят е близо! 
Знаем какво се случва и трябва да ви кажем! Но не това казва Павел. Той 
казва, че учениците на Исус са уловени в същото „стенание”. Ние 
болезнено съзнаваме огромната бездна между хората, които сме сега 
(слаби, чупливи, объркани, лесно грешащи) и тези, които ще бъдем 
(възкресени от мъртвите в една блестяща и безсмъртна телесност). В 
момента това означава, че ние споделяме стенанието на творението. Това 
отговаря директно на въпроса какво трябва да прави църквата в 
настоящето. 

Нещото, което църквата трябва да прави преди всичко в настоящето е да се 
моли. Но това е една странна молитва. Ето ни тук, в центъра на една от 
най-великите глави на Писанието и Павел казва: Ние не знаем да се молим 
както трябва. Изгубени сме! Той също така намеква, че това не е нещо, от 
което трябва да се срамуваме. Това е естественото ни положение. Това е 
един вид изгнание, един вид пост, един момент на незнание, на липса на 
„контрол,” на отделеност от това, което мислим за „слава”. 

Въпреки това точно този е момента, в който ние сме уловени във 
вътрешния, триединен живот на Бога. Тук се намира мрачната тайна, за 
която настоящата ни ситуация може би ни предупреждава: единственото 
нещо, което знаем за всичко това е, че „незнанието” е само по себе си 
правилното място, на което да се намираме. В един смисъл това е една 
дълбоко християнска  версия на сократовия принцип: ние не претендираме, 
че знаем особено много, но знаем, че не знаем и затова продължаваме да 



задаваме въпроси. Преведете това в цялостния тринитарен живот и ето 
какво получавате: в момента, в който ние откриваме, че „стенем” и не 
знаем какво да кажем или направим, в същия този момент ние откриваме, 
че Самият Бог, Бог-Свети Дух, също „стене” безмълвно. 

Тук се разкрива един модел. Хората, които дълго време са съзерцавали 
историята на Исус ще го забележат. Ние очакваме Бог да бъде, да се 
изразим така, „в контрол:” поемащ инициативата, оправящ нещата, 
завършващ задачите. Но Богът, Когото виждаме в Исус е Бог, Който плаче 
на гроба на Своя приятел. Богът Когото виждаме в Исус е Богът-Дух, 
Който стене безмълвно. Богът, Когото виждаме в Исус е Богът, Който, за 
да покаже какво означава да бъдеш в контрол, върши работата на един 
слуга миейки краката на учениците. 

Петър, нетърпелив както винаги, знае, че всичко това е погрешно. Исус 
трябва да е първият и той, Петър, ще се бие за Него! (Йоан 13:6-10, 37-38). 

Църквата винаги е изправена пред петровото изкушение: да управлява 
света по „обичайния” начин, чрез сила ако това е необходимо… но след 
това да се сгромоляса когато дойдат трудностите. Вместо това ние 
виждаме Богът-Дух в Римляни 8 да ни напомня неотклонно за това, което 
разбираме за Бога в Йоан 13. Както казва един химн: 

We strain to glimpse your mercy-seat 

And find you kneeling at our feet. 

 

Копнеем да зърнем Твоя трон на милостта 

И откривам Те коленичил пред нашите крака. 

Какво казваме тогава? Ние, учениците на Исус, нямаме какво да кажем, 
нямаме велики лозунги за това „какво означава всичко това,” които да 
извикаме към света (света, разбира се, и без това не очаква нетърпеливо да 
чуе какво ще му кажем). Ние откриваме, че сме уловени в стенанието на 
творението и че в същото това време Богът-Дух стене вътре в нас. Това е 
нашият призив: да пребъдваме в молитва, може би в безсловесна молитва, 
тогава когато светът го боли. Точно в тези моменти, в които откриваме, че 
самите ние плачем с тъга пред смъртта на приятел или член на 
семейството, пред невъзможността да направим подходящо погребение, 
заради ужасът на милиони от най-бедните хора в света, които са изложени 
на риск или просто понеже сме затворени у дома си и сме безкрайно 
депресирани – в тези моменти, когато всяка дума, която се опитваме да 



изречем излиза чрез въздишки и сълзи, ние трябва да си напомним, че 
точно това е начинът, по който Бог-Дух присъства в центъра на 
страданието на творението. Да: точно както самият Исус беше прославян 
като „еврейския цар” докато споделяше агонията на Израел и на света на 
кръста. Предефинирането на „контрола,” на „царството,” на 
„суверенитета,” които откриваме в останалата част на Новия завет и 
особено в Самият Исус тук достигат своята най-голяма дълбочина. 

За да разбере този странен феномен – Самият Бог-Дух, очевидно е 
неспособен да изкаже думи, а  единствено стене! –  Павел се обръща назад 
към този велик псалм-жалейка – Псалм 44. Бог е Този, Който изпитва 
сърцата и знае точно какво се случва там. Когато сърцата ни стенат заедно 
със стенанията на цялото творение, Богът, Който изпитва сърцата – с други 
думи, Отец – знае „умът на Духа,” както казват някои преводи. Той знае 
какво мисли Духът. Тук има една тайна. Бог-Отец знае умът на Духа, но 
умът, който Отец познава сам не знае какво да каже. 

Смеем ли да кажем, че Богът-Творец виждайки как Неговият свят се топи, 
Сам е облян в сълзи, въпреки че през цялото време остава Бог на 
върховното провидение? Това би бил отговорът на Исус ако историята от 
гроба на Лазар изобщо има какво да ни каже. Можем ли да кажем тогава, 
че Богът-Творец, Чието слово е извикало всичко в съществуване и го е 
нарекло „твърде добро” няма подходящи думи, които да каже когато 
страданието ни застигне? Отговорът на Павел от настоящия текст изглежда 
сочи в тази посока. Опасността да говорим уверени думи в един 
обезкуражен свят е, че ние напасване думите към нещо изкривено и по 
този начин сами започваме да говорим изкривени думи – всичко това, за да 
защитим едно виждане за Бога, Който не може да бъде друг освен 
„контролиращ” през цялото време. 

На това място някой може да цитира следващия стих. Римляни 8:28 често е 
бил превеждан по следния начин: 

Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които 
са призовани според Неговото намерение. 

Това е посоката в която са поели KJV, NRSV, ESV, първата бележка в 
полето на NIV и други.  Много християни са израснали с вярата, че те 
трябва да могат да кажат при някои или дори при всяко нещастие, че в 
някакъв смисъл всичко това е „за добро”. Мнозина, които са го разбирали 
по този начин – и които са открили – нека да съм ясен, някаква утеха в това 
– са успявали по някакъв начин да пропуснат преходните стихове. („Те 



изглеждат много странни, но Бог ще оправи всичко!”) Това понякога е 
било хвърляно като почти стоическо покривало над всичко „лошо,” което 
се случва. „Няма значение, всичко работи за добро”. 

Наистина ли това е християнската утеха? Дали този вид пасивно 
„приемане” е това, което препоръчват стиховете, които изучаваме? Удачен 
отговор ли е това на бедствието коронавирус? 

Не мисля така. Тук на помощ ми идват някои съвременни учени, които 
настояват за алтернативен подход, който, макар и понякога да е бил 
предлаган, никога не е бил широко приеман (виж Haley G. Jacob in 
Conformed to the Image of his Son [Downers Grove: IVP Academic, 2018], 

245–51; and Sylvia C. Keesmaat and Brian J. Walsh, Romans Disarmed [Grand 

Rapids: Brazos, 2019], 375–379. Техните решения са подобни, но не 
идентични на предложението на  Robert Jewett, Romans [Minneapolis: 

Fortress Press, 2007], 526–528.) 

