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ВЪВЕДЕНИЕ  

По-дълбокото разбиране на Писанието е характерна черта на всяко църковно 

съживление. Зад всички лозунги и девизи на църковно противопоставяне, колкото и 

необходими да са те, се откроява едно по-решително търсене на Този, Който е техен 

единствен обект, на самия Исус Христос. Какво е искал да ни каже Исус? Каква е волята Му за 

нас днес? Как Той може да ни помогне да бъдем добри християни в съвременния свят? 

В крайна сметка това, което ни интересува е не какво иска от нас този или онзи човек, 

тази или онази църква, а какво иска от нас самият Исус Христос. Когато отиваме на църква и 

слушаме проповедта, ние желаем да чуем Неговото Слово – и то не единствено за лична 

облага, а заради мнозината, за които Църквата и нейното послание са чужди. Оставаме със 

странното чувство, че ако самият Исус – Исус със Своето Слово – би дошъл сред нас по време 

на проповед, бихме наблюдавали съвсем различни групи хора, които слушат Словото Му и 

такива, които го отхвърлят. Това не означава, че Божието слово не бива изявено при 

проповядването в нашите църкви. Същинският проблем е, че чистото слово на Исус е 

затрупано с толкова много човешки баласт – тежки правила и наредби, фалшиви надежди и 

утешения, че е станало изключително трудно човек да вземе истинско решение спрямо 

Христос. Разбира се, нашата цел е да проповядваме Христос и само Христос, но когато всичко 

е вече казано и направено, тогава вината не е в нашите критици затова, че намират 

проповядването ни толкова трудно за разбиране, толкова обременено с идеи и изрази, които 

са така безнадеждно откъснати от умствения климат, в който те живеят. Просто не е истина, че 

всяка критична дума, отправена срещу съвременното проповядване представлява съзнателно 

отхвърляне на Христос и произлиза от духа на Антихриста. Толкова много хора идват на 

църква с искрено желание да чуят какво имаме да им кажем и въпреки това всеки път се 

прибират вкъщи с неудобното усещане, че сме направили твърде трудно за тях да дойдат при 

Исус. Решени ли сме наистина да нямаме нищо общо с всички тези хора? Те са убедени, че не 

самото словото на Исус ги отблъсква, а допълнително прибавените човешки, институционални 

и доктринални елементи в нашето проповядване. 

Разбира се, ние знаем всички отговори на тези възражения и тези отговори със 

сигурност ни помагат да се измъкваме от отговорностите си. Но вероятно би било също така 

добре да се запитаме дали всъщност често не сме препятствие за Исус и за Неговото слово. 

Не е ли възможно да сме се прилепили твърде близко до любимото си представяне на 

евангелието и до един начин на проповядване, който е бил много удачен на своето време и 

място, и за общественото устройство, за което е бил първоначално предназначен? Няма ли в 
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края на краищата зрънце истина в твърдението, че нашето проповядване е твърде догматично 

и безнадеждно откъснато от живота? Не повтаряме ли постоянно едни идеи за сметка на 

други, които са също толкова важни? Не съдържа ли нашето проповядване твърде много от 

нашите собствени схващания и убеждения и твърде малко от Исус Христос? Исус кани всички, 

които са отрудени и обременени и нищо не би могло да е толкова противно на най-добрите ни 

намерения и толкова пагубно за нашето проповядване от това да отблъскваме хората от Него, 

като им налагаме човешки учения. Ако правим това, ние превръщаме любовта на Исус Христос 

в посмешище както за християни, така и за езичници. Няма полза от това да прибягваме към 

абстрактни дискусии или да се оправдаваме, затова нека се върнем обратно към Писанията, 

към Словото и към призива на самия Исус Христос. Нека се опитаме да се отървем от 

нищетата и дребнавостта на собствените си малки убеждения и проблеми, и да търсим 

богатството и величието, които са ни дадени в Исус Христос. 

Ние си поставяме за цел да кажем как Исус ни призовава да бъдем ученици. Но не 

означава ли това да сложим друго и то още по-тежко бреме на раменете на хората? Това ли е 

всичко, което можем да направим, когато телата и душите на хората стенат под тежестта на 

толкова много човешки учения? Ако призовем хората да следват Исус, няма ли да убодем с 

още по-остър остен техните и без това измъчени и наранени съвести? Ще продължим ли тази 

толкова разпространена практика в историята на Църквата да налагаме на хората изисквания, 

които са твърде тежки за носене, изисквания, които имат твърде малка връзка със същността 

на християнската вяра, изисквания, които може и да са набожен лукс за малцина, но които 

измъченото мнозинство с неговите тревоги за ежедневния хляб, работа и семейство може 

само да отхвърли като пълно богохулство и изпитване на Бога? Работа на Църквата ли е да 

установява духовна тирания над хората, диктувайки им какво трябва да вярват и да правят за 

да бъдат спасени, и приемайки, че трябва да наложи тези вярвания и това поведение със 

санкции за временно и вечно наказание? Ще донесе ли словото на Църквата нова тирания и 

потисничество на душите на хората? Може би точно това е, което мнозина желаят. Но може ли 

Църквата да даде съгласието си за това? 

Когато Библията говори за следване на Исус, тя прогласява ученичество, което ще 

освободи човечеството от всички човешки учения, от всеки товар и потисничество, от всяка 

тревога и изтезание над съвестта. Ако следват Исус, хората избягват тежкото иго на 

собствените си закони и се подчиняват на лекото иго на Исус Христос. Но означава ли това да 

пренебрегнем сериозността на Неговите заповеди? Далеч от това! Единствено, когато 

заповедите на Исус и призивът Му за цялостно ученичество бъдат оценени в тяхната пълнота, 
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можем да постигнем пълна свобода и близко общуване с Него. Единствено този, който следва 

заповедите на Исус всеотдайно и който поема Неговото иго върху себе си без съпротива, 

открива, че това иго е леко и под неговия нежен натиск получава силата да устоява в правия 

път. Заповедите на Исус са тежки, непоносимо тежки за тези, които се опитват да ги отхвърлят. 

Но за тези, които доброволно се подчиняват, игото Му е благо и бремето Му е леко. 

„Заповедите Му не са тежки“ (1 Йоан 5:3). Заповедите на Исус не са един вид духовна шокова 

терапия. Исус не иска от нас нищо, без да ни е дал силата да го изпълним. Неговите заповеди 

никога нямат за цел да разбият живота ни, а да го подпомогнат, да го укрепят и да го изцелят. 

Но остава един тревожен въпрос. Какво може да означава призивът за ученичество 

днес за работника, бизнесмена, земеделеца и войника? Не води ли той до една недопустимо 

разделение между живота ни като работещи в света хора и живота ни като християни? Ако 

християнството означава следване на Христос, не е ли то религия за едно незначително 

малцинство, за един духовен елит? Не означава ли то отхвърляне на огромната част от 

обществото и цялостно презрение към слабите и бедните? Със сигурност едно такова 

отношение е точно обратното на благата милост на Исус Христос, Който идва заради 

бирниците и грешниците, заради слабите и бедните, заради блуждаещите и безнадеждните. 

Тези, които принадлежат на Исус, малцина ли са или мнозина? Той умира на кръста сам, 

изоставен от учениците си. С Него са приковани не двама от последователите Му, а двама 

убийци. Но всички те са стояли под кръста – врагове и приятели, съмняващи се и малодушни, 

хулители и предани последователи. Неговата молитва и Неговата прошка в този час са 

предназначени за всички тях и за всичките им грехове. Милостта и любовта на Бога действат 

дори сред Неговите врагове. Това е същият този Исус Христос, Който по Своята благодат ни 

призовава да Го следваме и Чиято благодат спасява разбойника, който Му се присмива в 

последните Му часове на кръста. 

Ако отговорим на призива за ученичество, къде ще ни отведе той? Какви решения и 

раздели ще изисква от нас? За отговор на този въпрос ще трябва да се обърнем към Него, 

защото единствено Той го знае. Единствено Исус Христос, Който ни кани да Го последваме, 

знае края на пътуването. Но ние със сигурност знаем, че това ще бъде един път на 

неизмерима милост. Ученичество означава радост. 

В съвременния свят изглежда толкова трудно човек да върви с абсолютна сигурност по 

тесния път на църковното решение и все пак да не напуска широките пространства на 

универсалната любов на Христос, на търпението, милостта и на „човеколюбието“ на Бога (Тит 

3:4) към слабите и безбожните. Все пак, по един или друг начин, ние трябва да съвместим 
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двете, в противен случай ще вървим по човешки пътища. Дано Бог ни дари с радост, докато 

искрено се опитваме да следваме пътя на ученичеството. Дано приемем силата да казваме 

„Не“ на греха и „Да“ на грешника. Дано устоим на атаките на своите врагове и все пак да 

държим протегнато към тях евангелското слово, което ухажва и печели човешките души. 

„Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя. 

Вземете Моето иго върху себе си и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен по 

сърце. И ще намерите покой за душите си. Защото Моето иго е благо и бремето ми е леко“ 

(Мт 11:28 и сл.). 

 

ЧАСТ I - БЛАГОДАТ И УЧЕНИЧЕСТВО 

СКЪПА БЛАГОДАТ  

Евтината благодат е смъртният враг на нашата църква. От началото досега ние водим 

борба за скъпа благодат. 

Евтина благодат означава благодат, продавана на пазара като залежала стока от 

амбулантни търговци. Тайнствата, прошката на греховете и утехата на религията биват 

предлагани на занижени цени. Благодатта е представяна като неизчерпаемото съкровище на 

Църквата, от което тя пръска благословения с щедра ръка без да задава въпроси или да 

поставя ограничения. Благодат без цена; благодат, която не струва! Ние предполагаме, че 

самото естеството на благодатта е, че цената е била платена предварително; и понеже е била 

платена, можем да имаме всичко за нищо. Тъй като цената е безкрайна, възможностите да я 

използваме и пръскаме са също така безкрайни. Що за благодат би била тя, ако не е евтина? 

Евтина благодат означава благодат като доктрина, принцип, система. Тя означава 

прошка на греховете, обявено за една обща истина, Божията любов, проповядвана като 

християнската „концепция“ за Бога. Едно умствено съгласие с тази идея се смята за 

достатъчно, за да осигури прошка на греховете. Църквата, която държи правилната доктрина 

за благодатта се предполага, че има ipso facto1 участие в тази благодат. В такава църква 

светът намира евтина прошка за своите грехове; не се изисква никакво разкаяние, още по-

малко – някакво реално желание да бъдем избавени от греха. Евтината благодат, 

следователно, води до отричане на живото Божие Слово, всъщност – до отричане на 

въплъщението на Божието Слово. 

                                                           
1
 По самата тази причина (лат.) 
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Евтина благодат означава оправдаване на греха без оправдаване на грешника. 

Благодатта сама прави всичко необходимо – ни се казва – и, следователно, всичко може да си 

остане както си е било до сега. „Грехът не може да бъде изкупен“2. Светът продължава по 

същия стар път и ние сме все още грешници „дори и да живеем по най-добрия начин“, както 

казва Лутер. Добре, нека тогава християните да живеят както живее светът, нека моделират 

себе си според неговите стандарти във всяка една сфера на живота си и да не се опитват 

самонадеяно да водят под благодатта живот, по-различен от стария им живот в греха. Такава е 

била ереста на ентусиастите3, на анабаптистите и на други подобни. Християнинът трябва да 

внимава да не се разбунтува против свободната и безгранична Божия благодат и да не я 

оскверни. Нека не се опитва да гради една нова религия на буквата, стараейки се да живее 

живот в послушание на заповедите на Исус Христос! Светът е оправдан по благодат. 

Християнинът знае това и гледа на него сериозно. Той знае, че не трябва да се бори срещу 

тази безгранична благодат. Затова нека живее като останалата част от света! Разбира се, той 

би желал да извърши нещо необикновено и действително е нужна не малка доза 

себеобуздание, за да устои на порива и да се задоволи с това да живее така, както живее 

светът. Все пак, задължение за християнина е да постигне себеотрицание, да умира за себе за 

да бъде животът му различен от живота на света. Той трябва да остави благодатта да бъде 

наистина благодат, в противен случай, би разрушил вярата на света в свободния дар на 

благодатта. Християнинът трябва да се научи да се задоволява със светското и с отричането 

на всеки по-висок стандарт от този на света. Той прави това по-скоро заради света, отколкото 

заради благодатта. Нека той намира утеха и има пълна увереност в своето притежание на тази 

благодат – защото благодатта сама прави всичко. Вместо да следва Христос, нека 

християнинът се радва на утехата на тази благодат! Това е, което имаме предвид под евтина 

благодат – благодат, която се равнява на оправдаване на греха без оправдаването на 

покаялия се грешник, който се отдалечава от греха и от когото грехът се отдалечава. Евтината 

благодат не носи тази прошка на греховете, която ни освобождава от мъките на греха. 

Евтината благодат е благодат, която ние сами си даваме. 

Евтината благодат е проповядване прошка без изискване за покаяние, кръщаване без 

църковна дисциплина, причастие без изповед, прошка на греха без лична изповед. Евтината 

благодат е благодат без ученичество, благодат без кръста, благодат без Исус Христос, жив и 

въплътен. 

                                                           
2
 “All for sin could not atone”, стих от християнския химн Rock of ages, Augustus Montague Toplady, 1763 

3
 Ентусиазъм – общ възглед за вяра в частно, конфиденциално божествено откровение 
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Скъпата благодат е съкровище скрито в нивата, заради което човек на драго сърце би 

продал всичко, което има. Тя е бисер с огромна стойност, за който търговецът би продал 

всичката си стока, за да го купи. Тя е царското управление на Христос, заради Когото човек би 

извадил окото си, което го съблазнява, тя е призивът на Христос, при който ученикът оставя 

рибарските си мрежите и тръгва след Него. 

Скъпата благодат е благовестието, което трябва да бъде търсено отново и отново, 

дарът, който трябва да бъде измолен, вратата, на която човек трябва да хлопа. 

Такава благодат е скъпа, защото ни призовава да следваме, а е благодат, защото ни 

призовава да следваме Исус Христос. Тя е скъпа, защото струва на човек живота му, а е 

благодат, защото дава на човек единствения истински живот. Тя е скъпа, защото осъжда греха, 

а е благодат защото оправдава грешника. Преди всичко, тя е скъпа защото струва на Бога 

живота на Сина Му: „с цена сте били купени“ и това, което струва на Бога толкова много, не 

може да бъде евтино за нас. Преди всичко тя е благодат, защото Бог не е сметнал Сина Си за 

твърде висока цена, която да плати за нашия живот, но Го е изпратил заради нас. Скъпата 

благодат е Божието въплъщение. 

Скъпата благодат е Божието светилище, което трябва да бъде пазено от света и да не 

бъде хвърляно на кучетата. Тя, следователно, е живото слово, Словото на Бога, което Той 

изрича както Му е угодно. Скъпата благодат ни среща като нежен призив да следваме Исус, тя 

идва като дума на прошка за съкрушения дух и за разкаяното сърце. Благодатта е скъпа, 

защото кара човека да се подчини на игото на Христос и да Го последва; тя е благодат, защото 

Христос казва: „Моето иго е благо и Моето бреме е леко.“ 

Петър чува призива „Следвай Ме!“ в два различни случая. Това са първите и 

последните думи на Исус, отправени към Неговия ученик (Мк. 1:17; Йоан 21:22). Цял един 

живот лежи между тези два призива. Първият случай е на Генисаретското езеро, когато Петър 

оставя мрежите и занаята си, и тръгва след Исус по Неговата дума. Вторият случай е когато 

възкръсналият Господ го заварва обратно при старата му търговия. Това отново се случва на 

Генисаретското езеро и отново призивът е „Следвай Ме!“ Между двата призива лежи цял един 

живот на ученичество в следване на Христос. На половината път между тях се намира 

изповедта на Петър, когато той признава Исус за Божия Син. Три пъти Петър чува едно и също 

изявление – че Христос е негов Господ и Бог – в началото, в края и в Кесария Филипова. 

Същата Христова благодат всеки път го призовава „Следвай Ме!“ и разкрива себе си в 

неговата изповед за Божия Син. Три пъти в житейския път на Петър благодатта го улавя – една 

и съща благодат, изявена по три различни начина. 
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Тази благодат той със сигурност не си е дал сам. Това е благодатта на Самия Христос, 

сега принуждаваща ученика да остави всичко и да Го последва, сега изработваща в него 

изповед, която на света трябва да е звучала като върховно богохулство, сега приканваща 

Петър към пълно следване в мъченичество заради Господа, от Когото той се беше отрекъл и 

прощаваща по този начин всички му грехове. В живота на Петър благодатта и ученичеството 

са неразделими. Той приема благодат, която има цена. 