Пътят напред минава пред предизвикването на две обичайни приемания за 
това изречение. 

Първо, дали „всичко” наистина е подлога в изречението? Дали в тази 
ориентирана изключително към Бога глава Павел ни казва, че „всичко” 

притежава един вид вътрешна енергия да действа от само себе си? 

Не. Всъщност много по-вероятно е „Бог” да е подлогът. Някои ранни 
манускрипти добавят ho theos, Бог, за да направят това ясно. Все пак Бог е 
подлогът в предходното изречение макар да е наречен „изпитващ сърцата”. 

Духът е подлог във втората част от ст. 27 („понеже Духът се моли за нас 
според божията воля”), но тази идея е подчинена на главното изречение 
където главният подлог е „изпитващия сърцата,” Самият Бог. По-лесно е 
да приемем, че това продължава и в ст. 28. В самия стих Бог на два пъти е 
наречен „той” („тези, които Го обичат” и „според неговото обещание”), 

което показва, че Той неизменно присъства в конструкцията на 
изречението. След това „Бог” очевидно е подлогът в ст. 29 и 30, които 
следват веднага след този. 

Някои хора обаче твърдят, че Духът, подлогът в ст. 26 и който също така е 
споменат във втората част на ст. 27 е подлог и тук, вместо „всичко” или 
„Бог”. Повечето учени смятат това за малко вероятно. 

Второ, и по-важно, защо сме толкова сигурни, че ст. 28 говори за Бог, 
Който върши всичко за полза на тези, които Го обичат? Това е 
„естествения” прочит приет от King James и други преводи и както 
видяхме той може да бъде направен да работи или с „всичко” съдейства за 

https://www.amazon.com/Conformed-Image-His-Son-Reconsidering/dp/0830852107/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Conformed+to+the+Image+of+his+Son&qid=1598803807&sr=8-1
https://www.amazon.com/Romans-Disarmed-Resisting-Demanding-Justice/dp/1587432846/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Romans+Disarmed&qid=1598803856&sr=8-1
https://www.amazon.com/Romans-Robert-Jewett/dp/0800699386/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Robert+Jewett%2C+Romans&qid=1598803985&sr=8-1


добро или с „Бога,” Който прави всички неща за добро или дори с „Духа” 

като подлог. King James приема „всичко” за подлог и превежда „всичко 
съдейства за доброто на тези, които любят Бога”. Основният текст на NIV 
перифразира приемайки „Бог” за подлог и представяйки „тези, които го 
любят” като получаващи полза „във всичко Бог действа за доброто на тия, 
които Го любят”. Аз следвах тази идея в моя собствен превод (The New 
Testament for Everyone / The Kingdom New Testament): „Бог върши всичко 
за доброто на тия, които Го обичат”. 

Проблемът с това е, че глаголът не означава „върши за полза на,” а „работи 
с”. Използваната тук дума не е обичайната за „работя”, ergazomai. Тя е 
synergeō, „съработя”, „работя с”. Представката syn в началото означава 
„заедно” или „с” докато частицата  „еrg” означава “работя”. 

Павел използва тази дума в два други случая. В 1 Коринтяни 16:16 той 
говори за „съработници,” които си сътрудничат с него и с цялата църква. 
Във 2 Коринтяни 6:1 той обобщава предишния пасаж (за Бог, Който работи 
чрез апостолите подобно на монарх, който действа чрез посланиците си) 
като казва, че той работи с Бога. 

Тази дума намеква, че ако тук Павел говори за Бог, Който работи, той 
казва, че Бог работи с хора, вършейки това, което иска да направи в света 
не единствено сам, а чрез човешки агенти. Това, разбира се, е нещо 
нормално в библейското богословие, което гледа назад към носещия 
образа призив на хората в Битие 1 и Псалм 8. 

Родственото съществително synergos се среща по-често от глагола. Павел 
го използва 11 пъти, за да говори за своите съработници, хора, които 
работят заедно с него. Веднъж той го използва, за да каже, че ние – 

апостолите – сме божи съработници, работещи заедно с Него (1 Коринтяни 
3:9). Изглежда това е идеята и в нашия случай. Бог прави всичко да 
съдейства за добро с и чрез тези, които Го обичат. 

Можете да получите подобно значение ако приемете „Духът” за подлог. 
Това предлага Роберт Джует в своя коментар. Изглежда това е идеята 
следвана и от NEB и REB „и във всичко…той (Духът) съработи за добро с 
тези, които обичат Бога”. 

Но аз предпочитам предложението отразено в полето на NEB. То е близко 
до виждането на Джейкъб, Кенсмаат и Шолш: „Самият Бог съдейства за 
добро с тези, които обичат Бога”. Това е предусещано от RSV („във всичко 
Бог работи за добро чрез тези, които Го обичат”). То е предложено като 
една втора възможност с полето на NIV („във всичко Бог съработи с тези, 
които Го обичат, за да донесе добро.”). Духът, както в ст. 16, 26 и 27 е 



Този, Който действа във вярващите и тази комбинация от Духът и 
вярващите са общата единица, с която съработи Отец. В момента на 
безмълвната тъга описана в ст. 26 Бог-Отец и Бог-Дух действат заедно с 
вярващите, които са уловени от Духа в това странно, но ключово 
взаимодействие. 

Така насърчението и утехата тук, в Римляни 8:28, не водят до някакъв вид 
стоическо оттегляне. То е един призив да се признае истината, за която 
Павел говори на друго място: че ние сме призовани да работим здраво като 
знаем, че Бог работи в нас. Изглежда, че тази работа се случва не на 
последно място чрез страданието с Месията, за да можем да споделим 
Неговата носеща образа човешка слава (8:17, 29). Когато тук Павел говори 
за вярващите като за „тия, които обичат Бога” той изглежда има предвид 
обуването на сърцата състоящо се в едно жалеене, което е прекалено 
дълбоко, за да може да бъде изразено с думи и което току що описахме. 

Последната фраза на стиха („които са призовани според Неговото 
намерение”) изглежда не описва божието намерение за хората – това да им 
даде окончателно спасение – а целта Му чрез тези хора. Бог ги е 
„призовал” да бъдат част от Неговата спасителна цел за страдащия свят. В 
този момент вярващите може да нямат думи, с които да изразят своята 
скръб. Но те все още имат работа за вършене в изцеление, поучение, 
помощ на бедните, кампании и утеха. Тези неща произлизат от жалеенето. 
Както с църквата в Антиохия ние може да не сме в състояние да отговорим 
на въпроса „Защо?” но можем да видим поне донякъде „Какво?” Кой се 
намира в риск? Какво може да се направи? Кого да изпратим? Иронично, 
но за някои традиции се  е оказало лесно да преобърнат това: да се 
страхуват да добавят „дела,” за да не би да компрометират благодатта и 
вярата, но да са прекалено готови да добавят думи на обяснение там 
където, като настоява Павел, дори Духа остава безмълвен. 