Докато християнството се разпространява и Църквата става все по-секуларизирана, 

осъзнаването на цената на благодатта постепенно избледнява. Светът е християнизиран и 

благодатта се превръща в общо притежание. Тя трябва да бъде получавана на ниска цена. Все 

пак Римската църква не изгубва напълно по-ранното виждане. От голямо значение е, че тя е 

била достатъчно проницателна, за да остави място за монашеското движение и да не допусне 

то да се превърне в една схизма. Тук, във външните покрайнини на Църквата, е мястото, 

където по-ранното виждане е запазено живо. Тук хората все още помнят, че благодатта има 

цена и че благодат означава да се следва Христос. Тук те оставят всичко, което имат заради 

Христос и се стремят ежедневно да следват Неговите строги заповеди. По този начин 

монашеството се превръща в един жив протест срещу секуларизацията на християнството и 

поевтиняването на благодатта. Но Църквата е била достатъчно съобразителна, за да толерира 

този протест и да не допусне той да се развие до своя логичен завършек. По този начин тя 

успява да го релативизира и дори да го използва, за да оправдае секуларизацията в 

собствения си живот. Монашеството е представяно като едно лично постижение, което не 

може да се очаква да бъде завоювано от масата миряни. Ограничавайки по този начин 

приложението на Исусовите заповеди до една ограничена група специалисти, Църквата 

развива фаталната концепция за двойния стандарт – един максимален и един минимален 

стандарт за християнско послушание. Когато Църквата бъде обвинена, че е твърде 

секуларизирана, тя винаги би могла да посочи монашеството както една възможност да се 

живее един по-висш живот в нейната структура и по този начин да оправдае другата 

възможност – за един по-нисш стандарт на живот за останалите. Така получаваме 

парадоксалния резултат, че монашеството, чиято мисия е да опази в Римската църква 

древното християнско разбиране за цената на благодатта, дава последното оправдание за 

секуларизацията на Църквата. Повече или по-малко фаталната грешка на монашеството не 

лежи толкова в неговата суровост (макар че дори и там има доста погрешно разбиране за 

точния смисъл на волята на Исус), колкото в степента, до която то се отклонява от истинското 

християнство, представяйки се за едно лично постижение на малцина избрани и по този начин 

претендирайки за специални заслуги за себе си. 
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С идването на Реформацията, Божието провидение издигнало Мартин Лутер да 

възстанови благовестието на чистата, скъпа благодат. Лутер преминал през манастира. Той 

бил монах и всичко това било част от Божия план. Лутер оставил всичко, за да следва Христос 

по пътя на абсолютното послушание. Той се отрекъл от света, за да живее християнски живот. 

Той бил научен на послушание към Христос и към Неговата Църква, защото единствено 

послушният може да вярва. Призивът на манастира изисквал от Лутер пълно предаване на 

живота му. Но Бог разбил всичките му надежди. Той му показал чрез Писанията, че да се 

следва Христос не е постижение или заслуга за малцина избрани, а Божия заповед за всички, 

без изключение. Монашеството превърнало смиреното дело на ученичеството в дейност, 

носеща заслуги на светиите и себеотрицанието на ученичеството в едно безобразно духовно 

себеизтъкване на „религиозните.“ Светът се бил промъкнал в самото сърце на монашеския 

живот и още веднъж предизвикал опустошение. Опитите на монаха да избяга от света се 

оказали една по-тънка форма на любов към света. 

След като по този начин основите на религиозния живот били изхвърлени от него, Лутер 

се хванал за благодатта. Точно когато целият монашески свят около него се срутвал, той 

видял Бога в Христос, Който протяга спасителна ръка. Той сграбчил с вяра тази ръка, 

вярвайки, че „нищо, от това, което правим не е от полза, без значение колко добре живеем.“ 

Благодатта, която му била дадена била скъпа благодат и тя разбила на малки парченца цялото 

му същество. Още веднъж той трябвало да остави своите рибарски мрежи и да последва Исус. 

Първият път бил когато той влязъл в манастира, когато оставил всичко, освен своето 

благочестиво „аз.“ Този път дори това му било отнето. Той се покорил на призива не чрез 

някакво свое благочестиво качество, а единствено чрез Божията благодат. Лутер не чул 

думите: „Разбира се, ти си съгрешил, но сега вече всичко ти е простено, така че можеш да си 

останеш такъв какъвто си и да се радваш на утехата на прошката.“ Не, Лутер трябвало да 

напусне манастира и да се върне в света, не защото светът сам по себе си е добър и свят, а 

защото дори манастирът е станал част от света. 

Връщането на Лутер от манастира в света било най-тежкият удар за света от времето 

на ранното християнство. Отричането, което той направил ставайки монах, било детска игра в 

сравнение с това, което трябвало да направи връщайки се в света. Сега вече дошла 

фронталната атака. Единственият начин да следва Христос бил като живее в света. До този 

момент християнският живот бил постижение за малцина избрали го духове при изключително 

благоприятните условия на монашеството. Сега вече това било задължение на всеки 

християнин, живеещ в света. На заповедта на Исус трябва да бъде отговорено с пълно 
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послушание в ежедневния житейски призив. По този начин конфликтът между живота на 

християнина и живота на света достига най-острата си форма. Това е битка лице в лице между 

християнина и света. 

Би било пълно неразбиране на дейността на Лутер, ако решим, че неговото 

преоткриване на благовестието на чистата благодат предлага едно цялостно освобождаване 

от покорство на Исусовата заповед или че голямото откритие на Реформацията е, че Божията 

опрощаваща благодат автоматично дава на света праведност и святост. Точно обратното, за 

Лутер светското призвание на християнина е осветено единствено дотолкова, доколкото това 

призвание бележи окончателния, радикален протест срещу света. Единствено дотолкова, 

доколкото християнското светско призвание е упражнявано като следване на Исус, то получава 

от благовестието ново освещаване и оправдание. Не оправдаването на греха, а 

оправдаването на грешника върнало Лутер от манастира обратно в света. Благодатта, която 

той получил била скъпа благодат. Тя била благодат, защото била като вода излята върху суха 

земя, утеха в изпитания, свобода от робството на собствения избран път и прошка за всички 

грехове. Тя била скъпа, защото дотолкова, доколкото го освобождавала от добри дела, тя 

изисквала от него да приеме призива за ученичество още по-сериозно отпреди. Тя била 

благодат, защото струвала толкова скъпо и струвала толкова скъпо, защото била благодат. 

Това е тайната на благовестието на Реформацията – оправдаването на грешника. 

Въпреки това, в резултат от Реформацията побеждава не Лутеровото разбиране за 

благодатта в цялата ѝ чистота и висока цена, а това на бдителния религиозен човешки 

инстинкт за мястото, където благодатта може да бъде намерена на възможно най-ниска цена. 

Всичко, което е било нужно за това е една фина и почти незабележима промяна на ударението 

и вредата е нанесена. Лутер учи, че човек не може да стои пред Бога, независимо колко 

религиозни са неговите дела и пътища, защото в края на краищата винаги търси собствените 

си интереси. В дълбините на своята окаяност, Лутер сграбчва по благодат свободното и 

безусловно опрощаване на всичките си грехове. Тази опитност го учи, че тази благодат му е 

струвала самия живот и ще продължи да му струва това ден след ден. Така, вместо да го лиши 

от ученичество, тази благодат го прави дори още по-ревностен ученик. Когато говори за 

благодатта, Лутер винаги има предвид като естествена последица, че тя му струва живота – 

живота, който сега за пръв път е отдаден на едно цялостно покорство на Христос. Единствено 

по този начин той може да говори за благодатта. 

Лутер твърди, че единствено благодатта може да спасява. Неговите последователи 

вземат това негово учение и го повтарят дума по дума, но изпускат неговата неизменна 
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последица – изискването за ученичество. За Лутер няма смисъл всеки път да споменава това, 

защото той винаги говори като човек, воден от благодатта към най-строго следване на 

Христос. Съдейки според стандартите на Лутеровото учение, това на неговите последователи 

е неопровержимо, но въпреки това, тяхната ортодоксалност известява края и унищожаването 

на Реформацията като откровение за скъпата Божия благодат на земята. Оправданието на 

грешника в света се изражда в оправдание на греха и на света. Скъпата благодат е 

превърната в евтина благодат без ученичество. 

Лутер твърди, че всичко, което сме способни да направим е без полза, независимо 

колко добър живот живеем. Той твърди, че нищо не принася полза за нас пред Бога, освен 

„благодатта и благоволението Му, което дава прошка на греховете.“ Но той говори като човек, 

който помни, че точно в момента на своята криза за втори път е призован да остави всичко, 

което има и да последва Исус. Признаването на благодатта за него е последното, радикално 

скъсване с постоянно преследващия го грях, но никога не е оправдание за този грях. Хващайки 

се за Божията прошка, той прави последното, радикално отричане от един живот, управляван 

от собствената му воля и това е скъсване, което неизбежно води до сериозно следване на 

Христос. Той винаги гледа към нея като към един сумарен отговор4, но един отговор получен от 

Бога, а не от човек. След това обаче неговите последователи променят „отговора“ в една 

даденост за начисляване на своя собствена полза. В това е коренът на проблема. Ако 

благодатта е Божият отговор, дарът на християнския живот, тогава ние не можем дори за 

момент да престанем да следваме Исус. Но ако благодатта е даденост в моя християнки 

живот, това означава, че мога да започна да живея християнски живот в света, докато всичките 

ми грехове биват предварително оправдани. Мога да съгрешавам колкото си искам и да 

разчитам на тази благодат за прошка, защото в края на краищата, светът по принцип бива 

оправдан по благодат. Следователно, аз мога да прегърна своето буржоазно светско 

съществуване и да си остана такъв, какъвто съм бил и преди, но с добавената увереност, че 

Божията благодат ще ме пази. Под влиянието на този вид „благодат“ светът е направен 

„християнски,“ но с цената на секуларизирането на християнската религия както никога по-

рано. Сложен е край на антитезата между християнския живот и живота на буржоазно 

благоприличие. Християнският живот престава да означава нещо повече от това човек да 

живее в света и като света, без да се различава от света, всъщност, като му е забранено да се 

различава от света поради благодатта. Крайният резултат от всичко това е, че единственото 

ми задължение като християнин е да напусна света за час, час и нещо в неделя сутрин, за да 

                                                           
4
 Т. е. отговор, при който е взета предвид всяка една цена 
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отида на църква и там да бъда уверен, че всичките ми грехове са простени. Няма нужда 

повече да се опитвам да следвам Христос, защото евтината благодат – този най-върл враг на 

ученичеството, когото истинското ученичество мрази и ненавижда – ме е освободила от това. 

Благодатта като даденост за собствено начисляване означава благодат на най-ниска цена, но 

благодатта като един сумарен отговор означава скъпа благодат. Ужасяващо е да осъзнаем 

каква полза може да бъде извлечена от едно автентично евангелско учение. И в двата случая 

имаме една и съща формула – „оправдание единствено чрез вяра.“ Въпреки това, 

злоупотребата с тази формула води до пълно разрушаване на самата ѝ същност. 

В края на един живот, прекаран в търсене на знание, на Фауст му се налага да признае: 

„Сега наистина виждам, че не можем да познаем нищо.“ 

Това е един сумарен отговор, крайният резултат от една продължителна опитност. Но 

както отбелязва Киркегор, нещо твърде различно би било един първокурсник в университета 

да използва същата сантименталност, за да оправдае своя мързел. Като един сумарен отговор 

това е напълно вярно, но като начална даденост това е чиста проба самозаблуда, понеже 

натрупаното знание не може да бъде отделено от опита, от който то е било почерпано. 

Единственият човек, който има правото да каже, че е оправдан единствено по благодат е този, 

който е оставил всичко и е последвал Христос. Такъв човек знае, че призивът към ученичество 

е дар на благодатта и че този призив е неотделим от благодатта. Но тези, които се опитват да 

използват тази благодат като позволение да не следват Христос, просто лъжат себе си. 

Но – можем да запитаме ние – не се ли доближава самият Лутер опасно близо до това 

изопачено разбиране за благодат? Какво да кажем за неговото Pecca fortiter, sed fortius fide et 

gaude in Christo („Греши смело, но още по-смело вярвай и се радвай в Христос.“)? Ти така или 

иначе си един грешник и няма нищо, което можеш да направиш по въпроса. Без значение дали 

си монах или светски човек, религиозен човек или лош човек, ти никога не можеш да избегнеш 

примката на света и греха. Така че гледай на това смело, още повече, че можеш да разчиташ 

на opus operatum5 на благодатта. Дали това не е прогласяване на една евтина благодат, гола и 

безсрамна, carte blanche за греха, краят на всяко ученичество? Дали това не е едно богохулно 

насърчение да грешим смело, докато разчитаме на благодатта? Няма ли тук една още по-

голяма дяволска злоупотреба с благодатта от това да грешим и да разчитаме на дадената от 

Бога благодат? Не е ли напълно прав римският катехизис, когато осъжда това като грях срещу 

Светия Дух? 

                                                           
5
 „работата, извършена [от]“ (лат.) 
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Ако искаме да разберем тези думи на Лутер, всичко зависи от това дали прилагаме това 

разграничение между даденост и сумарен отговор. Ако правим от формулата на Лутер една 

предпоставка за нашето учение за благодатта, ние призоваваме духа на евтината благодат. Но 

формулата на Лутер е предназначена да бъде използвана не като предпоставка, а като 

заключение, като сумарен отговор, като похлупак, неговата последна дума по въпроса. Взета 

като предпоставка, pecca fortiter придобива характера на един етичен принцип, един принцип 

за благодатта, на който трябва да съответства принципът pecca fortiter. Това означава да бъде 

оправдан грехът и превръща формулата на Лутер в нейната пълна противоположност. 

За Лутер „греши смело“ може да бъде единствено неговото последно убежище, утеха за 

един човек, чийто опити да следва Христос са го научили, че никога не може да стане 

безгрешен, който в своя страх от греха се е отчаял от Божията благодат. Според Лутер „греши 

смело“ не се оказва едно изначално признаване на живота му в непокорство, а е благовестието 

на Божията благодат, пред което ние винаги и във всички обстоятелства оставаме грешници. И 

въпреки това, макар и да сме грешници, тази благодат ни търси и ни оправдава. Бъди смел и 

признай греха си, казва Лутер, не се опитвай да избягаш от него, но още по-смело вярвай. Ти 

си един грешник, така че бъди грешник и не се опитвай да станеш това, което не си. Да, също 

така ставай грешник отново и отново всеки ден и бъди смел в това. Но към кого могат да бъдат 

отправени тези думи освен към тези, които от все сърце ежедневно се отричат от греха и от 

всяко препятствие, което им пречи да следват Христос, но въпреки всичко са измъчвани от 

своята ежедневна невярност и грях? Кой може да чуе тези думи без опасност за своята вяра 

ако не този, който чува в тяхната утеха един подновен призив да следва Христос? Тълкувани 

по този начин, тези думи на Лутер стават едно свидетелство за високата цена на благодатта, 

единствената истинска благодат, която съществува. 

Благодатта разбирана като принцип, pecca fortiter като принцип, една благодат на ниска 

цена представлява в крайна сметка един нов закон, който не носи нито помощ, нито свобода. 

Благодатта като живо слово, pecca fortiter като наша утеха в изпитанията и като призив за 

ученичество, скъпата благодат е единствената истинска благодат, която истински прощава 

греховете и дава свобода на грешника. 

Ние лутераните, сме се събрали като лешояди около трупа на евтината благодат и там 

сме пили от отровата, която е убила живота на следването на Христос. Вярно е, разбира се, че 

ние сме отдавали на учението за чистата благодат почести, които нямат паралел в 

християнския свят, на практика, ние сме издигнали това учение до позицията на Самия Бог. 

Формулата на Лутер е повтаряна навсякъде, но нейната истина е изопачавана в самозаблуда. 
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Дотогава, докато нашата църква държи истинското учение за оправданието, няма ни най-малко 

съмнение, че тя е една оправдана църква! Така казват някои, смятайки, че ние трябва да 

отдадем дължимото на нашето лутеранско наследство като правим благодатта достъпна по 

най-евтиния и най-лесния начин. Да бъдем „лутерани“ трябва да означава да оставим 

следването на Христос на легалистите, калвинистите и ентусиастите, и всичко това – заради 

благодатта. Ние оправдаваме света и осъждаме като еретици тези, които се опитват да 

следват Христос. Резултатът от това е, че един народ е направен християнски и лутерански, но 

за сметка на истинското ученичество. Цената, която той е призован да плати се е оказала 

твърде ниска. Евтината благодатта владее времето. 

Но не виждаме ли, че тази евтина благодат се връща обратно върху нас подобно на 

бумеранг? Цената, която днес трябва да плащаме под формата на разпада на организираната 

църква е просто неизбежното следствие от нашата политика да направим благодатта достъпна 

на твърде ниска цена. Ние подаряваме на едро словото и тайнствата, ние кръщаваме, 

конфирмираме и опрощаваме един цял народ без да сме молени за това и безусловно. 

Нашата хуманитарна сантименталност ни е накарала да дадем светинята на неверниците и на 

присмивателите. Ние изливаме един безкраен поток от благодат. Но призивът да бъде следван 

Исус по тесния път едва ли бива чут. Къде са тези истини, които са накарали ранната Църква 

да въведе катехумената6, който ѝ е позволявал да се надзирава строго границата между 

Църквата и света, и е осигурявал адекватна защита за скъпата благодат? Какво се е случило с 

всичките предупреждения на Лутер срещу проповядването на благовестието по начин, който 

позволява на хората да се чувстват сигурни в своя нечестив живот? Имало ли е някога по-

ужасяващ и пагубен случай на християнизиране на света от този? Какво са тези три хиляди 

саксонци, убити от Карл I7, в сравнение с милионите духовни трупове днес в нашата страна? 

Ние предоставяме изобилие от доказателства за това, че греховете на бащите се въздават 

върху децата до трето и четвърто поколение. Евтината благодат се оказва крайно безмилостна 

към нашата евангелска църква. 

Тази евтина благодат не е по-малко пагубна и в личния ни духовен живот. Вместо да 

проправи път към Христос, тя го е затворила. Вместо да ни призове да следваме Христос, тя 

ни е закоравила в нашето непокорство. Вероятно някога сме чули благодатния призив да Го 

следваме и вероятно заради тази заповед дори сме направили първите няколко стъпки по пътя 

на ученичеството в дисциплината на послушанието, единствено за да се окажем изправени 
                                                           
6
 Система за подготовка на желаещите да се кръстят, въвеждане в основите на християнската вяра 

7
 или Карл Велики (742–814), първият император в Западна Европа след падането на Западната Римска империя, 

разпоредил масова екзекуция саксонски затворници по време на Саксонските войни (783–785) 
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пред словото на евтината благодат. Не е ли това безмилостно и сурово? Единственият ефект, 

който подобно слово може да има върху нас е да ни препречи пътя напред и да ни съблазни в 

посредственото ниво на света, угасвайки радостта от ученичеството като ни казва, че 

следваме своя собствен човешки път, че хабим силите си и се упражняваме напразно, че 

всичко това е не само напразно, но и твърде опасно. В края на краищата – ни казва то – 

нашето спасение вече е изработено чрез Божията благодат. Замъжделият фитил бива 

безмилостно угасен. Грубо е да се говори на хората по такъв начин, защото подобна евтина 

оферта може единствено да ги остави объркани и да ги отклони от пътя, в който те са били 

призовани от Христос. Хващайки се за евтината благодат, те завинаги са ограбени от 

познаването на скъпата благодат. Измамени и отслабени, хората се мислят за силни, защото 

притежават тази евтина благодат – докато, всъщност, те са изгубили силата да живеят живот 

на ученичество и послушание. Словото на евтината благодат е донесло разруха за повече 

християни, отколкото която и да е законническа заповед. 

В следващите глави ще се опитаме да намерим послание за тези, които са засегнати от 

този проблем и за които словото на благодатта е изпразнено от всякакво съдържание. Това 

послание трябва да бъде изречено в името на истината заради тези от нас, които изповядват, 

че чрез евтината благодат са изгубили следването на Христос и по-нататък, заедно със 

следването на Христос, са изгубили разбирането си за скъпа благодат. Казано най-просто, ние 

трябва да направим това, защото вече сме готови да признаем, че вече не следваме пътя на 

истинското ученичество. Ние признаваме, че макар нашата църква да е ортодоксална, що се 

отнася до нейното учение за благодатта, не можем повече да бъдем сигурни, че сме членове 

на една църква, която следва своя Господ. Затова трябва да се опитаме да възстановим едно 

истинско разбиране за взаимната връзка между благодатта и ученичеството. Въпросът не 

може да бъде избягван повече. С всеки изминал ден става все по-ясно, че най-неотложната 

задача, натегнала над нашата църква е тази: Как можем да живеем християнски живот в 

съвременния свят? 

Щастливи са тези, които са достигнали края на пътя, по който желаем да поемем, които 

са били удивени да открият тази, в никакъв случай не очевидна истина, че благодатта е скъпа, 

точно защото тя е Божията благодат в Исус Христос. Щастливи са обикновените 

последователи на Христос, които са били завладени от Неговата благодат и са в състояние да 

пеят хваления на вседостатъчната Христова благодат със смирени сърца. Щастливи са тези, 

които познавайки тази благодат, могат да живеят в света без да са част от него, които чрез 

следване на Исус Христос са станали дотолкова сигурни в своето небесно гражданство, че са 
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истински свободни да живеят живота си в този свят. Щастливи са тези, които знаят, че 

ученичество означава просто живот, който извира от благодатта и че благодат означава просто 

ученичество. Щастливи са тези, които са станали християни в този смисъл на думата. За тях 

словото на благодатта се е превърнало в извор на милости. 

 

ПРИЗИВЪТ КЪМ УЧЕНИЧЕСТВО  

„Като минаваше видя Левия Алфеев седящ в бирничеството, и каза му: Върви след 

Мене. И той стана и отиде след Него” (Марк 2:14). 

Призивът е отправен и веднага е последван от отговор на покорство. Отговорът на 

учениците е акт на покорство, а не изповед на вяра в Исус. Как е възможно призивът веднага 

да предизвика покорство? Историята е камък за препъване за естествения разум и не е чудно, 

че са били правени отчаяни опити да се разделят двете събития. По един или друг начин 

трябва да бъде намерена връзка между тях. Нещо трябва да се е случило помежду им, някакво 

посихологическо или историческо събитие. Така ние получаваме глупавото твърдение: Със 

сигурност митарят трябва да е познавал Исус от по-рано и това предишно познанство обяснява 

готовността да се послуша призивът на Господаря. За съжаление нашият текст мълчи относно 

такова събитие и на практика вижда непосредствената последователност между призивът и 

отговорът като изключително важна. Той не показва дори най-малък интерес към 

психологически разсъждения свързани с религиозните решения на човека. И защо? Понеже 

причината за отклика на призива е Самият Исус Христос. Исус е Който призовава и понеже 

това е Исус, Левий веднага тръгва след Него. Тази среща е едно свидетелство за 

абсолютният, пряк и непонятен авторитет на Исус. Няма нужда от нищо предварително, освен 

от покорство на призива. Понеже Исус е Христос Той има властта да призовава и да очаква 

покорство на Своите думи. Исус призовава хора да Го следват не като един учител или като 

модел за добър живот, а като Христос, Божият Син. В този кратък текст Исус Христос и 

Неговите претенции са прогласени на хората. Не е изказана нито една похвална дума към 

ученика за неговото решение да последва Христос. От нас не се очаква да размишляваме 

върху ученика, а единствено върху Този, Който го призовава и върху Неговата абсолютна 

власт. Според нашия текст няма път към вярата или ученичеството, няма друг път – 

единствено покорство на призива на Исус. 

А какво ни казва текста за съдържанието на ученичеството? Следвай ме, върви след 

Мен. Това е всичко. Да вървиш след Него е нещо лишено от всякакво съдържание. То не ни 
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дава разумна програма за начин на живот, не ни дава цел или идеал, за които да се борим. 

Това не е една цел, която човешките пресмятания могат да намерят за заслужаваща следване, 

най-малко пък заслужаваща лично посвещение. Какво става? При призива Левий оставя 

всичко, което има – но не понеже смята, че с това прави нещо достойно, а единствено заради 

призива. Иначе той не може да върви след Исус. Това действие от страна на Левий няма дори 

най-малката стойност само по себе си, то е напълно лишено от значимост и недостойно за 

внимание. Ученикът просто изгаря своята лодка и продължава напред. Той е призован и 

трябва да изостави старият си живот, за да може да „съществува” в най-стриктният смисъл на 

думата. Старият живот остава назад и е напълно изоставен. Ученикът е извлечен от своята 

относителна сигурност в един живот на пълна несигурност (т.е. всъщност на една пълна 

сигурност и защитеност в следването на Исус) от един живот, който може да се предвиди и 

изчисли (т.е. на практика напълно непредвидим), в реалността на крайното (което на практика 

е безкрайно), в реалността на безкрайните възможности (която е единствената освобождаваща 

реалност). Отново, това не е някакъв универсален закон. Това е пълната противоположност на 

всяко законничество. Това не е нищо друго, освен игото на самият Исус Христос напълно 

разчупващ всякакви програми, всеки идеал, всеки набор от закони. Не е възможна никаква 

друга значимост, понеже Исус е единствената значимост. Освен Исус нищо друго няма 

значение. Той единствен е от значение. 

Когато сме призовани да последваме Христос ние сме призовани към една 

изключителна привързаност към тази личност. Благодатта на този призив премахва всички 

окови на легализма. Това е един благодатен призив, една благодатна заповед. Тя премахва 

разликата между закона и благовестието. Христос призовава, ученикът следва: това е 

благодат и закон в едно. „Ще ходя свободно, защото търсих Твоите заповеди” (Псалм 

119:45).Ученичество означава вярност към Христос и понеже Христос е обекта на тази вярност, 

тя трябва да приеме формата на ученичество. Една абстрактна христология, една система от 

доктрини, едно общо религиозно познаване на предмета на благодатта или на прошката на 

греховете, прави ученичеството излишно. На практика тези неща изключват всяка идея за 

ученичество и като цяло са враждебни към цялата концепция за следване на Христос. С една 

абстрактна идея е възможно човек да придобие формално познание, да се ентусиазира за него 

и вероятно дори да го приложи на практика, но не е възможно това да бъде последвано от 

едно лично покорство. Християнството без живият Христос неизбежно е християнство без 

ученичество и християнство без ученичество винаги е християнство без Христос. То остава 

една абстрактна идея, един мит, в който има място за бащинството на Бога, но което пропуска 

Христос като жив Син. И едно християнство от този вид не е нищо повече или по-малко от 
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краят на ученичеството. В една такава религия има упование в Бога, но не и следване на 

Христос. 

Понеже Божият Син стана човек, понеже Той е Посредникът, единствено поради тази 

причина, единствената истинска връзка, която можем да имаме с Него е да Го следваме. 

Ученичеството е свързано с Христос като Посредник и там където е разбирано правилно, то по 

необходимост предполага вяра в Божия Син като Посредник. Единствено Посредникът, 

Богочовекът, може да призове човеците да Го следват. 

Ученичество без Христос е нещо, което ние сами избираме. Това може да бъде 

идеалният път. То може дори да води към мъченичество, но е лишено то всякакъв смисъл. 

Исус със сигурност ще го отхвърли. 

„А като вървяха в пътя, един човек Му рече: Ще те следвам дето и да идеш. Исус му 

каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где 

глава да подслони. А на друг каза: Върви след Мене. А той рече: Господи, позволи ми първо 

да отида и да погреба баща си. Но Той му каза: Остави мъртвите да погребат своите 

мъртви; а ти иди и разгласявай Божието царство. Рече и друг: Ще дойда след Тебе, 

Господи; но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му каза: Никой, който е 

турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.” (Лука 9:57-62). 

Първият ученик предлага да следва Исус без да е бил призован. Исус го 

предупреждава, че той не знае какво прави. На практика той не може да знае. Това е 

значението на Исусовият отговор – Той показва на желаещият да бъде ученик какво означава 

подобен живот. Ние чуваме думите на Един, Който върви по Своя път към кръста, целият 

живот на Когото е обобщен в Апостолската изповед с думата „страда.” Никой човек не може да 

избере такъв живот за себе си. Никой човек не може да призове себе си към такава съдба, 

казва Исус, и Неговата дума остава неотговорена. Пропастта между едно доброволно 

предложение и истинското ученичество е очевидна. 

Но там където Исус призовава, Той отваря дори още по-широка пропаст. Вторият 

възможен ученик желае да погребе баща си преди да започне да следва. Той е вързан с 

въжетата на закона. Той знае какво желае и какво трябва да направи. Нека първо да изпълни 

закона и след това ще Го последва. Една конкретна законова заповед служи като преграда 

между Исус и човекът, когото Той призовава. Но призивът на Исус е по-силен от бариерата. В 

този критичен момент нищо на земята, без значение колко е свещено, не трябва да бъде 

допускано да застане между Исус и човекът, когото Той призовава – дори самият закон. Сега, 

дори ако това никога по-рано не се е случвало, законът трябва да бъде нарушен заради Исус. 
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Той пропилява всичките си права, ако действа като едно препятствие за ученичеството. Затова 

в този момент Исус се проявява като противник на закона и заповядва на човека да следва 

Него. Единствено Христос може да говори по този начин. Единствено Той е последната дума. 

Тези, които желаят да бъдат ученици не могат да ритат срещу остен. Този призив, тази 

благодат е неустоима. 

Третият потенциален ученик, подобно на първият, смята, че да следва Христос 

означава сам да предложи това, като че ли това е някаква кариера, която той може да избере 

за себе си. Все пак има една разлика между първият и третият, понеже третият е достатъчно 

смел да предложи собствените си условия. За съжаление той се оказва безнадеждно 

непоследователен, понеже макар да е достатъчно готов да хвърли жребият си с Исус, той 

поставя една бариера между себе си и Господаря. „Позволи ми първо.” Той желае да следва, 

но се чувства длъжен да държи на собствените си условия. Ученичеството за него е една 

възможност, която може да се реализира единствено когато бъдат изпълнени определени 

условия. Това означава да сведем ученичеството до нивото на човешките разбирания. Първо 

трябва да направите това и след това да направите онова. Има удачно време за всяко нещо. 

Ученикът поставя себе си на разположение на Господаря, но в същото време си запазва 

правото да диктува собствените си условия. Но тогава ученичеството не е повече ученичество, 

а една наша собствена програма, която ние съставяме, така че да ни е угодна и да бъде 

съдена според стандартите на една рационална етика. Проблемът с този трети ученик е, че в 

самият момент, в който изразява своето желание да следва, той престава да желае да следва 

изобщо. Представяйки своето предложение според собствените си условия той изменя цялата 

позиция, понеже ученичеството не може да толерира никакви условия, които могат да застанат 

между Исус и нашето покорство към Него. Затова третият ученик се оказва в конфликт не само 

с желанието на Исус, но и с това, което самият той желае. Той съди и осъжда себе си чрез 

„Остави ме първо.” Отговорът на Исус ясно му показва, че той е в противоречие със себе си и 

че това изключва ученичеството. „Никой, който е сложил ръка на ралото и гледа назад не е 

достоен за Божието царство.” 

Ако ще следваме Исус трябва да направим някои определени стъпки. Първата стъпка 

след призива отсича ученикът от неговото предишно съществуване. Призивът да следва 

веднага създава една нова ситуация. Да остане в старата ситуация означава да направи 

ученичеството невъзможно. Левий трябва да остави списъците с длъжници и Петър мрежите 

си, за да последва Исус. Някой може да смята, че нищо толкова драстично не е необходимо на 

една толкова начална фаза. Не можеше ли Исус да призове митарят към някаква нова 
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религиозна опитност и да го остави какъвто си беше? Той можеше да направи това, ако не 

беше въплътеният Божий Син. Но понеже е Христос, Той трябва да направи ясно от самото 

начало, че думите Му не са някакво абстрактно учение, а едно пресъздаване на целият живот 

на човека. Единствения правилен и удачен начин е съвсем буквално да се тръгне след Исус. 

Призивът да се следва означава, че има само един път да се вярва в Исус Христос и че това е 

като се остави всичко и се тръгне с въплътеният Божий Син. 

Първата стъпка поставя ученикът в едно положение, в което вярата е възможна. Ако 

откаже да следва и не тръгне, той не се е научил как да вярва. Този, който е призован трябва 

да излезе от ситуацията, в която не може да вярва и да влезе в една ситуация, в която първо и 

преди всичко, вярата е възможна. Но тази стъпка не е първата фаза на една кариера. 