По този начин Павел не предлага някаква християнизирана версия на 
стоицизма. Той предлага една формирана от Христос картина на едно 
страдание, изкупително провидение, в което божият народ не е просто 
зрител или ползвател, а действен участник. Те са „призовани според 
неговото намерение,” тъй както Бог дори сега използва техните стенания в 
сърцето на световната болка като средство за работата на Духа, 
представящ тази скръб пред Отца, създаващ един контекст за съвместна 
работа на изцеление и надежда. Тези обичащи Бога хора следователно са 
формирани според образа на Сина: разпънатия образ, в който божите 
справедливост и милост, Неговата вярност на завета и творението, са 
изявени пред света чрез сълзи и труд, жалеене и усилия. 

Това е нашият призив в настоящото време 



5. КАКВО ДА ПРАВИМ ОТТУК НАТАТЪК? 

Защо трябва да жалеем? 

Казах, че ние трябва да приемем жалеенето като същностният християнски 
отговор на тази пандемия. Приблизително 1/3 от псалмите са желейки, 
оплакващи факта, че нещата не са такива каквито трябва да бъдат. Думите, 
които те използват са думи на оплакване, на въпрос, гняв, тъга и Новия 
завет свободно черпи от тях, за да изрази не само нашата собствена 
жалейка, но и тази на Исус. 

Господната молитва е нашата „норма”. Търсим ли неочаквани знаци за 
Края? Не: ние всеки ден се молим „да дойде Твоето царство както на 
небето така и на земята” и знаем, че тази молитва някой ден ще получи 
отговор поради това, което знаем за Исус. Търсим ли нови, неочаквани 
призиви за покаяние? Не: ние се молим всеки ден: „Прости ни дълговете 
както и ние прощаваме на нашите длъжници”. Ние знаем, че тази молитва 
ще бъде отговорена поради това, което знаем за Исус. 

Търсим ли тогава нови причини да напуснем удобния си начин на живот и 
да кажем на своите ближни благата вест? Е, би трябвало да се засрамим 
ако се нуждаем от една пандемия, за да достигнем до това. Защо не ни е 
била достатъчна заповедта на Исус? „Както Отец изпрати Мене така и 
Аз изпращам вас”. „Идете по целия свят и правите ученици”. Както Павел 
знаел в Атина, ние нямаме нужда от допълнителни знамения. Повече често 
всъщност означава по-малко. Вие се нуждаете от Исус: Неговите носещи 
царството живот, смърт и възкресение, Неговият възнесенски суверенитет, 
обещанието, че Неговото завръщане ще събере заедно небето и земята в 
едно славно и окончателно обновление. Всеки опит да добавяме нови 
„знамения” към тази история я принизява. Той намеква, че, според 
Исусовата притча за лозето, собственикът все пак изпратил още няколко 
посланици дори след като пратил Своя Син и гледал как Той бил 
отхвърлен и убит. 

Във време на остра криза когато смъртта се прокрадва в домовете и 
магазините, когато се чувствате здрав, но може да носите вируса без да 
знаете това, когато всеки човек на улицата е заплаха, когато се разхождаме 
с маски, когато църквите са затворени и хората умират без никой до себе 
си, който да се помоли за тях – това е време за жалеене. За признание, че 
не разполагаме с лесни отговори. За отказ да използваме кризата както 
мегафон, за да кажем това, което във всеки случай сме искали да кажем. За 
плачене до гробовете на приятелите ни. За неизговоримите стенания на 
Духа. „Радвайте се с тези, които се радват,” казва Павел, „и плачете с 



тези, които плачат”. Да, точно сега света плаче. Този първоначален 
призив на църквата означава преди всичко смирено да заемем своите места 
сред опечалените. 

Скръбта е преди всичко част от любовта. Да не тъжим, да не жалеем 
означава да затръшнем точно тази сърдечна врата, през която влиза 
любовта. Нашата култура се бои от жалеенето, но не просто понеже се бои 
от смъртта. Това е естествено и нормално, една удачна реакция спрямо 
Последния Враг. Нашата култура се бои понеже изглежда, че се бои от 
самия страх, уплашена, че дори самата дума скръб може да я повали 
окончателно.  Трябва да продължим напред, казваме си ние, трябва да сме 
силни. Е, да. Силни като Исус, Който плака на гроба на Своя приятел. 
Силни като Духа, Който е възкресил Исус от мъртвите и ще даде живот и 
на нашите смътни тела – но, Който точно сега се застъпва за нас с 
неизговорими стенания, които са твърде дълбоки, за да бъдат предадени с 
думи. Силни като човекът, който се е научил да се моли с псалмите. Силни 
като този, който се е научил да чака търпеливо Господа без да очаква нито 
лесни отговори нито лесни думи, които да каже на света: 

Казах на душата си: стой неподвижна и остави мракът да дойде върху 
ти 

Божият мрак… 

Казах на душата си, стой неподвижна и чакай без надежда, 

Понеже надеждата ще бъде в нещо погрешно. Чакай без любов, 

Понеже любовта ще бъде любов към нещо погрешно. Все още има вяра, 

Но вярата, надеждата и любовта все още очакват.  

Очаквай без да разсъждаваш понеже все още не си готова да мислиш: 

Така мракът ще бъде светлина и неподвижността танц… 

За да достигнеш до това, което не знаеш 

Трябва да преминеш по един път, който е пътят на незнанието.  

 

I said to my soul, be still, and let the dark come upon you 

Which shall be the darkness of God . . .  



I said to my soul, be still, and wait without hope, 

For hope would be hope for the wrong thing; wait without love 

For love would be love of the wrong thing; there is yet faith 

But the faith and the hope and the love are all in the waiting. 

Wait without thought, for you are not yet ready for thought: 

So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing . . .  

In order to arrive at what you do not know 

You must go by a way which is the way of ignorance . . .  

Така размишлявал Т. С. Елиът в източен Кокър, вторият от четирите 
квартета написан когато Лондонските небеса  били затъмнени от немските 
военни самолети. Елиът осъзнавал, че е много вероятно всички лесни 
утехи, към които се протягаме когато нещата тръгнат на зле да са просто 
измама. Сграбчваме ги – или може би се надяваме, че Бог бързо ще ни ги 
даде – така че няма да ни се налага да се изправяме срещу мрака. Така на 
нас няма да ни се наложи да „бдим и да се молим” като Исус в Гетсимания. 
Има време за въздържание, за пост, за чувство на изгнание, на не-

принадлежност. На отчужденост. Време да не прибързваме да съдим. 
Твърде лесно е да се хванем за някакво бързо решение, в молитва или в 
живота. Може да е трудно и горчиво да живеем с призива да жалеем. Да 
споделяме стенанията на Духа. Но това е начинът ние да станем съобразни 
с образа на Сина. 

Как да говорим за Бога      

Казах, че единствено със Самият Исус и с Духа ние виждаме и знаем какво 
означава да кажем, че Бог е „в контрол” на този свят. Исус предефинира 
божието царство около Собственият Си призив, връхната точка на което е 
Неговото разпъване „за греховете ни според Писанията” (1 Коринтяни 
15:3). Той разбирал цялата история на Израел, която е фокусната точка на 
спасителната цел на Създателя на този свят, като сведена до една 
единствена точка, самотната агония на разпети петък. Исус трябвало да 
влезе в мрака и понесе цялата му тежест върху Себе Си. Той го направил с 
вярата, че това трябвало да се изпълни според древните пророчества, за да 
може Богът на Израел да се върне лично и да извърши последната Пасха. 
Това бил начинът мрачните космически сили да бъдат победени. Това бил 
начинът да се спаси света от самата смърт и от всичко, което я причинява. 