Единството й оправдание е, че тя води ученикът до общение с Исус, което ще бъде 

победоносно. Дотогава, докато Левий остава при сметките с длъжници и Петър при мрежите 

си, те могат да продължат своята търговия, честно и почтено и дори могат да се наслаждават 

на някаква религиозна опитност, стара и нова. Но ако желаят да вярват в Бога, единственият 

начин е да последват въплътения Бог. До този ден всичко е било различно. Те може да останат 

неизвестни, вършещи тихо своята работа, пазещи закона и очакващи идването на Месията. Но 

сега Той е дошъл и призивът Му е изречен. Вярата повече не може да означава да стоят 

спокойни и да чакат – те трябва да станат и да Го последват. Призивът ги освобождава от 

всички земни връзки и ги привързва единствено към Исус Христос. Те трябва да изгорят 

лодките си и да стъпят в пълната несигурност, за да могат да се научат на изискването и на 

дарът на Христос. Ако Левий беше останал на своя пост, Исус би могъл да бъде негова помощ 

в трудностите, но не и Господ на целият Му живот. С други думи Левий никога не би се научил 

да вярва. Трябва да бъде създадена една нова ситуация, в която е възможно да се вярва в 

Исус като въплътения Бог. Това е една невъзможна ситуация, в която всичко е поставено да 

зависи единствено от думата на Исус. Петър трябваше да остави своята лодка и да рискува 

живота си в морето, за да научи както своята собствена слабост, така и всемогъщата сила на 

своя Господ. Ако Петър не беше поел риска, той никога нямаше да научи значението на 

вярата. Преди той да може да вярва изцяло, трябваше да се случи невероятната и етически 

безотговорна ситуация на вълните в морето. Пътят към вярата преминава през покорство на 

призива на Исус. Ако не се изисква определена стъпка, призивът изчезва във въздуха и ако 

хората си въобразяват, че могат да следват Исус без тази стъпка, те лъжат себе си като 

фанатици. 
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Изключително опасно е да се прави разграничение между ситуация, в която вярата е 

възможна и такава, в която тя не е. Ние първо трябва да осъзнаем, че няма нищо в самата 

ситуация, което да ни каже към коя категория принадлежи тя. Единствено призивът на Исус 

прави ситуацията такава, в която вярата е възможна. Второ, една ситуация, в която вярата е 

възможна, никога не може да бъде демонстрирана от човешка страна. Ученичеството не е 

нещо, което човек предлага на Христос. Единствено призивът създава такава ситуация. Трето, 

ситуацията никога не съдържа някаква свойствена ценност или заслуга сама по себе си. Тя 

получава своето оправдание единствено от призива. Последно, но не най-маловажно, 

ситуацията, в която вярата е възможна сама е направена такава чрез вяра. Идеята за една 

ситуация, в която вярата е възможна е само един начин да изкажем фактите на един случай, в 

който следните две твърдения са правилни и еднакво верни: само този, който вярва е покорен; 

само този, който е покорен вярва. 

Напълно небиблейско е да се твърди първото нещо без второто. Ние смятаме, че 

разбираме, когато чуем, че покорството е възможно единствено там където има вяра. Не 

следва ли покорството вярата така, както добрият плод следва доброто дърво? Първо вяра, 

след това покорство. Ако под това имаме в предвид, че вярата е тази, която оправдава, а не 

действието на покорство всичко е наред и е правилно, понеже това е същинската и безусловна 

предпоставка за всичко, което следва. Все пак, ако направим някакво хронологично 

разграничение между вярата и покорството, и представим покорството като следващо вярата, 

ние разделяме едното от другото – и така се изправяме пред практическият въпрос: кога 

трябва да започне покорството? Покорството остава разделено от вярата. От гледна точка на 

оправданието е необходимо да разграничим двете по този начин, но ние никога не трябва да 

губим от погледа си тяхното същностно единство. Понеже вярата е истинска единствено, 

когато съществува покорство и никога без него, и вярата става вяра единствено в акта на 

покорство. 

Понеже това е така, не е възможно адекватно да говорим за покорството като следствие 

от вярата и понеже никога не трябва да забравяме неразкъсваемото единство между двете, 

ние трябва да поставим едното твърдение, че само този, който вярва е покорен, до другото, че 

само този, който е покорен вярва. В единият случай вярата е условието за покорство, а в 

другият покорството е условието за вярата. Точно по същият начин, по който покорството е 

наречено следствие на вярата, то също така трябва да бъде наречено условие за вярата. 

Единствено покорният вярва. Ако искаме да вярваме, ние трябва да се покорим на една 

конкретна заповед. Без тази предварителна стъпка на покорство, нашата вяра ще бъде 
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единствено едно благочестиво шарлатанство и ще ни води до благодат, която не е скъпа. 

Всичко зависи от тази първа стъпка. Тя има уникално качество в себе си. Първата стъпка на 

покорство кара Петър да остави мрежите си и по-късно да слезе от лодката. Тя призовава 

младежът да остави своето богатство. Единствено това ново съществуване създадено чрез 

покорство, може да направи вярата възможна. 

Първата стъпка трябва да се смята за започната с едно вътрешно действие, което 

осъществява прехода от едното съществуване към другото. Това е едно дело, на което е 

способен всеки, понеже лежи в границите на човешката свобода. Това е едно дело в сферата 

на естественият закон (justitia civilis) и в тази сфера човекът е свободен. Макар Петър да не 

може да осъществи собственото си обръщение, той може да остави мрежите си. В евангелията 

началната стъпка, която един човек трябва да направи е едно дело, което радикално влияе на 

цялостното му съществуване. Римокатолическата църква изисква тази първа стъпка като една 

необикновена възможност, която единствено монасите могат да направят, докато останалите 

вярващи трябва да се задоволят с едно безусловно покорство на Църквата и нейните 

заповеди. Лутеранските изповеди също подчертават тази първа стъпка. След като са се 

справили ефективно с опасността от пелагианство, те намират едновременно за възможно и 

необходимо да оставят място за първото външно действие, което е същностно необходимост 

за вярата. Там, тази стъпка приема формата на един призив да се отиде в Църквата, където се 

проповядва словото на спасението. За да направи тази стъпка не е необходимо човек да се 

откаже от своята свобода. Елате в Църквата! Вие можете да направите това със собствената 

си свободна воля. Можете да оставите домът си в неделя сутрин и да дойдете, за да чуете 

проповедта. Ако не направите това, вие по собствената си свободна воля изключвате себе си 

от мястото, където вярата е възможна. По този начин лутеранските изповеди показват 

разбиране за една ситуация, където вярата е възможна и за друга, в която тя не е. Разбира се, 

те са склонни да омекотяват това, сякаш почти се срамуват. Но все пак това присъства и 

показва, че те са също толкова уверени, колкото и евангелията за важността на тази първа 

видима стъпка. 

Щом веднъж сме се уверили в това, трябва веднага да добавим, че тази стъпка и никога 

не може да бъде нещо повече от един чисто външно действие и мъртво дело на закона, което 

само по себе си никога не може да доведе човека до Христос. Като едно външно действие, 

новото съществуване не е по-добро от старото. Дори при най-висока оценка, то може да 

постигне единствено един нов закон за живот, един нов начин на живот, който е безкрайно 

далеч от новият живот в Христос. Ако един пияница спре да пие или богаташ раздаде всичките 
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си пари, те и двамата са освободени от своето робство към алкохола и богатствата, но не и от 

робуването на самите себе си. Те все още се движат в своята собствена малка орбита, 

вероятно дори повече отколкото преди. Те все още са подчинени на заповедите на делата, все 

още са потопени в смъртта на стария живот както са били и преди. Разбира се, делото трябва 

да бъде извършено, но само по себе си то никога няма да ги избави от смъртта, непокорството 

и нечестието. Ако мислим, че нашата първа стъпка е едно предварително условие за вярата и 

благодатта, ние вече сме осъдени от нашите собствени дела и напълно изключени от 

благодатта. Оттук изразът „външни дела” включва всичко, което сме привикнали да наричаме 

„разположение” или „добри намерения,” всичко, което Римската църква има в предвид, когато 

говори за facare quot in se est. Ако направим първата стъпка със съзнателно намерение да 

поставим себе си в една ситуация, където вярата е възможна, дори тази възможност за вяра 

няма да бъде нищо друго освен дело. Новият живот, който тя ни открива все още е един живот 

в границите на нашето старо съществуване и следователно едно изцяло погрешно разбиране 

за истинската природа на новият живот. Ние все още сме в неверие. Все пак външното дело 

трябва да бъде извършено, понеже ние все още трябва да намерим пътя си към ситуацията, 

където вярата е възможна. Ние трябва да направим една конкретна стъпка. Какво означава 

това? Означава, че ние можем да направим тази стъпка правилно, ако държим очите си не 

върху делата, които вършим, а върху думите, с които Исус ни призовава да направим това. 

Петър знае, че не би посмял да слезе от лодката, разчитайки на собствените си сили – 

неговата първа стъпка би била неговият провал. И затова той вика: „Господи, нека да дойда 

при Тебе по водата” и Исус отговаря „Ела.” Христос трябва първо да го призове, понеже тази 

стъпка може да бъде направена само по Неговата дума. Този призив е Неговата благодат, 

която го призовава от смърт към един нов живот на покорство. Но след като Христос го е 

призовал веднъж, Петър няма алтернатива – той трябва да слезе от лодката и да отиде при 

Него. В края на краищата, първата стъпка на покорство се оказва един акт на вяра в думите на 

Христос. 

Но ние ще разберем напълно погрешно естеството на благодатта, ако смятаме, че няма 

нужда на правим първата стъпка, понеже вярата вече присъства. Срещу това ние трябва 

смело да настояваме, че стъпката на покорство трябва да бъде направена преди вярата да е 

възможна. Ако не се покори, човек не може да вярва. Притеснявате ли се, понеже намирате за 

толкова трудно да вярвате? Никой не трябва да се чуди на трудността на вярата, ако има 

някаква част от неговият живот, която съзнателно отказва да следва или се противи на 

заповедта на Исус. Има ли някоя част от живота ви, която отказвате да предадете на Негово 

разположение? Може би някоя греховна страст или някаква омраза, някоя надежда, може би 
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вашата амбиция или вашият разум? Ако е така, не трябва да се чудите, че не сте приели 

Светия Дух, че молитвата е трудна или че молбите ви за вяра остават неотговорени. Отидете и 

се примирете с брат си, отхвърлете греха, който ви държи вързан и тогава ще поучите вяра! 

Ако отхвърляте думите на Божията заповед, няма да получите това благодатно слово. Как се 

надявате да влезете в общение с Него, когато в някоя точка от живота си бягате от Него? 

Човекът, който не се покорява, не може да вярва и единствено този, който се покорява може да 

вярва. Благодатният призив на Исус сега се превръща в една строга заповед: Направи това! 

Откажи се от това! Слез от лодката и ела при Мен! Когато човек каже, че не може да се покори 

на заповедта на Исус, понеже той вярва или понеже не вярва, Исус казва: „Първо се покори, 

извърши външното действие, откажи се от притежанията си, премахни препятствията, които те 

отделят от Божията воля. Не казвай, че не си получил вяра. Няма да имаш такава, докато 

упорстваш в непокорство и отказваш да направиш първата крачка. Нито пък трябва да казваш, 

че имаш вяра и следователно няма нужда да правиш първата крачка. Ти не си получил вяра, 

понеже не правиш първата крачка, но оставаш закоравен в своето неверие, маскирано като 

смирена вяра. Зло увъртане е да се твърди това, сигурен знак за липса на вяра, което на свой 

ред води до липса на покорство. Това е непокорството на „вярващите”, когато от тях е поискано 

да се покорят, а те просто изповядват своето неверие и остават в това състояние.” (Марк 9:24) 

Вие сте заинтересовани от въпроса. Ако вярвате направете първата крачка – тя води 

към Христос. Ако не вярвате, въпреки това направете първата крачка, понеже трябва да я 

направите. Никой не желае да знае за вашата вяра или неверие, заповедта към вас в този 

момент е да извършите едно дело на покорство. Тогава ще се намерите в ситуация, в която 

вярата става възможна и където вярата съществува в истинският смисъл на думата. 

Следователно тази ситуация не е следствие от нашето покорство, а дар от Този, Който 

заповядва да се покоряваме. Ако не сме готови да влезем в тази ситуация, вярата ни ще бъде 

нереална и ние ще лъжем себе си. Не можем да избегнем тази ситуация, понеже нашата най-

важна грижа е каква е правилната вяра в Исус Христос и нашата цел е и винаги ще бъде 

вярата и единствено вярата („от вяра към вяра” (Римл. 1:17). 

Ако някой се втурва напред и предизвиква това в излишък от протестантска ревност, 

нека да запита себе си дали в края на краищата не си е позволил да стане защитник на 

евтината благодат. Истината е, че докато държим и двете страни на твърдението заедно, те не 

съдържат никакво несъответствие с правилното вярване, но веднага щом едната е разделена 

от другата е обречено да се превърне в камък за препъване. „Само този, който вярва се 

покорява” е това, което казваме на тази част от душата на вярващия, която се покорява и „само 
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който се покорява вярва” е това, което казваме на тази част от душата на покорният, която 

вярва. Ако първата част от твърдението остане сама, вярващият е изложен на опасността от 

евтината благодат, която е друга форма на осъждение. Ако втората част остане сама, той е 

изложен на опасността от спасение чрез дела, което също е друга форма на осъждение. 

На това място е удачно да направим няколко наблюдения от пастирски характер. 

Работейки с души, жизнено важно е за един пастир да помни и двете страни на твърдението. 

Когато хората се оплакват например, че намират за трудно да вярват, това е знак за 

съзнателно или несъзнателно непокорство. Твърде лесно е да ги отпратим като им предложим 

лекарството на евтината благодат. Това оставя болестта толкова лоша, колкото е била и 

преди, и прави словото на благодатта един вид себедадено успокоение или себедадено 

опрощение. Но когато това се случи, нещастният човек не може да намери повече никакво 

утешение в думите на опрощение казани от свещеника – той е станал глух за Божието Слово. 

И дори, ако сам хиляди пъти опрощава себе си, той е изгубил всяка способност за вяра в 

истинската прошка, именно понеже никога не я е познавал истински. Неверието благоденства 

при евтината благодат, понеже то е решено да упорства в неверие. 

Днес свещениците често се срещат с подобни случаи. Резултатът обикновено е, че 

себедаденото опрощение затвърждава човека в неговото непокорство и го кара да твърди, че 

не разбира нито милостта, нито Божиите заповедите. Той се оплаква, че Божиите заповеди са 

несигурни и че може да се тълкуват по различни начини. Отначало той съзнава достатъчно 

своето непокорство, но с нарастващото закоравяване на сърцето тази увереност става все по-

слаба и накрая той толкова се заплита, че губи всякаква способност да чува Божието Слово и 

вярата е напълно невъзможна.  

Човек може да си представи, че води следния разговор с пастира:  

„Изгубих вярата, която някога имах.”  

„Ти трябва да слушаш Словото, което ти се говори в проповедта.”  

„Слушам, но не мога да извлека нищо от него, то просто попада в едно глухо ухо що се 

отнася до мен.”  

„Проблемът е, че ти просто не желаеш да чуеш.”  

„Точно обратното, искам.”  

Тук те обикновено се разделят, понеже пастирът не знае какво да каже по-нататък. Той 

помни единствено първата част от твърдението. „Единствено този, който вярва се покорява.” 
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Но това не помага, понеже вярата е това, което този човек намира за невъзможно. Пастирът се 

чувства изправен пред нерешимата загадка на предопределението. Бог дава вяра на някои и я 

отказва на други. Така пастирът вдига ръце и оставя бедният човек на съдбата му. Но това би 

трябвало да е повратният момент в разговорът. Това е решителният повратен момент. 

Пастирът трябва да престане да спори с него и да спре да взема насериозно неговите 

трудности. Това наистина ще е от полза за човека, понеже той само се опитва да се скрие зад 

тях. Сега е времето да се хване бикът за рогата и да каже: „Само този, който се покорява 

вярва.” Така насоката на разговорът е прекъсната и пастирът може да продължи: „Ти си 

непокорен, ти се опитваш да запазиш някои части от живота си под собственият си контрол. 

Това ти пречи да слушаш Христос и да вярваш на благодатта Му. Ти не можеш да чуеш 

Христос, понеже съзнателно си непокорен. По някакъв начин в сърцето си ти отказваш да се 

покориш на Неговият призив. Твоята трудност е твоят грях.” Сега Христос отново излиза 

напред и може да се пребори с дявола, който до този момент се е криел под покривалото на 

евтината благодат. Жизнено важно е пастирът да е готов и с двете страни на твърдението: 

„Само този, който се покорява може да вярва и само този, който вярва, може да се покорява.” В 

името на Христос той трябва да подтикне човекът към покорство, към действие, да направи 

първата крачка. Той трябва да каже: „Прекъсни всички връзки, които те дърпат назад и Го 

последвай.” На този етап първата стъпка е от най-голямо значение. Силната крепост, която 

непроницаемият грешник е обитавал трябва да бъде ударена понеже в нея Христос не може 

да бъде чут. Кръшкачът трябва да бъде извлечен от мястото, на което се крие и което е 

изградил за себе си. Едва тогава той може да си върне способността да вижда, чува и вярва. 

Разбира се, макар това да е едно дело, първата стъпка не носи заслуга пред Христос – тя 

никога няма да бъде нещо повече от едно мъртво дело. Но дори и така Петър трябва да слезе 

от лодката преди да може да вярва. Накратко ситуацията е следната. Нашият грешник се е 

опил с евтина и лесна благодат, приемайки твърдението, че само този, който вярва може да се 

покорява. Той упорства в непокорство и търси утешението сам да си даде прошка. Това 

единствено прави ушите му глухи за Божието Слово. Ние не можем да пробием тази крепост, 

докато просто повтаряме твърдението, което му дава възможност да се защитава. Така ние 

трябва да достигнем до повратната точка без да се бавим повече и да го наставим към 

покорство: „Единствено този, който се покорява, може да вярва.” 

Няма ли това да го подведе и да го накара да уповава на собствените си дела? Съвсем 

не. Той много по-лесно ще осъзнае, че тази вяра съвсем не е истинска. Той ще бъде избавен 

от своята обвързаност като получи възможност да достигне до една определена позиция. По 
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този начин очите му биват отворени още веднъж за призивът на Исус към вяра и ученичество. 

Това още веднъж ни води до историята на богатият младеж. 

„И ето един момък дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам 

вечен живот? А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. 

Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите. Казва Му: Кои? Исус рече: Тия: Не 

убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Почитай баща си и майка 

си; и Обичай ближния си както себе си. Момъкът Му казва: Всичко това съм пазил [от 

младостта си]; какво ми още не достига? Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, 

продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме 

следвай. Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много 

имот” (Матей 19:16-22). 

Въпросът на младия човек за вечният живот е въпрос за спасението, единственият 

краен, сериозен въпрос на света. Но не е лесно той да бъде правилно формулиран. Това е 

явно от начинът, по който младият човек очевидно желае да зададе един въпрос, но всъщност 

пита нещо друго. Правейки това, той избягва реалният въпрос. Той отправя въпросът си към 

„благият учител.” Той желае да чуе мнението и съвета на един добър учител, и да се допита до 

добрият учител за този конкретен въпрос. По този начин той се отклонява в две направления. 

Първо, той смята, че това е толкова важен въпрос, че Исус трябва да има да каже нещо 

значимо по него. Второ, той очаква от благият учител една тежка дума, но със сигурност не 

Божие слово, което може да предяви абсолютно изискване за неговото покорство. Вечният 

живот за него е един академичен проблем, който си заслужава да бъде дискутиран с „благият 

учител.” Но още първите думи на Исус са един груб шок за него: „Защо ме наричаш благ? 

Само един е благ.” Въпросът е издал неговите истински чувства. Той иска да си говори за 

вечният живот с един добър рави. Сега той осъзнава, че говори не с един благ учител, а със 

Самият Бог и затова единственият отговор, който получава от Божият Син е съвсем ясно 

препращане към заповедите на Самия Бог. Той няма да получи отговор от един „благ учител,” 

едно лично мнение за приложението на откритата Божия воля. Исус сочи настрани от Себе Си 

към Бога, Който единствен е благ и следователно веднага доказва, че е съвършеният Божий 

Син. Питащият стои пред Самият Бог и е разкрит като един, който се опитва да се измъкне от 

откритата Божия воля, докато в същото време вече знае каква е тази воля. Младият човек знае 

заповедите. Но ситуацията е такава, че той не може да се задоволи с тях, а желае да отиде 

отвъд тях. Исус вижда какво се крие зад неговия въпрос и знае, че това е един въпрос свързан 

с угаждането на Бога, който обаче е концентриран върху човека. Защо твърди той, че до този 
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момент не знае отговора? Защо обвинява Бога за това, че го е оставил толкова дълго в 

неведение по този жизненоважен въпрос? Така младият човек вече е хванат и призован пред 

съдебния престол на Бога. Той е предизвикан да остави академичният въпрос и да си 

припомни простото покорство на откритата Божия воля. 

Още веднъж младият човек се опитва да се измъкне от проблема като задава втори 

въпрос: „Кои?” Самият дявол се прокрадва зад този въпрос. Младежът знае, че е хванат в 

капан и че това е единственият изход. Разбира се, той знае заповедите. Но кой би могъл да 

знае при толкова много заповеди кои се отнасят до неговата ситуация? Откровението на 

заповедите е неясно, казва младият човек. Още веднъж, той не вижда заповедите освен във 

връзка със себе си и със собствените си проблеми и конфликти. Той пренебрегва ясната 

Божия заповед заради много интересното, но твърде човешко притеснение за собствените си 

морални трудности. Грешката му лежи не толкова в неговата увереност за тези трудности, 

колкото в желанието му да ги постави срещу Божиите заповеди. На практика целта, за която 

тези заповеди са били дадени, е да разрешат тези трудности. Моралните трудности са първото 

следствие от грехопадението и сами са резултат от разбунтувалият се срещу Бога човек. 

Змията в рая ги поставила в умът на първият човек, когато попитала: „Наистина ли каза Бог?” 

Дотогава Божията заповед била достатъчно ясна и човекът бил готов да я пази с детско 

покорство. Но сега това е минало и моралните съмнения и трудности са се промъкнали. 

Заповедта, казва змията, трябва да бъде пояснена и изтълкувана. „Наистина ли каза Бог?” 

Човек трябва да реши за себе си какво е добро като използва съвестта си и своето познаване 

на доброто и злото. Заповедта може да бъде тълкувана по различни начини и Божията воля е 

тя да бъде тълкувана и обяснявана, понеже Бог е дал на човека свободна воля да решава 

какво да направи. Но това означава непокорство от самото начало. Съмненията и 

размишленията заемат мястото на спонтанното покорство. Порасналият човек със своята 

свобода на съвестта поставя своето превъзходство над детското покорство. Накратко, това е 

едно отстъпление от Божията реалност в човешките спекулации от вяра към съмнение. 

Въпросът на младият човек го показва в истинската му светлина. Той е човек в греха. 

Отговорът на Исус завършва това разкриване. Исус просто цитира Божиите заповеди така, 

както те са открити в Писанието и по този начин още веднъж ги утвърждава като Божии 

заповеди. Младежът е хванат още веднъж. Той се е надявал да избегне посвещението на 

някакво по-конкретно морално задължение като накара Исус да дискутира морални проблеми. 

Той се е надявал Исус да му покаже изход от моралните му трудности. Но вместо това той 

открива, че Исус се обръща не към въпросите му, а към самият него. Единственият отговор на 
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неговите трудности е самата Божия заповед, която го предизвиква да сложи край на 

академичните дискусии и да се заеме със задължението да се покорява. 

Само дяволът има отговор на нашите морални трудности и той гласи: „Продължавай да 

представяш проблеми и ще избегнеш необходимостта да се покоряваш.” Но Исус не се 

интересува от проблемите на младият човек, Той се интересува от самият младеж. Той 

отказва да приеме тези трудности толкова сериозно колкото го прави младежът. Има само 

едно нещо, което Исус взема насериозно и то е, че е крайно време младият човек да започне 

да слуша заповедите и да им се покорява. Там където моралните трудности са вземани 

толкова насериозно, където те поробват и измъчват човека, понеже не го оставят да пристъпи 

към освобождаващото действие на покорството, там се разкрива неговото цялостно безбожие. 

Всички тези трудности са показани като безбожни, непокорни и като доказателство за 

едно просто непокорство. Единственото нещо, което е от значение е практическото покорство. 

То ще разреши неговите трудности и ще го направи (и всички нас) свободни да станем Божии 

деца. Такава е Божията диагноза за човешките морални трудности. 

Младежът вече два пъти е бил изправян лице в лице с истината на Божието Слово и 

няма по-нататъшен шанс да избегне неговите заповеди. Ясно е, че няма друга алтернатива 

освен да им се покори. Но той все още не е доволен. „Всички тези съм опазил от младостта 

си: какво още не ми достига?” Без съмнение в този момент той е толкова убеден в своята 

искреност, колкото е и преди. Но именно тук неговото незачитане на Исус достига своя връх. 

Той знае заповедите и ги е опазил, но сега смята, че не може това да е единственото, което 

Бог изисква от него, че трябва да има още нещо, някакво необикновено, уникално изискване и 

това е, което той желае да направи. Откритата заповед на Бога е недостатъчна, казва той, 

докато прави последният си опит да опази своята независимост и да решава сам какво е добро 

и зло. От една страна той утвърждава заповедите, а от друга директно ги напада.  

На това място св. Марк добавя: „И Исус като го погледна, възлюби го” (Марк 10:21). 

Исус вижда колко безнадеждно младият човек е затворил умът си за живото Божие Слово, 

колко е сериозен той за него и колко сърдечно се бори с живата заповед и спонтанното 

покорство, което тя изисква. Исус желае да помогне на младежа понеже го обича. Затова сега 

идва последната дума: „Ако искаш да си съвършен иди, продай всичко, което имаш и го 

раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето и ела и Ме следвай.” Има три неща, 

които трябва да отбележим тук. Първо, сега Самият Исус заповядва. Същият Исус, Който по-

рано е отклонил младежът от благият учител и го е насочил към Бога, Който единствен е благ, 

сега предявява претенция за Божествен авторитет и произнася последната дума. Младият 
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човек трябва да разбере, че Самият Божий Син стои пред него. Като Син, макар младият човек 

да не знае това, Исус е отклонил вниманието му от Себе Си и го е насочил към Отца, с Когото 

Той е в съвършено единство. И сега още веднъж като Син Той изговаря заповедта на Самият 

Бог. Исус трябва да направи тази заповед кристално ясна в момента, в който призовава 

младежът да Го последва. Ето същността на заповедите – да живееш в общение с Христос. 

Този Христос сега конфронтира младият човек със Своя призив. Той не може повече да бяга в 

нереалният свят на своите морални трудности. Заповедта е ясна и директна: „Следвай Ме.” 

Второто нещо, което трябва да отбележим е, че дори тази заповед може да бъде 

разбрана погрешно и затова трябва да бъде обяснена. Младият човек все още може да 

повтори своята първоначална грешка и да приеме заповедта като една възможност за морални 

постижения, един вълнуващ начин на живот, но живот, който човек лесно може да изостави, 

ако се появи случай. Това би било също толкова погрешно, колкото ако младежът беше приел 

ученичеството като логическото заключение на своето търсене на истината, в което той 

първоначално е участвал като едно допълнение, едно изяснение или едно завършване на своя 

стар живот. За да не допусне погрешното разбиране, Исус трябва да създаде една ситуация, 

от която не е възможно човек да се оттегли, една необратима ситуация. В същото време 

трябва да стане ясно, че това в никакъв случай не е едно реализиране на миналия живот. Така 

той го задължава да избере доброволна бедност. Това е една „екзистенциална” страна на 

въпроса и нейната цел е да направи младежът способен да достигне до окончателно 

разбиране на истинският път на покорство. Тя произлиза от обичта на Исус към младежа и 

представлява единствената връзка между стария и новият живот. Но трябва да отбележим, че 

връзката не е идентична със самият нов живот. Тя не е дори първата крачка във вярната 

посока, макар като едно действие на покорство да е важна необходимост. Първо младежът 

трябва да продаде всичко, което има и да го раздаде на бедните и след това да последва. 

Ученичеството е целта, доброволната бедност е средството. Третото нещо, което трябва да 

отбележим е следното: Когато младежът пита: „Какво още не ми достига?” Исус отговаря: „Ако 

желаеш да си съвършен…” На пръв поглед изглежда, че Исус мисли с термините на една 

добавка към предишният живот на младият човек. Но това е една добавка, която изисква 

изоставяне на всяка предишна връзка. До този момент съвършенството винаги му е убягвало. 

И разбирането, и изпълнението на заповедите е било неправилно. Едва сега, тръгвайки след 

Христос, той може да ги разбере и да ги изпълнява правилно и едва сега понеже Исус Христос 

е Този, Който го призовава. В момента, в който се обръща към въпросът на младият човек 

Исус го изтръгва от него. След това той пита за пътят за вечен живот: Исус отговаря: „Аз ще те 

призова; това е всичко.” 
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Отговорът на проблемът на младият човек е Исус Христос. Той се е надявал да чуе 

думите на благият учител, но сега разбира, че това слово е Човекът, на Когото той задава 

въпросът. Той стои лице в лице с Исус, Божият син. Това е истинската среща. Сега въпросът е 

просто да или не, покорство или непокорство. Отговорът е не. Той си отива разочарован и 

измамен в надеждите си, неспособен да се освободи от своето минало. Той има много имот. 

Призивът да последва Исус означава това, което се има в предвид по-горе – посвещение на 

личността на Исус Христос и Неговото следване. Животът на ученичество не едно поклонение 

на герой, което оказваме на добрият господар, а покорство на Божия Син. 

Историята богатият младеж е тясно свързана с въведението към притчата за добрият 

самарянин. „И, ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да 

правя за да наследя вечен живот? А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш? А той 

в отговор каза: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с 

всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си“. Исус му рече: Право си 

отговорил; това стори, и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на 

Исуса: А кой е моят ближен?” (Лука 10:25-29). 

Въпросът на книжника е същият като на младият човек, разликата е единствено, че ни е 

казано ясно, че той изпитва Исус. Той вече е намерил отговорът на своят въпрос и желае да 

завлече Исус в една област на неразрешими морални проблеми и трудности. Исус му отговаря 

до голяма степен по същият начин както на богатият младеж. В сърцето си питащият знае 

отговорът на своя въпрос. От момента, в който го задава, макар да знае отговорът, той желае 

да избегне отговорността да се покори на Божията заповед. Единственият отговор, който той 

получава е: „Вече знаеш задълженията си. Прави това и ще живееш.” 

Първият рунд вече е изгубен, така че законникът трябва да опита отново. Подобно на 

богатият младеж той се опитва да се измъкне като повдига морални трудности. „А кой е моят 

ближен?” Колко пъти оттогава този въпрос е бил задаван с добра вяра и искрено невежество! 

Това е достатъчно вероятно и всеки искрено търсещ истината може разумно да го зададе. Но 

не това е, което законникът прави. Исус парира въпросът като едно дяволско изкушение и това 

на практика е цялата идея на притчата за добрият самарянин. Това е един въпрос, който 

можете да продължавате да задавате без никога да получите отговор. Неговият източник лежи 

в „човеци с развратен ум и лишени от истината” хора, които „имат болничава охота за 

разисквания и препирни за нищожности” (1 Тимотей 6:4-5). Това е въпрос на хора, които се 

надуват, хора, които „всякога се учат и никога не могат да достигнат до познание на 

истината,” на хора „имащи вид на благочестие, но лишени от силата му” (2 Тимотей 3:5). Те 
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не могат да вярват и продължават да питат същият въпрос, понеже „съвестта им е 

прегоряла” (1 Тимотей 4:2), защото отказват да се покорят на Божието Слово. 