Правейки това и вярвайки това Исус бил в пълно съгласие с призива към 
хората от Битие: да отразяват божията цел в света. Когато хората 
съгрешили Бог не отдръпнал тази част от творческото Си дело. Той 
призовал едно човешко семейство – напълно съзнавайки, че те са пълни 
със също толкова недостатъци колкото и останалите хора – да бъдат 
негови съработници в изкупителното дело и новото творение. Това 
човешко семейство, народът на Авраам, на Мойсей, на Давид, достигнало 
до своята съдба в лицето на Самият Исус, Исус, Който плакал на гроба на 
приятеля Си, агонизирал в Гетсимания и викал на кръста заради това, че е 
изоставен. Това е начинът, по който божието царство било установено. 

Такъв остава и неговият характер. Виждаме това в Проповедта на 
планината. Виждаме го в Деяния, когато последователите на Исус 
започнали да проповядват, че Исус вече е Господ на света. Съвременните 
рационалисти – включително съвременните християнки рационалистични 
апологети –  лесно си представят, че не е трудно да решим проблемите на 
света като изпратим танкове или бомби. Точно това отново и отново са 
правили западните сили на политическо ниво. Това се опитват да направят 
някои апологети на интелектуално ниво: „Бог е суверен. Той може да 
прави каквото Си поиска. Следователно, всичко, което се случва е по 
Негово желание и ние трябва да сме в състояние да кажем защо това е 
така”. Не това е начинът, по който Бог е установил Своето царство и не 
това е начинът, по който работи това царство. Помислете отново за 
Антиохийската църква изпращаща помощ на Ерусалим. 

Действително, много неща наскърбяват Бога. Те го удивляват. 
Провидението е под формата на Исус: то не е желязна хватка безмилостно 
„контролираща” всичко. В Битие 6:6 Бог вижда човешкото зло и не казва: 
„Е, Аз го позволих, за да направя нещо чрез него” – Неговото сърце е 
наскърбено. Еврейския текст е съвсем ясен за това. Това явно е 
притеснявало някои по-късни еврейски мислители понеже превода 
Септуагинта (приблизително 2 век пр. Хр.) просто казва „и Той размисли”. 

С натъжено сърце Бог призовал Ной, чрез когото направил път през 
бедствието. Има обаче директна връзка между това, което казва Битие 6:6 
за Бога и това, което Марк 14:33 казва за Исус. „Душата Ми е преогорчена, 
дори до смърт” (цитирайки Псалм 42 9 43, две класически „жалейки”). 

Исус бил в състояние да види потопа на смъртта и бедствието идващо 
върху Него. За разлика от Ной Той нямал ковчег. Въпреки това Той щял да 
вземе със Себе Си цялото божие творение от другата страна на потопа на 
смъртта в новото творение, което изгряло на следващата сутрин. 

В еднаква степен някои неща очевидно удивляват Бога. Евреите отново и 
отново били наставлявани да не извършват човешки жертвоприношения. 



Въпреки това те не просто правели това тайно, те направили великите 
„високи места” точно за тази цел. Божието отговор е Аз не съм заповядвал 
това нито Ми е идвало на ум (Еремия 7:31 повторено в 32:35). Всъщност 
еврейския текст отново казва „сърце” и в двата случая. Бог нито е 
заповядвал това нито дори си го е представял. 

Това, разбира се, е парадокс. Виждаме го най-ясно когато Петър казва на 
тълпата в Деяния 2:23, че смъртта на Исус е била това, което Бог е 
възнамерявал и планирал – но че хората, които са Го арестували, осъдили и 
убили са били нечестиви, за да направят това. Не е възможно да 
заобиколим този парадокс нито пък трябва да търсим такъв. Не ни е даден 
чист, разбираем, механистичен анализ. Злото е един натрапник в божието 
творение. Всеки опит да анализираме какво представлява то, защо е 
допуснато или какво Бог прави с него – освен ясните, силни твърдения, че 
Бог ще го преодолее чрез смъртта на Исус за грешниците – не само се 
опитва да затворят вятъра в бутилка, а и смятат, че ние можем да си 
представим една подредена вселена, в която „злото” може да има удачно, 
позволено място. 

Тук лежи опасността: да обясняваме божието добро творение по такъв 
начин, че да намерим в него едно „естествено” място, в което може да се 
намери „злото”. Старият философски „проблем за злото” не може да бъде 
„решен” освен в подножието на кръста, точно както и „политическия 
проблем със злото” (като този появил след 9/11 когато Джордж Буш и 
Тони Блеър говореха високо за „оси на злото,” с които те ще се разправят) 
винаги е опасен начин да решаваме нещата. Буш и Блеър смятаха, че 
начинът да се справят с „проблема със злото” е да хвърлят бомби от голяма 
височина. Всяка една от тези бомби, както някои предрекоха още тогава, се 
превърна в още един вербуван агент за още по-радикални форми на 
радикален ислям. По същия начин рационалистичния анализ на „злото” 

предлаган от някои хора („Бог е допуснал Холокоста, за да позволи на 
някои хора да развият добродетелта на героизма, саможертвата и т.н.” – 

или може би „Бог е допуснал Холокоста, за да може да бъде създадена 
съвременната държава Израел”) служат за вербуване на агенти за нови 
форми на радикален атеизъм. Те предлагат една мрачна, объркваща 
картина на един бог, който съзнателно е позволил един опасен вирус да 
избяга от китайска лаборатория или пазар, за да може, убивайки милиони 
невинни хора, Бог да прогласи един общ призив за покаяние на останалите 
и да създаде ситуация, в която някои хора (докторите и медицинските 
сестри) могат да развият и покажат героизъм. Ако това е вашият „бог,” с 
право биха си помислили мнозина от нашите съвременници, не очаквайте 
от нас да желаем да имаме нещо общо с него. 



Много по-удачно е да приемем, че Бог е оставил много аспекти от Своя 
свят да бъдат управлявани от хората. Правейки това Той поема риска те да 
наскърбят сърцето му и да удивят умът Му. Но когато това се случва Той 
ще държи хората отговорни. Това е едната страна от делегирането на 
авторитет на носителите на Неговия образ. Исус признава, че Пилат 
притежава реална, дадена от Бога власт над Него. Той просто казва, че Бог 
ще държи отговорни за предалите Го (Йоан 9:11). Това е причината ние да 
се нуждаем от удачно разследване и отговорност за това каква е причината 
за възникването на вируса и за това дали различните страни и правителства 
са взели удачни мерки за предотвратяване на пандемията и за действията 
им по нейно време. 

Всичко това ни води до въпроса: как да живеем с този проблем как да 
преминем през него? Към какво – освен да жалеем – ни призовава Бог в 
това време? 

Как да живеем в настоящето?               

В първия ден на Възкресението Мария Магдалена плаче в градината пред 
празния гроб на Исус (Йоан 20:1-18). За нейна изненада Исус я среща, 
говори с нея – и й дава поръчение. Тя трябва да отиде и да каже на 
учениците, които се крият, че Той е жив и че сега се е възцарил като 
Господ на света. 

Същата вечер учениците все още се крият зад заключени врати (Йоан 
20:19-23). Те естествено се страхуват, че хората преследвали Исус скоро 
ще подгонят и тях. Но заключените врати не спират Исус. Той идва и 
застава сред тях. Яде с тях. И им дава една заповед: „Както Отец изпрати 
Мене,” казва Той, „така и Аз изпращам вас”. Какво означава това? Най-

очевидния начин да го приемем, както ще видим по-долу, е да кажем: 
Това, което Исус е бил за Израел сега църквата трябва да бъде за света. 