Кой е моят ближен? Приема ли някакъв отговор този въпрос? Дали е моят роднина, 

моят сънародник, моят брат християнин или моят враг? Има елементи на истина и лъжа във 

всеки от тези отговори. Въпросът ни оставя в съмнение и непокорство, и е едно истинско 

действие на бунт срещу Божията заповед. Разбира се, казвам аз, аз искам да върша волята 

Му, но Той не ми е казал как да реша каква е тя. Тази заповед не ми дава ясни указания и по 

никакъв начин не решава моите проблеми. Въпросът: „Какво да сторя?” е първият опит на 

книжника да хвърли прах в собствените си очи. Отговорът е: „Знаеш заповедите, нали? Е, 

тогава ги върши. Ти не трябва да задаваш въпроси, а да се захванеш за работа!” И последният 

въпрос: „Кой е моят ближен?” е един израз на отчаяние (или на доверие в себе си) – книжникът 

се опитва да оправдае своето непокорство. Отговорът е: „Ти си ближен. Иди и се опитай да 

покажеш любещо покорство на другите.” Ближността не е качество на другите хора, тя е просто 

тяхната претенция към нас. Всеки момент и всяка ситуация ни предизвиква към действия и 

покорство. Ние буквално нямаме време да седнем и да се запитаме дали този и този са наши 

ближни или не. Ние трябва да започнем да действаме и да се покоряваме като се държим с 

него като с ближен. 

Може би това ви удивлява. Може би вие все още смятате, че трябва да мислите 

предварително и да знаете какво трябва да правите. На това има само един отговор. Можете 

да знаете и да мислите за това единствено като го вършите. Можете да научите какво е 

покорството само като се покорявате. Няма полза да задавате въпроси, единствено чрез 

покорство достигаме до познание на истината. Когато съвестта ни е отклонена от греха ние се 

изправяме пред призива на Исус за спонтанно покорство. Но докато богатият младеж е 

призован към благодатта на ученичеството, законникът, който иска да Го изпита просто е 

отпратен обратно към заповедта. 

 

ВСЕОТДАЙНО ПОКОРСТВО  

Когато е предизвикан от Исус да избере живот на доброволна бедност, богатият младеж 

знае, че е изправен пред простата алтернатива на покорство и непокорство. Когато Левий е 

призован от сметките на длъжниците и Петър от мрежите, няма съмнение, че Исус е сериозен. 

И двамата трябва да оставят всичко и да Го последват. Отново, когато Петър е призован да 

тръгне по развълнуваното море, той трябва да стане и да рискува живота си. В подобни случаи 
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се изисква едно единствено нещо – да се вярва и да се приеме думата на Христос като по-

сигурна от всички останали неща в света. 

Силите, които се стремят да застанат между думите на Исус и отговорът на покорство 

са били толкова значими, колкото са и днес. Разумът и съвестта, отговорността и 

благочестието, всичко това препречвало пътя и дори законът и „духовният авторитет” били 

пречки, които претендирали, че ги защитават от крайностите на антиномианството и 

„ентусиазма.” Но думите на Исус правят недостатъчни всички тези бариери и създават 

покорство. Този призив бил Самото Божие Слово и всичко, което се изисквало било едно 

посветено покорство. 

Ако, докато си четем Библията, чуем, че Исус ни говори по този начин днес, ние 

вероятно ще се опитаме да спорим по следният начин: „Вярно е, че изискванията на Исус са 

достатъчно конкретни, но аз трябва да помня, че никога не трябва да приемам заповедите Му 

легалистично. Това, което в действителност се изисква от мен е вяра. Но моята вяра не е 

задължително свързана с богатството и бедността или с каквото и да е друго подобно нещо. 

Ние можем да сме едновременно бедни и богати по дух. Не е важно аз да нямам притежания, 

но ако имам такива трябва да ги държа все едно, че нямам, с други думи трябва да култивирам 

един дух на вътрешна откъснатост, така че сърцето ми да не е в моите притежания.” Исус 

може и да казва: „Продай имота си,” но Той има в предвид: „Нека за теб да бъде без значение, 

че имаш притежания. Притежавай нещата си тихо, сякаш ги нямаш. Нека сърцето ти да не 

бъде в твоите притежания.” 

Ние се извиняваме за липсата на посветено покорство към думите на Исус под 

претекста за легализъм и предполагаемо предпочитание към едно покорство „във вяра.” 

Разликата между нас и богатият младеж е, че на него не му е било позволено да се утеши 

казвайки: „Няма значение какво казва Исус, аз все още мога да задържа своите притежания, но 

в един дух на вътрешна откъснатост. Въпреки своята неадекватност, аз мога да намеря утеха в 

мисълта, че Бог ми е простил греховете и че мога да имам общение с Христос във вяра.” Но 

не, той си отива твърде наскърбен. Понеже не се е покорил, той не може да вярва. В това 

младежът бил напълно честен. Той си отишъл от Исус и в тази честност се съдържа повече 

обещание, отколкото във всяко явно общение с Исус изградено на непокорство. Както Исус 

разбира проблемът с младежът бил, че той не бил способен на подобно вътрешно откъсване 

от богатствата. Като искрено търсещ съвършенство той вероятно е опитвал това хиляди пъти 

по-рано и се провалял, както показва чрез отказът да се покори на думите на Исус, когато 

дошло времето за решение. Именно тук младежът е напълно честен. Но ние в нашата 
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изтънченост се различаваме напълно от слушателите на думите на Исус, за които Библията 

говори. 

Ако Исус казва на някого: „Остави всичко и Ме последвай, раздай притежанията си, 

остави семейството си, родът си и бащиният си дом,” той знае, че на този призив има само 

един отговор – отговорът на всеотдайно покорство. Само на това покорство е дадено 

обещание за общение с Исус. 

Но ние вероятно можем да спорим по следният начин: „Разбира се, че искаме да 

приемем призивът на Исус с пълна сериозност, но все пак истинският път за покорство трябва 

да минава и през нашата настояща заетост, да останем с нашите семейства и да Му служим 

там с един дух на истинска вътрешна откъснатост.” Отново, ако Той ни казва: „Не бой се,” ние 

ще решим, че Той има в предвид: „Разбира се, за нас не е погрешно да се боим. Ние трябва да 

работим и да осигуряваме за себе си за тези, които зависят от нас. Ако не направим това, ние 

изоставяме своите отговорности. Но през цялото време ние трябва да бъдем вътрешно 

свободни от всяко безпокойство.” 

Исус може да ни каже: „Ако някой те удари по едната буза,2 обърни му и другата.” В 

този случай ние ще решим, че Той има в предвид: „Начинът истински да обичаш врага си е 

като здраво се бориш с него и му отвърнеш на удара.” Исус може да каже: „Първо търсете 

Божието царство” и ние ще тълкуваме това като: „Разбира се, преди това ние трябва да търсим 

много други неща – как иначе можем да живеем? Това, което Той има в предвид е една 

окончателна готовност за Божието царство.” 

През цялото време ние се опитваме да избегнем задължението на посветеното, 

буквално покорство. 

Как е възможен подобен абсурд? Какво се е случило, че думите на Исус да бъдат по 

такъв начин обезценени чрез подобна дребнавост и по този начин да станат за подигравка на 

света? Когато се издават заповеди в други сфери на живота, няма никакво съмнение относно 

тяхното значение. Ако един баща прати детето си да ляга, момчето веднага разбира какво 

трябва да направи. Но представете си, че вместо това то реши да използва едно повърхностно 

псевдо-богословие. В този случай то би могло да каже повече или по-малко следното: „Баща 

ми каза да си лягам, но той всъщност имаше в предвид, че аз съм изморен и той не желае аз 

да съм уморен. Аз мога да си почина също толкова добре и ако отида да играя. Следователно, 

когато баща ми казва да си лягам, той всъщност има в предвид: Излез и си играй.” Ако детето 

опита подобни аргументи пред баща си или гражданинът пред правителственият орган те и 
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двамата ще бъдат посрещнати по начин, който няма да имат възможност да сбъркат – 

накратко те ще бъдат наказани. 

Трябва ли да се отнасяме към заповедите на Исус различно, отколкото към останалите 

заповеди и да заменим посветеното покорство с едно принизено покорство? Как е възможно 

това! Възможно е, понеже зад цялата тази изтънченост лежи някаква истина. Когато Исус 

призовава богатият младеж да влезе в една ситуация, в която вярата е възможна, Той прави 

това единствено с цел да накара човекът да има вяра в Него, т.е. Той го призовава към 

общение със Себе Си. В крайна сметка това, което е от значение не е какво прави човекът, а 

единствено неговата вяра в Исус като Божий Син и Посредник. Всички обстоятелства, 

богатство или бедност, семеен живот или целибат, професия или нейната липса, в крайна 

сметка нямат нищо общо с това и всичко зависи единствено от вярата. Дотук ние сме напълно 

прави. Възможно е да имаме богатствата и притежанията на този свят и да вярваме в Христос. 

Но това е една крайна възможност на християнският живот, която е в нашите възможности 

само дотолкова, доколкото ревностно очакваме скорошното завръщане на Христос. Тя по 

никакъв начин не е първата и най-проста възможност. Парадоксалното разбиране на 

заповедите има своето християнско оправдание, но то никога не трябва да води до изоставяне 

на посветеното разбиране на заповедите. Това е възможно и допустимо единствено за някой, 

който живее с Христос като Негов ученик и в очакване на Краят. Безкрайно по-трудно и, 

говорейки по човешки, ”невъзможна възможност” е да се тълкува призивът на Исус по този 

парадоксален начин. Именно този парадоксален елемент излага призивът на постоянната 

опасност да бъде превърнат в самата си противоположност и използван като едно извинение 

за избягване необходимостта от конкретното покорство. Никой, който не усеща, че би бил 

много по-щастлив, ако може да разбере и да се покори на заповедта на Исус в нейният пряк и 

буквален смисъл, и по този начин да се откаже от всичките си притежания, вместо да се 

прилепва към тях, няма право да тълкува думите на Исус по този парадоксален начин. Ние 

трябва да държим двете неща заедно в умът си през цялото време. 

Действителният призив на Исус и отговорът на всеотдайно покорство имат неотменимо 

значение. Чрез тях Исус призовава хора в една действителна ситуация, в която вярата е 

възможна. Поради тази причина Неговият призив е действителен призив и Той желае да бъде 

разбиран като такъв, понеже знае, че единствено чрез действително покорство човек може да 

стане свободен да вярва. Премахването на всеотдайното покорство е още един начин за 

извращаване на скъпата благодат на призивът на Исус в евтината благодат на 

себеоправданието. Посредством това бива поставен един лъжлив закон на света, който прави 
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човека глух за конкретния призив на Христос. Този лъжлив закон е законът на света, на който 

законът на благодатта се явява допълнение и противопоставяне. „Светът” тук не е света, който 

е победен от Христос и който трябва ежедневно да бъде побеждаван чрез общение с Него, но 

света закоравен в един суров, непроницаем, легалистичен принцип. Когато това се случи, 

благодатта престава да бъде един дар от живия Бог, в който ние сме избавени от света и 

поставени в покорство на Христос. Вместо това тя е един общ закон, един божествен принцип, 

който трябва само да бъде приложен към конкретните случаи. Борейки се срещу легализма на 

простото покорство, ние завършваме като поставяме най-опасният от всички закони, законът 

на света и законът на благодатта. В нашият опит да се борим с легализма, ние завършваме в 

най-страшният вид легализъм. Единственият начин да се преборим с този легализъм е чрез 

истинско покорство на Христос, когато Той ни призовава да Го следваме, понеже в Исус 

законът е веднъж завинаги изпълнен и премахнат. 

Премахвайки простото покорство на принципа, ние залитаме към едно неевангелско 

тълкуване на Библията. Отваряйки Библията ние приемаме за даденост, че притежаваме един 

ключ за тълкуване. Но когато ключът, който използваме не е живият Христос, Който е 

едновременно Съдия и Спасител, нашето използване на този ключ вече не зависи единствено 

от волята на живия Свети Дух. Ключът, който използваме е общото учение за благодатта, 

което можем да приложим по собствена воля. Тогава проблемът с ученичество се превръща в 

един проблем и на егзегетиката. Ако нашата егзегетика е наистина евангелска, ние ще 

осъзнаем, че не можем изцяло да се идентифицираме с тези, които Христос призовава, понеже 

самите те са части от Божието Слово в Писанието, съдържанието на посланието. Би било 

лъжлива егзегетика да се опитваме в нашето ученичество да се държим сякаш сме 

непосредствени съвременници на хората, които Христос призовава. Но Христос, Когото 

Писанията прогласяват е във всяка дума, която изрича, Този, Който дава вяра единствено на 

тези, които Му се покоряват. Не е нито възможно, нито редно за нас се опитваме да излезем в 

гръб на Словото на Писанието до събитията, такива каквито те действително са се случили. 

Вместо това цялото Слово на Писанието ни призовава да следваме Исус. Не трябва да 

насилваме Писанията като ги тълкуваме с термините на някакъв абстрактен принцип, дори ако 

този принцип е учението за благодатта. В противен случай ще завършим с легализъм. 

Затова ние трябва да твърдим, че парадоксалното тълкуване на заповедите на Исус 

винаги включва буквално тълкуване, понеже целта ни не е да поставим един закон, а да 

прогласим Христос. 
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Остава да бъде казана само една дума за подозрението, че това просто покорство 

включва някакво учение за човешките заслуги, за една facere quod in se est, за настояването за 

предварително условие преди вярата да стане възможна. Покорството на призивът на Христос 

никога не лежи в нашата собствена сила. Ако ние например се откажем от всичките си 

притежания, това действие не е само по себе си покорство на изискването. На практика 

подобна крачка може да бъде точно противоположното на покорството на Исус, понеже тогава 

ние можем да избираме само един начин на живот, някакъв християнски идеал или някакъв 

идеал за францисканска бедност. Наистина в самото дело на отказа от притежанията си, човек 

може да се посвети на самият себе си и на един идеал, а не на заповедта на Исус. Той не е 

освободен от самият себе си, а още повече поробен. Стъпката в ситуацията, в която вярата е 

възможна не е едно предложение, което можем да направим на Исус, а винаги Негово 

благодатно предложение към нас. Едва когато стъпката е направена с подобен дух тя е 

приемлива. Но в този случай ние не можем да говорим за една свобода на избора от наша 

страна. 

„А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам, че мъчно ще влезе богат в 

царството небесно. И пак ви казвам: По-лесно е да мине камила през иглени уши, 

отколкото богат човек да влезе в царството Божие. то чуха учениците му, твърде се 

удивиха, и думаха: Като е тъй, кой може спасен да бъде? А Исус ги погледна и рече им: За 

хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно” (Матей 19:23-26). 

Удивеният въпрос на учениците: „Тогава кой може да се спаси?” изглежда показва, че 

те съвсем не смятат случаят с богатият младеж за изключение, а за типичен. Понеже те не 

питат: „Кой богаташ?”, а доста общо: „Тогава кой може да се спаси?” Понеже всеки човек, дори 

учениците, принадлежат към тези богаташи, за които е трудно да влязат в небесното царство. 

Отговорът, който Исус дава показва на учениците, че те са Го разбрали правилно. Спасението 

чрез следване на Исус не е нещо, което ние човеците можем сами да постигнем, но за Бога 

всичко е възможно. 

 

УЧЕНИЧЕСТВОТО И КРЪСТА  

31 И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде 

отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след 

три дни да възкръсне. 32 И явно говореше тая дума. А Петър Го взе настрана и почна да Го 

мъмри. 33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни 
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се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща. 34 

И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека 

се отрече от себе си, и така нека Ме следва. 35 Защото който иска да спаси живота си, ще 

го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси. 36 

Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си? 37 Защото 

какво би дал човек в замяна на живота си? 38 Защото, ако се срамува някой поради Мене и 

поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, 

когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели. (Марк 8:31-38) 

Тук призивът да следваме е тясно свързан с предсказанието на Исус за Неговите 

страдания. Исус Христос трябва да страда и да бъде отхвърлен. Това трябва е свойствено на 

обещанието на Бога – Писанието трябва да се изпълни. Има разлика между страдание и 

отхвърляне. Ако беше единствено страдал, Исус все още можеше да остане аплодираният 

Месия. Цялото съчувствие и възхищение на света можеше да бъдее фокусирано върху 

Неговото страдание. То можеше да бъде видяно като трагедия със своя вътрешна стойност, 

достойнство и чест. Но в страданието, Христос е отхвърленият Месия. Неговото отхвърляне 

лишава страданието от неговия ореол на слава. То трябва да бъде страдание без слава. 

Страданието и отхвърлянето обобщават целия кръст на Исус. Да умре на кръста означавало 

да умре презрян и отхвърлен от хората. Страданието и отхвърлянето бяха положени върху 

Исус като Божествена необходимост и всеки опит да бъдат предотвратени е дело на дявола, 

особено когато идва от страна на Неговите собствени ученици, защото на практика това е опит 

да се попречи на Христос да бъде Христос. Петър, канарата на Църквата е този, който 

извършва този грях веднага след като изповядва Исус за Месия и е определен за водач. Това 

показва как самата идея за страдащ Месия е скандална за Църквата дори в нейните най-ранни 

дни. Това не е този Господ, Който тя желае и като Църква на Христос тя не желае да има закон 

за страдание наложен й от нейния Господ. Протестът на Петър показва собственото му 

нежелание да страда и това доказва, че сатана е успял да се вмъкне в Църквата и се опитва 

да я откъсне от кръста на нейния Господ. 

Следователно, Исус трябва да покаже ясно и без всякакво съмнение, че това трябва 

относно страданието се отнася за Неговите ученици не по-малко, отколкото за Самия Него. 

Точно както Христос е Христос единствено в добродетелта на Своето страдание и отхвърляне, 

така и ученикът е ученик, само докато споделя страданието, отхвърлянето и разпятието на 

Своя Господ. Ученичество означава общение със страданията на Исус и, следователно, 

подчинение на закона на Христос, Който е закона на кръста. 
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Изненадващо е, че когато Исус започва да разкрива тази неизбежна истина на Своите 

ученици, Той още веднъж им дава свободата да Го последват или отхвърлят. Ако някой иска 

да дойде след Мен, казва Той. Защото това въобще не е сигурно, дори и за учениците. Никой 

не може да бъде принуден, никой не може дори да се очаква да дойде. Вместо това Той казва: 

Ако някой е готов да отхвърли всички други предложения, които има, за да Го последва. Още 

веднъж всичко е оставено на личното решение. Когато учениците са по средата на пътя на 

ученичеството, те достигат до друг кръстопът. Още веднъж те са оставени да изберат сами, 

нищо не се очаква от тях, нищо не им е наложено. Толкова важно е изискването на настоящия 

момент, че учениците трябва да бъдат оставени свободно да направят собствения си избор, 

преди да им бъде разкрита цената на ученичеството. 

Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си. Ученикът трябва да каже 

на себе си същите думи, които Петър каза за Христос, когато се отричаше от Него: Не 

познавам този човек. Себеотричането никога не е серия от изолирани действия на потъпкване 

или аскетизъм. То не е самоубийство, защото има елемент на собствена воля дори и в това. 

Да се отречем от себе си, означава да виждаме единствено Христос и не повече себе си, да 

виждаме единствено Този, Който върви пред нас, без да виждаме пътя, който е твърде труден 

за нас. Още веднъж, всичко, което себеотричането може да каже е Той води, стой близо до 

Него. 

…и да вдигне кръста си. Исус щедро подготвя пътя за тези думи като първо говори за 

себеотричането. Само когато напълно престанем да съзнаваме себе си, ние сме готови да 

вземем кръста си заради Него. Ако накрая ние познаваме единствено Него, ако престанем да 

забелязваме болката на собствения си кръст, ние наистина гледаме единствено на Него. Ако 

Исус не ни беше подготвил така милостиво за тези думи, ние бихме ги намерили за 

непоносими. Но Той ни подготвя за това, прави ни способни да приемем дори дума тежка като 

тази, като дума на благодат. Тя идва при нас с радостта на ученичеството и ни утвърждава в 

него. 

Да понесем кръста си не е трагедия; това е страдание дадено като пълно единение с 

Исус Христос. Когато дойде, то не е случайност, а необходимост. Това не е страдание, което е 

неотделимо от настоящия смъртен живот, а страдание, което е съставна част от специалния 

християнски живот. То не е страдание per se, но страдание-и-отхвърляне и то не отхвърляне за 

някаква кауза или убеждение, нито дори за нашата собствена, но отхвърляне заради Христос. 

Ако нашето християнство престане да гледа сериозно на ученичеството, ако го удавим в 

емоционален изблик, който не поставя скъпи изисквания и който не прави разлика между 
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естествени и християнски опитности, тогава ние започваме да гледаме на кръста като на едно 

обикновено, ежедневно бедствие, като на едно от изпитанията и скърбите на живота. Тогава 

ние сме забравили, че кръста означава отхвърляне и срам, както и страдание. Псалмистът 

скърби заради това, че е бил презрян и отхвърлен от човеците и това е съставна 

характеристика на страданието на кръста. Но тази идея е престанала да бъде смислена за 

християнството, което вече не вижда разлика между обикновения човешки живот и живота 

посветен на Христос. Кръстът означава споделяне страданията на Христос пълно и докрай. 

Само човек напълно посветен на ученичество, може да преживее значението на кръста. 

Кръстът е там от самото начало, той отива единствено, за да го вдигне. Не е необходимо да 

излиза и да търси за себе си кръст, няма нужда съзнателно да тича след страданието. Исус 

каза, че всеки християнин има свой собствен кръст, който го очаква, кръст приготвен и 

определен от Бога. Всеки трябва да понесе определеният му дял страдание и отхвърляне. Но 

всеки има различен дял. Някои Той е сметнал за достойни за най–висшата форма на 

страдание и им дава благодатта на мъченичеството, докато други не позволява да бъдат 

изкушени извън възможностите им да устоят. Но това е един и същ кръст във всеки отделен 

случай. 

Кръстът е положен върху всеки християнин. Първото страдание за Христос, което всеки 

трябва да понесе е призива да скъса връзките с този свят. Това е смъртта на стария човек, 

която се случва при срещата с Христос. Когато се захванем с ученичеството, ние предаваме 

себе си на Христос чрез общение с Неговата смърт – предаваме живота си на смърт. Така се 

започва; кръстът не е ужасния край на един иначе добър и щастлив живот, а ни среща в 

началото на нашето общение с Христос. Когато Христос призовава един човек, Той го 

призовава да дойде и да умре. Това може да е смърт подобна на тази на първите ученици, 

които оставиха дом и работа, за да Го последват; или може да е смърт като тази на Лутер, 

който трябвало да напусне манастира и да се върне обратно в света. Но това е същата смърт 

всеки път – смъртта в Исус Христос, смъртта на стария човек при Неговия призив. Призивът на 

Исус към младия богаташ бил призив да умре, защото единствено човек, който е мъртъв за 

себе си може да следва Христос. На практика всяка заповед на Христос е заповед да се умре с 

всички наши желания и страсти. Но ние не искаме да умрем и следователно Исус Христос и 

Неговият призив са по необходимост нашата смърт, както и нашият живот. Призивът на 

Христос, Неговото кръщение, поставят християнина в средата на ежедневната арена срещу 

греха и дявола. Всеки ден той се натъква на нови изкушения и всеки ден трябва да страда 

отново заради Христос. Раните и белезите, които получава в битката, са живите знаци за 

участието му в кръста на неговия Господ. 
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Но има и друг вид страдание и срам, който не е спестен на християнина. Вярно е, че 

единствено страданието на Христос е средството за изкупление, но все пак тъй като Той 

страда за и понесе греховете на целия свят и споделя с учениците си плодовете на Своите 

страдания, християнинът също трябва да преодолее изкушението, той също трябва да понесе 

греховете на другите, да понесе техния срам и да бъде изведен като жертвен агнец извън 

портите на града. Но той със сигурност би паднал под тежестта на този товар без помощта на 

Този, Който носи греховете на всички. Страданието на Христос му дава сила да преодолее 

греха на другите като им прости. Тогава той започва да носи товарите на другите. Един 

другиму теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон“ (Гал. 6:2). Както 

Христос понесе нашите грехове, така и ние трябва да понасяме греховете на хората около нас. 

Законът на Христос, който е наше задължение да изпълним, е носенето на кръста. Товарът на 

моят брат, който аз трябва да нося, не е само неговият вечен дял, неговите естествени 

характеристики и дарби, но и съвсем буквално неговият грях. И единственият начин да 

понесем неговият грях е като му простим със силата на кръста на Христос, който аз сега 

споделям. Така призивът да следвам Христос винаги означава призив да споделя делото на 

прошка на греховете на хората. Прошката е християнското страдание, което е задължение на 

християните да носят. 

Но как християнинът може да знае какъв кръст е приготвен за него? Той ще разбере 

това веднага след като започне да следва своя Господ и да споделя Неговия живот. 

Страданието е знакът на истинското ученичество. Ученикът не е по-голям от учителя си. 

Следването на Христос означава passiva passive, страдание, понеже трябва да страдаме. Това 

е причината, поради която Лутер поставя страданието сред знаците на истинската Църква и 

една от бележките направена в подготовката на Аугсбургската изповед по подобен начин 

определя Църквата като общество на тези, които са преследвани и страдат заради 

евангелието. Ако откажем да вдигнем кръста си и да се покорим на страданието и 

отхвърлянето от ръцете на хората, ние губим своето общение с Христос и преставаме да Го 

следваме. Но ако изгубим живота си в служение и носене на кръста, ние отново ще намерим 

живота си в обществото на кръста с Христос. Противоположното на ученичеството е да бъдем 

засрамени от Христос, от Неговият кръст и от цялата омраза, която кръстът носи. 

Ученичеството означава принадлежност към страдащият Христос и, следователно, 

въобще не е учудващо, че християните са призвани да страдат. На практика това е радост и 

белег за Неговата благодат. Житията на ранните християнски мъченици са пълни с 

доказателства, които показват как Сам Христос променя часа на тяхната физическа агония, 
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давайки им неизразима увереност за Своето присъствие. В часа на най-жестоките мъчения, 

които понасят заради Него, те стават участници в съвършената радост и наслада на 

общението с Него. Носенето на кръста се оказва единственият начин да триумфираш над 

страданието. Това е истина за всеки, който следва Христос, защото е било вярно за Него. 

И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче 

Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти 

искаш. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – 

немощно (Матей 26:39,42) 

Исус се моли на Своят Отец да Го отмине чашата и Неговият Отец чува молитвите Му. 

Защото чашата на страданието наистина Го отмина – но само чрез нейното изпиване. Когато 

коленичи втори път в Гетсиманската градина, Той получава увереност, че страданието 

наистина ще Го отмине, когато го приеме. Това е единственият път към победа. Кръстът е 

триумф над страданието. 

Страдание означава да бъдеш отделен от Бога. Следователно, тези, които живеят в 

общение с Него не могат да страдат истински. Тази старозаветна доктрина е изрично 

потвърдена от Исус. Затова Той поема върху Себе Си греха на целия свят и чрез това доказва 

победата Си над него. Той понесе цялото бреме на човешкото отделяне от Бога и в самият акт 

на пиене на чашата направи така, че тя да Го отмине. Той идва, за да победи страданието на 

света и поради това трябваше да я изпие до дъно. Следователно, макар да е все още вярно, 

че страдание означава да бъдеш отделен от Христос, все пак вътре в обществото на Исус 

страданието се преодолява чрез страдание и става пътят за общение с Бога. 

Страданието трябва да бъде понесено, за да може да отмине. Или света трябва да 

поеме цялото бреме и да падне под него, или то трябваше да падне върху Христос и да бъде 

преодоляно от Него. Той, следователно, страда победоносно заради света. Негово е 

единственото страдание, което има изкупителен ефект. Но Църквата знае, че светът все още 

търси някой, който да понесе неговото страдание и така, тъй като тя следва Христос, 

страданието става дял и на Църквата, и когато тя го понася, то е понесено от Христос. Тъй като 

винаги Го следва, под кръста Църквата стои пред Христос като представител на света. 

Защото Бог е Бог, Който понася. Божият Син понесе нашата плът, Той понесе кръста, 

Той понесе греха и така ни изкупи. По същия начин Неговите последователи са призвани да 

понасят и точно това означава да бъдеш християнин. Също както Христос запази общението 

си с Отца чрез Своето издържане, така и Неговите последователи запазват общението си с 

Него чрез своето издържане. Разбира се, ние можем да се отърсим от товара, който лежи 
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върху нас, но само, за да разберем, че носим още по-тежкия товар на бремето на собствения 

ни избор, бремето на самите нас. Но Исус приканва всички, които са отрудени и обременени да 

хвърлят своите товари и да вземат Неговия върху себе си – и този товар е лек и игото Му е 

благо. Бремето и товарът на Христос е неговият кръст. Да отидеш под знака на кръста не е 

нещастие и отчаяние, но мир и почивка за душата, това е най – великата радост. Тогава ние 

няма да ходим под законите и товарите, които сами сме си направили, но под товара на Този, 

Който ни познава и Който ходи под товара заедно с нас. Под Неговият товар ние сме уверени в 

Неговата близост и общение. Той е, Когото ученикът намира, когато вдигне кръста си. 

„Ученичеството не е ограничено до това, което можеш да схванеш – то трябва да 

надмине всяка представа. Потопи се в дълбоките води на собственото си разбиране и Аз 

ще ти помогна да разбереш как Аз разбирам. Объркването означава истинско разбиране. Да 

не знаеш къде отиваш е истинското знание. Моето разбиране надвишава твоето. Така 

Авраам тръгна заедно със своя баща, без да знае къде отива. Той вярваше на Моето знание 

и не се грижеше за своето собствено, и така намери верния път, и достигна до края на 

пътуването си. Ето, това е пътят на кръста. Не можеш да го намериш сам, така че 

трябва да Ме оставиш да те водя, като че ли си слепец. Защото не си ти, нито човек, 

нито някое създание, но самият Аз, Който те напътствам чрез Моето слово и Дух в пътя, 

по който трябва да ходиш. Не работата, която ти избираш, не страданието, което 

изнамираш, но пътят, който е пълна противоположност на всичко, което избираш или 

измисляш, или към което се стремиш – това е пътят, който трябва да поемеш. Към това 

те призовавам и в това ти трябва да си Мой ученик. Ако направиш това има определено 

време, в което твоят Господар ще дойде.“ (Лутер) 

 

УЧЕНИЧЕСТВОТО И ЛИЧНОСТТА 

„Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, 

братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.“ 

(Лука 14:26) 

Чрез призивът на Исус хората стават личности. Щат не щат, те са принудени да избират 

и това решение може да бъде направено единствено от самите тях. Не техният избор ги прави 

личности: Христос прави това, когато ги призовава. Всеки човек е призован отделно и трябва 

да следва сам. Но хората се страхуват от самотата и се опитват да се защитят от нея като се 

обръщат към своето общество на съчовеци и към своето материално обкръжение. Те 
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изведнъж осъзнават своята отговорност и задължения и не желаят да се разделят с тях. Но 

всичко това е само едно прикриване, за да се защитят от необходимостта да вземат решение. 

Те не желаят да стоят сами пред Исус и да бъдат принудени да решат с очи гледащи 

единствено Него. Все пак нито майка, нито баща, нито жена, нито дете, нито националност, 

нито традиция могат да защитят човека в момента на неговото решение. Христовата воля е те 

да бъдат изолирани по този начин и да отправят очите си единствено към Него. 

Именно в момента на своят призив хората откриват, че вече са скъсали с всички 

естествени връзки на живота. Това не е нещо, което те правят сами, но Този, Който ги 

призовава. Христос ги е освободил от непосредствеността на света и ги е довел до 

непосредственост със Себе Си. 

Не можем да следваме Христос, освен ако не сме готови да приемем и да утвърдим 

този разрив като fait accompli. Това не е произволен избор на ученика, но на Самият Христос, 

Който го принуждава да скъса по този начин със своето минало. 

Защо е необходимо това? Защо не ни е позволено да растем бавно, постепенно, 

необезпокоявани в прогресивното освещение от естествения ред в следване на Христос? 

Каква е тази сила, която яростно идва между човека и естественият живот, в който на Него му 

се е видяло угодно да го постави? Не е ли това скъсване с миналото една легалистична 

техника и презрение към добрите Божии дарове, нещо твърде различно от „свободата на 

християнина?” Ние трябва да се изправим пред истината, че призивът на Христос наистина 

поставя една бариера между човека и неговият естествен живот. Но тази бариера със 

сигурност не е едно презрение към живота, не е едно легалистично благочестие, тя е животът, 

който е истински живот, благовестието, личността на Исус Христос. Чрез Своето въплъщение 

Той застава между човека и неговият естествен живот. Не може да има връщане назад понеже 

Христос препречва пътя. Призовавайки ни, Той ни отрязва от всякаква непосредственост с 

нещата на този свят. Той желае да бъде центърът, единствено чрез Него всички неща ще 

преминат. Той стои между нас и Бога и именно поради тази причина, Той стои между нас и 

всички останали хора и неща. Той е Посредникът не само между Бога и човека, но и между 

човека и човека, между човека и реалността. Тъй като целият свят е бил създаден чрез Него и 

в Него (Йоан 1:3; 1 Кор. 8:6; Евреи 1:2) Той е единственият Посредник в света. Тъй като след 

идването Му човекът повече няма непосредствени отношения с никого, нито с Бога, нито със 

света, Христос желае да бъде Посредникът. 