Следващата седмица учениците отново се намирали в същата стая, която 
пак била заключена. Предишния път Тома не бил с тях. Той прекарал 
седмицата казвайки на хората, че никога не би повярвал това докато Исус 
не се появи и не му покаже, че действително е Той (Йоан 20:24-29). Исус 
дошъл още веднъж и поканил Тома да Го докосне и да види дупките на 
ръцете и страната Му, белезите доказваща Неговата идентичност и раните 
разкриващи любовта Му. 

Сълзите, заключените врати и съмненията изглежда вървят заедно. Те са 
различни начини да кажем едно и също нещо. Заедно те обобщават в 
голяма степен положението, в което света се намира в момента, в който 
пиша това. Сълзите, разбира се, са много – толкова много животи са 



прекъснати преждевременно. Заключени врати, е, именно. Страхът не е 
точно от някои определени хора, които могат да влязат и да ни напакостят. 
Това е по-големият по-неясен страх, че всеки човек на улицата може, без 
да знае това, да ни предаде болест, която да ни убие за седмица. Аз също 
мога да им я предам. Затова, изолация. И, подобно на плевел растящ от 
сълзите и изолацията, се появява съмнение: защо е всичко това? Има ли 
останало място за вяра, за надежда? Ако сме изолирани от почти всички 
хора, има ли място за любов? Това са трудни и належащи въпроси. 

Това са въпроси, на които църквата трябва да има добри отговори. 
Отговори, които не са само вербални (кой всъщност слуша?), но 
символични. 

Ако първите ученици открили, че Исус идва при тях сред техните сълзи, 
страхове и съмнения, вероятно ние също можем да открием това. 

Но как? 

Какво по-конкретно може да означава да кажем, че „Това, което Исус е бил 
за Израел църквата трябва да стане за света?” 

Както видяхме по-рано евангелието на Йоан ни описва знаменията 
извършени от Исус. Това не са неща както земетресения и глад, епидемии 
и потоп. Те нямат за цел да изплашат хората, за да се покорят или да 
повярват или да ги предупредят, че света приближава своя неочакван край. 
Това са знамения на новия живот, на новото творение. Те са знамения за 
един Бог, Който идва в обикновеното и го прави необикновено. Идва, за да 
донесе изцеление на болестите на света. Дава хляб на гладните, зрение на 
слепите, живот на мъртвите. Това са знамения, че света наближава една 
нова пролет. Едно ново начало. 

В горницата Исус заповядал на Своите плачещи, уплашени, съмняващи се 
ученици да правят същото. 

И те го направили. От самото начало. Още в първото си писмо Павел казва 
на галатяните да „правят добро на всички, а най-вече на тези от 
семейството на вярата”. 

Външния свят не можел да повярва. Както видяхме когато се изправяли 
пред епидемия първите християни пристъпвали напред и се грижели за 
хората понякога спасявайки животи, понякога сами загивайки. Тяхната 
силна вяра в божите обещания за живот след смъртта им давала смелост, 
която ги правела способни да продължават да се усмихват пред лицето на 



смъртта и да помагат на страдащите, чийто собствени семейства и 
общности изоставяли поради страха от заразата. 

Това е описано добре в известната книга на Родни Старк The Rise of 

Christianity (1996, гл. 4). Страк убедително твърди, че начинът, по който 
християните се държали по време на големите епидемии в ранните векове 
бил значим фактор за разпространението на вярата. Страк, и други след 
него, събира доказателства от епидемията през 170 г. сл. Хр., която убила 
император Марк Аврелий  и от 220 (Никой не е сигурен точно каква е била 
болестта. Някои смятат, че е вариола, а други, че е дребна шарка, и двете 
смъртоносни когато нападнат неподготвеното население.) Император 
Юлиан, който се опитал да върне старата вяра в империята през 4 век, след 
като тя официално станала християнска при Константин, се оплаквал, че 
християните се грижели много по-добре за болните и за бедните от 
обикновеното нехристиянско население. Той се опитвал да залости вратата 
на обора, след като конят вече бил препуснал. Християните били за света 
това, което Исус бил за Израел. Хората виждали това. Случвало се нещо 
ново. 

Традицията продължава. Християните изградили болници и хосписи. 
Учениците на Исус били първите на полето на образованието предлагайки 
достъпно обучение на хората извън кръга на елита и в грижата за бедните. 
Всички били необходими – и все още са. Що се отнася до медицината, едва 
съвсем наскоро в съвременния период сме постигнали някакво затихване 
на епидемиите поради откриването и разбиране на микробите и когато 
ваксините и други превантивни мерки са се превърнали в норма. По този 
начин от времето на Исус до преди 1-2 века епидемиите са продължавали 
да идват и да си отиват, често с ужасяващи последици. Ако мислим, че 
понеже сега живеем в „модерния период” ние сме изключение – че нашата 
наука и технология сега са постигнали „прогреса,” който ще елиминира 
всички подобни неща – очевидно грешим. Точно както хората от края на 
19 век които смятали, че западното общество сега напредва спокойно към 
божието царство. 

По този начин през историята на християнството учениците на Исус 
обикновено са избягвали подобен начин на мислене. Вместо това, подобно 
на църквата в Антиохия, те се хващали на работа. Посещавали 
затворниците, лекували ранените, приемали бездомните, хранели гладните. 
И се грижели за болните. През по-голямата част от миналите векове това е 
било правено денем и нощем, в добро и лошо време, по време на Черната 
смърт или бубонната чума, във война и мир, в гетата, градовете и в 
изолираните ферми. Вършели са го свещеници и миряни със значителен и 
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често фатален риск за себе си. Подтика да видят Самия Господ в лицето на 
нуждаещите се – според Матей 25 – винаги е бил силен. 

Когато настоящата пандемия започна да се разпространява в интернет се 
появи един текст съвместяващ обичайната комбинация от земната мъдрост 
и практичното благочестие на Мартин Лутер. Лутер се срещал с няколко 
епидемии във Витенберг и на други места през 20-те и 30-те години на 16 
век и в своите писма до църкви и до църковни водачи той настоявал, че 
проповедниците и пастирите трябва да останат на своите постове: както 
добри войници те трябвало да са готови да дадат живота си за овцете. По 
подобен начин гражданските и семейните водачи трябвало да бягат от 
епидемията единствено ако са се погрижили за сигурността на хората, 
които оставят зад себе си. Той предлага съвет, който е също толкова 
адекватен и днес колкото е бил и преди 500 години. Епидемиите, казва той, 
може да са божи посланици, но правилния подход към тях трябва да е 
толкав практичен колкото и верен. Ето какво казва той за това как трябва 
да мислим. 

„С божието позволение неприятеля е изпратил сред нас отрова и смърт, 
затова аз се моля Бог да бъде милостив и да ни опази. След това аз ще 
почиствам въздуха, ще давам и вземам лекарства и ще избягвам хора и 
места където не съм нужен, за да не навредя на себе си и за да не би чрез 
мен други да бъдат заразени и да се разболеят, така че аз да се превърна 
в причина за тяхната смърт поради небрежност. Ако Бог пожелае да ме 
вземе Той знае как да ме намери. Поне ще съм направил това, което Той 
ми е дал да правя и няма да съм отговорен нито за собствената си смърт 
нито за смъртта на други хора. Но ако ближният ми се нуждае от мен аз 
няма да избягвам нито хора нито места, а ще се чувствам свободен да го 
посещавам и да му помагам.”  (Luther: Letters of Spiritual Counsel, ed. T. G. 

Tappert (London: SCM Press, 1955), 242, from a letter of 1527.) 

В това има мъдрост. Лутер очевидно е вярвал, че „естествения” начин на 
действие за християнина е да остане и да помага вместо да бяга когато 
дадена област е поразена от епидемия. Въпреки това той разбирал, дори 
когато хората не са знаели как действат за вирусите и бактериите, че за 
един добронамерен човек е напълно възможно да влоши нещата. Днес ние 
знаем това много добре: някой може да пренася и предава COVID-19 без 
да знае това. Така естествената склонност на един ученик на Исус да се 
покорява на призива на Исус да отиде и да помогне в мястото на нужда 
дори с риск за собствения си живот изглежда доста по-различна когато 
очевидните героични действия лесно могат да влошат нещата. Искреното, 
едностранчиво желание да бъде герой, да „направи правилното нещо,” 



трябва да бъде съчетано с еднакво искрената готовност да възпира явния 
героизъм когато самият той може да донесе беда. 

Това обаче не трябва да се превръща в извинение да не правим нищо.  От 
жалеенето трябва да се родят нови действия. Най-малкото на свещениците 
(удачно подготвени, упълномощени и подходящо облечени) трябва да се 
позволи да посещават болните и умиращите. Ако, както изглежда понякога 
се случва, светските лекари смятат, че подобно служение е излишно това 
трябва да бъде предизвиквано на всяко ниво. Докато благодарим на Бога, 
че през последните два века призива на църквата да носи изцеление и 
надежда е споделян от по-широкото светско обкръжение ние трябва да 
работим с медицинската професия не на последно място, за да осигурим 
един напълно цялостен, напълно хуманен подход. Това е особено валидно 
когато хората са близо до смъртта. Движението на хосписите през 
последните 50 години е било до голяма степен християнско 
нововъведение, спонсорирано частно, свидетелстващо за една надежда, 
която светската медицина понякога пренебрегва. 

Така призивът на последователите на Исус докато те се изправят пред 
собствените си съмнения и тези на света през сълзи и зад заключените 
врати е да създават знамения за божието царство. Ние трябва да поставяме 
пътни знаци – действия, символи, не просто думи – които говорят, подобно 
на знаменията на Исус, за новото творение: за изцеление на болните, за 
храна на гладните и т.н. Това означава, да работим с банки за храна, в 
убежища за бедни хора, да се включваме като доброволци в посещения в 
затвора и т.н. Тези неща могат да са възнаграждаващи, но те, и много 
други подобни на тях, са също така и изискващи. За това ние се нуждаем, 
подобно на Мария, Томас и учениците в горницата, от живото присъствие 
на Исус и от даващия сила дъх на Неговия Дух. Това и ни е обещано. 

Следвайки този призив ние ще вършим това, което Исус казва на 
учениците Си в Йоан 16: със силата на Духа ние ще държим сметка на 
света. Така както Исус, чрез Своите ученици, показвал на управниците на 
Римската империя, че съществува различен начин да се управлява 
обществото, и днес  ще се появяват знамения за божието царство 
произлизащи от творческото, изцелително, възстановяващо дело на 
църковните членове. Ситуациите и възможностите ще са различни, но от 
жалеенето на божият народ ще се появяват нови възможности. Докато 
учениците на Исус жалеят днес в молитва и сред страданията на света ще 
се появяват нови призиви както на изцеление така и на мъдрост, а пред 
хората притежаващи власт ще бъде държано едно огледало, за да им 
покаже какво трябва да се направи. 



Разбира се, щом веднъж имаме Национална здравна служба, като е с нас в 
Британия, ние сме склонни да сметнем, че сега държавата ръководи 
„здравеопазването” и църквата може да отстъпи назад и отново да бъде 
„духовна,” да учи хората да се молят и да им показва как да отидат на 
„небето”. От 18 век нататък „светския” свят е давал всичко от себе си, за да 
отнеме и да си припише заслугите за голяма част от това, което са 
направили учениците на Исус. Църквата често се е понасяла по течението 
плъзгайки се по едно платоническо отричане на „света” и предлагайки 
един „искейпистки” евангелизъм и „духовност”. Въпреки това когато 
държавното спонсорство намалява и здравите служби не са в състояние да 
правят това, което обичайно правят, църквите трябва да са тези – но често 
не са – които да издигнат глас на протест, да пристъпят напред и да 
помагат. Ние имаме дълга история на медицината грижи, много по-дълга 
от всяка друга компания или организация. Да ни казват изведнъж, че ние 
не можем или не трябва да вършим това, а да го оставим на 
„професионалистите” изглежда като да ни кажат, че ние не можем и не 
трябва да бъдем църква. Други твърдят, че знаят по-добре (макар всъщност 
научните съвети да са озадачаващо различни) и ние не сме желани на 
полето. Не трябва да се притесняваме да твърдим, че знаем по-добре. Това 
е част от задачата ни да държим света отговорен в силата на Духа. 

Това повдига настоящите спорове за това дали църковните сгради трябва 
да са затворени и службите да се предават по интернет в домовете на 
хората. Струва ми се, че тук трябва да бъдат казани две различни неща 
(както често се случва в християнското богословие). Трябва да чуем и 
двете. 

Първо, църковните сгради не са бягство от света, а мост към него. Едно 
удачно богословие на „светите места” трябва да вижда сградите за 
обществено поклонение както предни знаци за времето когато божията 
слава ще залее цялото творение. (Развил съм тази идея подробно в 
Interpreting Scripture (2020, гл. 18)). Затова ние трябва да се покланяме по 
всеки възможен начин на живия Господ в църковните сгради и извън тях 
носейки изцеление и надежда далеч отвъд видимите граници на 
нацъркваната собственост. 

Поетът Майкъл Гюит брилянтно е уловил това разсъждавайки върху 
последния Великден  със заключени църкви и върху скорошните 
английски нововъведения на хората всеки четвъртък вечер да излизат от 
къщите си и да аплодират смелите ни медици. Благодарен съм на Малкълм 
за позволението да го използвам: 

Easter 2020 
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And where is Jesus, this strange Easter day? 

Not lost in our locked churches, anymore 

Than he was sealed in that dark sepulchre. 

The locks are loosed; the stone is rolled away, 

And he is up and risen, long before, 

Alive, at large, and making his strong way 

Into the world he gave his life to save, 

No need to seek him in his empty grave. 

He might have been a wafer in the hands 

Of priests this day, or music from the lips: 

Of red-robed choristers, instead he slips 

Away from church, shakes off our linen bands 

To don his apron with a nurse: he grips 

And lifts a stretcher, soothes with gentle hands 

The frail flesh of the dying, gives them hope, 

Breathes with the breathless, lends them strength to cope. 

On Thursday we applauded, for he came 

And served us in a thousand names and faces 

Mopping our sickroom floors and catching traces 

Of that corona which was death to him: 

Good Friday happened in a thousand places 

Where Jesus held the helpless, died with them 

That they might share his Easter in their need, 



Now they are risen with him, risen indeed. 

Подобно на всички творби на Малкълм Гюит тук се съдържа дълбока 
мъдрост. Исус няма нужда от църковни сгради, за да се осъществява 
Неговото дело. Част от отговора на въпроса „Къде е Бог по време на 
пандемията” трябва да бъде: „Там навън, на първата линия, страдащ и 
умиращ, за да донесе изцеление и надежда”. 

Има обаче и втора гледна точка, която трябва да бъде показана. В страните 
като моята където църквите (и други места за поклонение като синагоги и 
джамии) са били затворени по напълно разбираеми причини съществува 
една опасност случайно да изпратим погрешни сигнали към по-широкия 
свят. За последните 300 години западния свят е смятал „религията” (самата 
дума е променила своето значение според новото виждане) за нещо 
„лично,” „нещо, което човек прави в уединение”. Християнската вяра в 
общественото съзнание като цяло е била сведена, до „лично” виждане в 
смисъл, че  – както казват мнозина – тя не трябва да има място в 
обществения живот. По този начин аз все още мога да отида и да 
пазарувам в претъпкания магазин за алкохол в ъгъла, но не мога да отида и 
да седна в древната, пропита с молитви църква от другата страна на 
улицата. Поклонението става невидимо. Затварянето на църквите изглежда 
в съгласие с това. Но казвайки, че за известно време ние ще прекратим 
общностното поклонение и ще се присъединим заедно с други хора към 
интернет излъчването от стаята на пастира, може да изглежда сякаш се 
съгласяваме, че сме просто една група от мислещи по подобен начин 
личности следващи своето доста странно древно хоби. Опасността от едно 
електронно поклонение е, че то може да се превърне в едно П-поклонение 
– платоническа версия на „самотното бягство към самотното”. Тъй като 
вече съществува културен натиск и насока важно е да ние да разбираме 
опасността.    

За щастие знаците до този момент са, че много хора „са отишли на църква” 

в тази виртуална реалност, които не биха дошли в църковна сграда, така че 
това е едно вълнуващо развитие. Въпреки това нашите църкви в 
продължение на векове физически, а често и звуково са напомняли по 
главните улици на градските площади, на селските морави и в 
разширяващите се предградия, за същностната страна на живота, която 
западната модерност се е опитвала да премахне. Без съмнение ние сме 
научили много неща от това време на принудително „заточение” – което 
всъщност е точно такова – но ние трябва да се молим за деня, когато 
сградите в нашето общество ще функционират според своето 
предназначение. 



С други думи аз съм загрижен за начините, по които църквата изправена 
пред една голяма криза,  кротко следва това, което можем да наречен 
секуларизирано водителство. Знаците на новото творение, от времето на 
Исус нататък, са били изцеляващото присъствие на Самият Исус и преди 
всичко Неговата смърт и възкресение. Публичното поклонение на 
триединния Бог на едно обществено място – спазвайки всички необходими 
предпазни мерки – винаги е било значима част от изпращането на един 
такъв сигнал към наблюдаващия свят. Когато Павел казва на филипяните 

„винаги се радвайте в Господа” думата „радват” не означава просто „да се 
чувстват щастливи вътре в себе си”. Тя означава Излезте на улицата 
(разбира се, спазвайки необходимата дистанция) и празнувайте! Много 
други хора правели това – по времето на Павел имало много процесии, 
улични партита и религиозни церемонии извършващи се на открито и 
хората можели да видят какво се случва. Павел искал учениците на Исус да 
правят същото. В Библията думата „радост” означава нещо, което можете 
да учете. От известно разстояние – проверете Неемия 12:43. 

Аз съм хванат някъде по средата между тези две виждания, всяко от които 
ми се струва вярно. Напълно разбирам, че трябва да сме отговорни и 
крайно предпазливи. Отвратен съм от сведенията за претендиращи за 
посветеност, но заблудени хора пренебрегващи предписанията за 
безопасност понеже вярват, че като християни те автоматично са 
предпазени от заразата или че (както чух да казва някой по телевизията) „в 
църквата ще сте в безопасност понеже дяволът не може да влезе там”. (Бих 
искал да му кажа: Вярвайте ми, госпожо, аз съм епископ. Дяволът много 
добре знае пътят до входа на църквата.) Това са този вид суеверия, които 
печелят лошо име на християнската вяра. В еднаква степен спорът за 
затворените църкви лесно може да повдигне други по-малки спорове, 
между тези, за които сградите и всичко, което се намира в тях, са важна 
част от тяхната духовност и тези, за които тези неща са без всякакво 
значение тъй като човек може да се покланя на Бога на всяко място. И 
двете страни могат да се поучат от настоящата криза и ще направим добре 
ако всяка страна се моли с любов за другата. 

Част от отговорът на тази молитва, както може да сме видели, може да 
бъде приемането на настоящата ситуация като едно време на изгнание. Ние 
се намираме „при реките на Вавилон,” напълно обърквани и тъжащи за 
загубата на нормалния живот. „Как да пеем на Господа в чужда земя?” 

Думите на Псалм 137 лесно могат да бъдат преведени като: „Как мога да 
позная радостта от евхаристията докато стоя пред компютъра?” или „Как 
да празнувам Възнесение или Петдесетница отделен от моите братя и 
сестри?” 



Разбира се, част от идеята на Псалм 137 е, че той е именно „Песен на 
Господа”. Това е иронията: един човек пише поема за това как не може да 
пише поема. Част от дисциплината на жалеенето може да бъде да обърнем 
самото жалеене в скръбна песен. Вероятно това е част от начина, по който 
ние точно сега сме призвани да бъде хора на жалеенето – оплаквайки дори 
факта, че не сме в състояние да оплакваме по начина, по който обичайно 
бихме направили това. Вероятно това също трябва просто да бъде прието 
както част от живота във Вавилон. Ние трябва, както казва Еремия, да 
живеем по този начин „търсейки доброто на града” в който се живеем. Но 
нека да не се преструваме, че желаем да бъдем на това място. Нека да сне 
забравяме Ерусалим. Нека да не решаваме да останем тук. 

Това е мястото където църквата (и други групи като еврейските водачи и 
мислители) настоятелно трябва да мислят и да се молят за това какво 
могат  и трябва да кажат, как да го кажат и по какъв начин водачите на 
западния свят могат да чуят това и да действат мъдро. За тази цел ние се 
придвижваме към последната част от тази глава. 

Вероятно най-важният от всички въпроси, който обикновено стои на първо 
място във всеки разговор на най-високо ниво в църквата, държавата и 
всички заинтересовани партии, е как можем да се върнем към това, което 
ще бъде „новото нормално”. Някои хора изразиха благочестивата надежда, 
че когато всичко това премине ние ще бъдем едно по-добро и щедро 
общество. Ще обичаме много повече медицинските си сестри. Ще бъдем 
готови да плащаме повече данъци за подпомагане на здравната система и 
ще оказваме много по-голяма помощ на движението на хосписите. Ще се 
наслаждаваме на чистия въздух, който известно време не е бил замърсяван 
от безбройното множество автомобили и самолети, ще пътуваме  по-малко 
и ще прекарваме повече време със семейството и приятелите си. Ние ще 
уважаваме службите за спешна помощ, доставчиците и всички, които се 
грижат за нас. 

Иска ми се да вярвах, че това е истина. Опасявам се обаче, че веднага щом 
ограниченията бъдат вдигнати ние ще се хвърлим да правим бизнес както 
обикновено – и по всеки приемлив и позволен начин. Никой, който се бои 
от банкрут няма да се замисли дали да използва колата или самолет ако 
това ще му помогне. И от всички страни чуваме, че икономическите 
ефекти на карантината вече за катастрофални и ще става още по-лошо. 
Тогава проблемът прилича на трагичните решения, пред които водачите се 
изправят на война: помислете за Чърчил по време на Блица, решаващ дали 
да пожертва тази единица, за да спаси някоя друга и дали да изпрати 

кодирани послания на врага, които да ги накарат да бомбардират тези 
къщи вместо онези обществени здания. По времето когато пиша ние сме 



напълно концентрирани върху това „да останем в безопасност” – на 
високата цена на множество банкрути, безработица и социални злини. 
Огромните обществени помощи насочени към хората в нужда рано или 
късно ще трябва да бъдат платени. Със сигурност ако спорът се води 
между хората, които виждат смъртта като най-голямото възможно зло и 
тези, които смятат икономическите поражения за най-лошото диалогът 
вероятно ще се сведе до взаимно викане в глухи уши. 

Подобно на древния езически свят една епидемия кара хората да се 
запитат: „Кой бог се е разгневил? И как можем да го умилостивим?” 

Докато днешният секуларизъм все повече и повече разкрива езическия си 
подтекст забележително е да си представим настоящата ни дилема като 
сблъсък между Асклепий, богът на изцелението, и Мамон, богът на парите. 
Разбира се, Мамон редовно изисква човешки жертвоприношения. Това е 
причината най-бедните да са в най-голяма опасност в настоящата 
ситуация. Вероятно няма да е зле Акслепий да спечели този рунд, макар че 
Марс, богът на войната и Афродите, богинята на еротичната любов, не са 
много по-назад. Със сигурност няма да стигнем дотам изцяло да пожелаем 
да премахнем медицинската помощ само защото чуваме любимия си 
Мамон да ни вика от своя ъгъл, желаейки да получи повече човешки 
жертвоприношения. 

Ако погледнем на всичко това изцяло прагматично, сякаш държавната 
машина е просто една, е, да, машина, вместо да вземем предвид 
взаимоотношенията между реални човешки същества, резултатът лесно 
може да се предвиди. Слабите ще бъдат изправени до стената. Обикновено 
става така. След финансовата криза през 2008 г. банките и големите 
бизнеси получиха огромни държавни суми и бързо се върнаха към 
обичайното си състояние докато по-бедните части на Британия просто 
станаха още по-бедни и останаха такива. Някой трябва да се изправи и да 
прочете – не революционен призив, а Псалм 72. Той съдържа един списък 
на приоритети, който църквата трябва да постави не просто на думи, а чрез 
практически предложения най-отгоре в своята програма: 

Боже, дай Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на царския син,За да 
съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие. Планините ще 
донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда Той ще съди 
справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на 
немотните, и ще смаже насилника….Защото той ще избави сиромаха, 
когато вика, И угнетения и безпомощния. Ще се смили за сиромаха и 
немотния, И ще спаси душите на немотните и угнетение и насилие ще 



изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му (Псалм 
72:1-4; 12-14). 

Това също може да бъде осмяно като безполезно пожелание. Но това е, 
което църквата в своите най-добри проявления винаги е вярвала и учела и 
което църквата изправена на фронтовата линия винаги е практикувала. В 
ранните дни на църквата римските императори и местни управници не 
знаели особено много какво представлява християнството. Но те знаели, че 
в това странно движение има хора наричащи се „епископи,” които винаги 
се застъпвали за нуждите на бедните. Няма ли да е чудесно ако хората днес 
имат същото впечатление? 

И така какво означава в един свят, в който някои от нас намират това, че са 
заключени за дребно неудобство докато други са натъпкани в бежански 
лагери или в градове от третия свят където “социалната дистанция” е 
толкова лесна колкото и да летиш до луната? Ние трябва да мислим 
глобално и да действаме локално – но, правейки и двете неща, да работим 
с църковните водачи от целия свят, за да открием начини, чрез които да 
предотвратим лудото втурване обратно към печалбарството, от което 
дяволът печели най-много. Разбира се, наред това ние трябва да 
подпомогнем Световната здравна организация и да накараме всички 
страни по света стриктно да спазват нейните предписания и протоколи. Без 
съмнение има важни въпроси, които трябва да бъдат зададени на някои от 
световните суперсили, които са използвали настоящата криза като 
възможност за себеизтъкване или други политически игри. Електронните 

слухове пищят и фабриките за „фалшиви новини” работят на пълни 
обороти. 

Във всичко това аз се връщам към темата за жаленето. Вероятно не е 
случайност, че Псалм 72 след като описва месианската програма, която 
поставя бедните и нуждаещите се в началото на своя списък е последван 
веднага от Псалм 73, който се оплаква, че богатите и силните както 
обикновено вървят по собствените си пътища. Вероятно това е начина, по 
който сме принудени да живеем: хвърляйки поглед към това, което би 
трябвало да бъде и след това борещи с действителното положение на 
нещата. Но единствения начин да живеем по този начин е да се молим за 
това, да държим видението и реалността едно до друго и да стенем със 
стенанието на цялото творение докато Духът стене в нас за раждането на 
новото творение. Това, от което се нуждаем точно сега е в това пълно с 

предизвикателства време да направим това, което Йосиф направил в двора 
на фараона, анализирайки ситуацията и предлагайки видение за това как да 
се справим с нея. Ние спешно се нуждаем от управници, мъдри водачи, 
молещи се християни заемащи мястото си до другите, които да мислят 



едновременно за видението и реалистично за изпитанията, през които ще 
се изправим през идните месеци. Може би ще видим знаци на истински 
нови възможности, нови начини да работим, които да обновят старите 
системи и да измислят нови и по-добри, които след това да разпознаем 
като предни знаци на новото творение. Или може би просто ще се върнем 
обратно към „обичайната си работа” в смисъла на същите стари раздори, 
същите стари и плитки анализи и решения.        

 Ако просто седнем, чакаме и чупим ръце понеже църквите са заключени, 
голф клубовете ни са заключени или бизнесите ни са замразени повече от 
вероятно е обичайните сили да поемат контрола. Мамон е много могъщо 
божество. Нашите водачи знаят как да го омилостивят. Ако това се 
провали винаги имаме Марс, богът на войната. Господ да ни спаси от 
хватката му. Ако успеем да избегнем тези мрачни сили трябва да 
внимаваме за опасности и действия игриво започващи други инициативи. 
Много по-малко вероятно е градините да родят плевели ако садим в тях 
цветя. 

Не е моя работа да казвам на църковните водачи, още по-малко пък на 
водачите на нашите общности на вярата, как трябва да се подготвят за 
идните месеци и за какво трябва да настояват пред правителствата. Но тези 
от нас, които гледат, очакват и се моят за нашиете водачи в църквата и 
държавата трябва да използват това време за жалеене като време за 
молитва и надежда. Това, на което се надяваме включва мъдро човешко 
ръководство и инициатива, която, подобно на Йосиф в Египет, ще донесе 
нови и изцеляващи политики в божия широк и прекрасен свят: 

Изпрати светлината Си и истината Си; те нека ме водят. Да ме заведат 
в Твоя свет хълм и в обиталищата Ти. Тогава ще вляза при Божия олтар, 
При Бога моята превъзходна радост; И с Арфа ще славословя Тебе, о Боже, 
Боже мой, Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в 
мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го словословя; Той е помощ на 
лицето ми и Бог мой. 
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