Разбира се, има множество богове, които предлагат на човека директен достъп и светът 

естествено използва всяко средство, до което има достъп, за да запази своята директна власт 
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над човека и това е именно причината, поради която той толкова яростно се противи на 

Христос, Посредникът. Това скъсване с непосредствеността на света е идентично с 

признаването на Христос за Божий Син и Посредник. То никога не е едно съзнателно действие, 

при което ние се отричаме от всички контакти със света заради един или друг по-висш идеал. 

Това би бил ентусиазъм, и готовност, и отново един опит за непосредствена връзка със света. 

Единствено признаването на fait accompli на Христос като Посредник може да раздели 

ученикът от света на хората и нещата. Призивът на Исус трябва да бъде виждан не като един 

идеал, а като едно слово на Посредника, чийто ефект създава в нас този пълен разрив със 

света. Ако това беше въпрос просто на претеглянето на един идеал спрямо друг, ние със 

сигурност бихме потърсили някакъв компромис. В този случай християнският идеал би могъл 

да остане на върха, но твърденията му никога не биха били абсолютни. Ако бяхме загрижени 

единствено за идеали, ако давахме заслужено внимание на своите естествени отговорности, 

ние никога не бихме били оправдани за това, че даваме на християнският идеал по-голям 

приоритет от естествените житейски изисквания. Напротив, може да се твърди, че трябва да 

бъде направено точно обратното дори от позицията на християнският идеализъм, на 

християнската етика, задължение или съвест. Но ние не се занимаваме с идеали, задължения 

или стойности, а с признаването и приемането на fait accompli, а именно на личността на 

Самият Посредник, Който застава между нас и света. Може да има единствено пълно 

прекъсване с неотложностите на живота: призивът на Христос ни поставя като личности лице в 

лице с Посредника. 

Призивът на Исус ни учи, че нашата връзка със света е била изградена на една илюзия. 

През цялото време сме били учени, че се наслаждаваме на директна връзка с хората и 

нещата. Това ни е отделяло от вярата и покорството. Сега научаваме, че в най-интимните 

житейски отношения, в нашата връзка с баща ни и майка ни, братя и сестри, в семейния живот 

и в нашите задължения в обществото директните отношения са невъзможни. От идването на 

Христос Неговите последователи нямат повече непосредствени отношения сами по себе си 

нито в своите семейни отношения, нито във връзката със своята нацияь нито в отношенията 

изградени в процеса на живота. Между баща и син, съпруг и съпруга, личност и нация, стои 

Христос, Посредникът, без значение дали те са в състояние да Го видят или не. Ние не можем 

да установим директни отношения извън себе си освен чрез Него, чрез Неговото слово и като 

Го следваме. Да мислим по различен начин означава да лъжем себе си. 

Но тъй като ние сме длъжни да ненавиждаме всяка измама, която скрива истината от 

очите ни, ние трябва по необходимост да отхвърлим всяко директно отношение с нещата от 
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този свят – и това заради Христос. Когато една група, била тя голяма или малка, ни пречи да 

стоим сами пред Христос, когато такава група прави твърдения за непосредственост, тя трябва 

да бъде намразена заради Христос. Понеже всяка непосредственост, без значение дали 

осъзнаваме това или не, означава омраза към Христос и това е особено вярно, когато такива 

отношения претендират да бъдат признати за християнски принципи. 

Идеологическа грешка от първостепенно значение е да се използва учението за 

Христос, Посредникът, като оправдание за директните отношения с нещата на този свят. 

Понякога се твърди, че ако Христос е Посредник, Той е понесъл всички грехове, които лежат в 

основата на нашите директни отношения със света и че ни е оправдал в тях. Исус ни е 

примирил с Бога. Тогава можем да смятаме, че ние сме се върнали в света и се наслаждаваме 

на директни отношения с него с чиста съвест – макар че този свят е същият свят, който е 

разпънал Христос. Това означава да приравним любовта на Бога с любовта на света. Разривът 

с нещата от света сега е приравнен с една погрешна интерпретация на Божията благодат, 

целта на която, наивно заключаваме ние, е да ни пощади от необходимостта на този именно 

разрив. По този начин думите на Христос да намразим нашите непосредствени отношения, са 

превърнати в едно радостно утвърждаване на „дадените от Бога реалности в света.” Още 

веднъж оправданието на грешника се превръща в оправдаване на греха. 

За християните единствените дадени от Бога отношения са тези, които той приема от 

Христос. Това, което не е дадено чрез въплътения Син, не е дадено от Бога. Това, което не ми 

е дадено заради Христос, не идва от Бога. Когато отправяме благодарности за нещата от 

творението, ние трябва да правим това чрез Исус Христос и когато се молим за запазване на 

този живот чрез Божията благодат, ние трябва да се молим заради Христос. За всичко, за 

което не мога да благодаря на Бога заради Христос, аз не трябва да благодаря изобщо. Да 

направя това би било грях. По подобен начин, пътят към „дадените ни от Бога реалности” на 

моят съчовек, с когото аз живея, води чрез Христос или в противен случай, той е една 

задънена улица. Ние сме разделени един от друг от непреодолимата бездна на другостта и 

чуждостта, която отхвърля всички наши опити да я преодолеем посредством естествени 

асоциации, емоционален или духовен съюз. Няма път от един човек към друг. Колкото и 

любещи и съчувствителни да се опитваме да бъдем, колкото и да сме здрави психологически, 

колкото и честно, и открито да е поведението ни, ние не можем да проникнем в incognito на 

другия човек, понеже не съществуват други отношения дори между душа и душа. Христос стои 

между нас и ние можем да достигнем до нашите ближни единствено чрез Него. Това е 
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причината застъпничеството да е най-обещаващия начин да достигнем до нашите ближни и 

общата молитва, принесена в името на Христос, най-чистата форма на поклонение. 

Ние не можем да оценим правилно Божиите дарове, освен ако не признаем Посредника, 

заради Когото единствен те са ни дадени. Не съществува искрена благодарност за 

благословението на нацията, семейството, историята и природата, без тежко усещано 

покаяние, което отдава слава единствено на Христос и над всичко останало. Не може да има 

истинско свързване с дадено творение, истинска отговорност в света освен тази, с която Бог го 

е възлюбил в Исус Христос. 

„Не любете света.” (1 Йоан 2:15). Да, но ние трябва също така да помним, че „Бог 

толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който 

вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16). Този разрив с всичките ни непосредствени 

отношения е неизбежен. Той може да приеме формата на външен разрив със семейството и 

нацията. В този случай ние може да бъдем призовани да понесем видимо укорът за Христос 

odium generis humani. Или това може да бъде и един невидим, и скрит разрив. Но дори тогава, 

ние трябва винаги да сме готови да го извадим на открито. В крайна сметка няма значение 

дали разривът е скрит или открит. Авраам е пример и за двата. Той трябваше да напусне 

приятелите от бащиният си дом, понеже Христос застана между него и неговите. В този случай 

разривът беше явен. Авраам стана чужденец и скитник, за да може да получи обещаната земя. 

Това беше първият му призив. По-късно Бог поиска от него да принесе собствения си син 

Исаак в жертва. Христос застана между бащата на вярата и синът на обещанието. Този път 

прякото отношение не само по плът и кръв, но също и по дух трябваше да бъде прекъснато. 

Авраам трябваше да научи, че обещанието не зависи от Исаак, но единствено от Бога. Никой 

друг не чува този призив от Бога, нито дори слугите, които го придружават до планината 

Мория. Отново, когато напусна бащиният си дом, Авраам става личност, една самотна фигура. 

Той прие призивът така, както той дойде при него, не се дръпна от него, не го 

„спиритуализира.” Той се довери на Бога и беше готов да се покорява. На всеки призив, бил 

той естествен, етичен или религиозен, той беше готов да се покори на Божието Слово. Чрез 

готовността си да принесе Исаак, той показа, че е готов да покаже на яве този разрив, който 

вече беше направил в тайно и да направи това заради Посредника. И именно в този момент 

всичко, което беше оставил му беше върнато. Той прие обратно синът си. Бог му показа една 

по-добра жертва, която щеше да заеме мястото на Исаак. Листът беше напълно обърнат, 

Авраам прие обратно Исаак, но отсега нататък той щеше да има своя син по един изцяло нов 

начин, чрез Посредника и заради Посредника. Понеже показа, че е готов да се покори на Бога 
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буквално, му беше позволено да притежава Исаак, макар че той не го притежава – да го 

притежава чрез Исус Христос. Никой друг не знаеше какво се беше случило. Авраам слезе от 

планината с Исаак точно както се и изкачи там, но цялата ситуация се беше променила. 

Христос беше застанал между бащата и синът. Авраам беше оставил всичко и беше последвал 

Христос и когато Го беше последвал, му беше позволено да се върне обратно и да живее в 

света както по-рано. Външно картината в непроменена, но старото е преминало и всичко е 

станало ново. Всичко е преминало чрез Христос. 

Това е вторият начин да станем личности, следвайки Христос сред обществото, сред 

нашите родини и близки и наслаждавайки се на всички светски блага. Но забележете, че 

Авраам беше призован към този начин на живот, Авраам, който вече беше разбрал какво 

означава да извършиш един видим разрив с миналото, Авраам, който в Новия Завет става 

пример за вяра. Ние лесно се изкушаваме да обобщаваме възможността дадена на Авраам, да 

я разбираме като един духовен принцип и без колебание да я прилагаме към себе си. Иска ни 

се да смятаме, че сме получили същият призив за християнски живот като един човек лично 

призован от Христос, който все пак запазва насладите от своите светски притежания. Все пак 

явният разрив е със сигурност по-лесен от скритият. Ако не сме научили това от Библията и от 

собственият си опит, ние наистина лъжем себе си. Ние отново ще се върнем към преките си 

отношения и ще предадем общението си с Христос. 

Не е за нас да избираме кой път ще следваме. Това зависи от волята на Христос. Но 

това поне е сигурно: по един или друг начин, ние трябва да напуснем непосредствеността на 

света и да станем личности, без значение дали тайно или явно. 

Но същият Посредник, който ни прави личности, е също и основателят на едно ново 

общение. Той стои в центъра между моят ближен и мен самият. Той разделя, но Той също така 

и сближава. Така макар прекият път до моят ближен да е затворен, сега ние откриваме един 

нов и единственият истински път към него – пътят, който минава през Посредника. 

„Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. Исус каза: 

Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, 

или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, и да не получи 

стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, 

заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а 

последните първи.” (Марк 10:28-31). 

Тук Петър говори на хора, които са станали личности заради Него, които са изоставили 

всичко заради Неговият призив и могат единствено да кажат на себе си: „Ето, ние оставихме 



50 

 

всичко и те последвахме.” Те са приели едно обещание за ново общение. Според Исусовите 

думи, те ще приемат в този живот стократно това, което са оставили. Исус говори за Своята 

църква, която намира себе си в Него. Този, който оставя баща си заради Христос със сигурност 

отново ще намери баща и майка, братя и сестри, и дори ниви и къщи. Макар всички да трябва 

да влезем в ученичеството, сами ние не оставаме сами. Ако приемем думите Му и посмеем да 

станем личности, нашата награда е в общението на Църквата. Тук е видимото братство, което 

ще компенсира стократно всичко, което сме изгубили. Стократно? Да, понеже сега ние имаме 

всичко чрез Посредника, но с тази добавка – „с търпение.” Стократно с търпение – такава е 

благодатта дадена на Църквата, която следва Своя Господ под кръста. Такова е и обещанието 

дадено за учениците на Христос – те ще бъдат членове на обществото на кръста, народът на 

Посредника, хората под кръста. 

„А когато бяха на път, отивайки за Ерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се 

учудваха, и ония които вървяха подире, бяха обзети от страх. И като събра пак 

дванадесетте, почна да им казва това, което щеше да Го сполети,” (Марк 10:32). 

Сякаш, за да им покаже колко сериозен е призивът Му, да им покаже колко невъзможно 

е да Го следва чрез собствената си сила и да подчертае, че присъединяването към Него 

означава гонение, Исус тръгва пред тях към Ерусалим и към кръста и те се изпълват със страх 

и удивление по пътя, който Той ги е призовал да следват. 

 

ЧАСТ II - ПРОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА 

БЛАЖЕНСТВАТА 

Нека да си представим сцената: Исус на планината, множествата и учениците. Хората 

виждат Исус с Неговите ученици, които са се събрали около Него. Съвсем доскоро тези хора са 

се идентифицирали напълно с тълпата, те са били точно като останалите. Тогава е дошъл 

призивът на Исус и те веднага са станали и са Го последвали. Оттогава те Му принадлежат 

телесно и духовно. Сега те отиват с Него и Го следват, където и да отиде, живеят с Него и Го 

следват, където и да ги заведе. Нещо уникално се е случило с тях. Този неразбираем и 

предизвикателен факт действа на хората като удар по лицето. 

Учениците виждат хората, отсред които те самите са дошли. Тези хора са изгубените 

овце от израилевия дом, Божиите избрани, „националната църква.” Когато призивът на Исус ги 

е избрал отсред хората, учениците са направили това, което за изгубените овце от израилевия 
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дом е било единственото естествено и необходимо нещо да направят – те са послушали гласа 

на добрият Пастир, понеже познават гласа Му. Така самото им действие на записване като 

ученици доказва, че те са част от този народ – те ще живеят сред него, ще вървят с него и ще 

проповядват призивът на Исус и славата на ученичеството. Но какъв ще бъде краят? 

Исус вижда учениците. Те публично са оставили тълпата и са се присъединили към 

Него. Той ги е призовал, всеки един, и те са отхвърлили всичко заради Неговият призив. Сега 

те живеят без подслон, най-бедни от бедните, угнетявани най-тежко и най-гладни от гладните. 

Те имат единствено Него и с Него те нямат нищо, буквално нищо в света, но всичко с и чрез 

Бога. Това е само едно малко стадо, което Той намира и това е истинското стадо, което търси, 

когато върви сред хората. 

Учениците и хората, те принадлежат един на друг. Учениците ще бъдат Неговите 

посланици и тук, и там, те ще откриват хора, които да слушат и да вярват на тяхното послание. 

Все пак между тях ще има завист чак до горчивият край. Целият гняв на Божиите хора срещу 

Него и Неговото слово ще падне върху учениците, Неговото отхвърляне ще бъде и тяхно. 

Кръстът хвърля своята сянка. 

Христос, учениците, хората – сцената вече е готова за страстите на Христос и на 

Църквата. 

Затова Исус нарича учениците Си блажени (ср. Лука 6:20). Той говори за хората, които 

вече са отговорили на силата на Неговият призив и този призив ги е направил бедни, угнетени 

и гладни. Той ги нарича блажени не поради тяхното лишение или поради това, от което те са 

се отказали, понеже те не са блажени сами по себе си. Единствено призивът и обещанието, 

заради които те са готови да понесат бедност и отхвърляне може да оправдае блаженствата. 

Разбира се, понякога Исус говори за лишение и за съзнателен отказ, като че ли те предполагат 

някаква конкретна добродетел в Неговите ученици, но тя не се намира нито в едното, нито в 

другото. Вътрешното лишение и личният отказ имат една и съща основа – призивът и 

обещанието на Исус. Нито едно от тях не притежава свойствена претенция и признание. 

Исус нарича учениците Си блажени пред тълпата и тълпата е призована като един 

удивен свидетел. Наследството, което Бог е обещал на Израел, като цяло тук е отнесено към 

малкото стадо от ученици, които Исус е избрал. „Тяхно е небесното царство.” Но учениците и 

хората са едно, понеже те всички са членове на Църквата, която е призована от Бога. Затова 

целта на това блаженство е да доведе всички, които го чуват до решение и спасение. Всички 

са призовани да бъдат това, което в Божията реалност те вече са. Учениците са наречени 

блажени, понеже са се покорили на призивът на Исус и хората като цяло, понеже са 
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наследници на обещанието. Но дали сега те ще пожелаят своето наследство като повярват в 

Исус и Неговото слово? Или ще се дръпнат назад, отказвайки да Го приемат? Това е въпросът, 

на който все още предстои да отговорим? 

„Блажени бедните по дух, понеже е тяхно небесното царство.” 

Лишението е делът на учениците във всяка сфера на техния живот. Те са „бедни.” Те 

нямат сигурност, нямат притежания, които да нарекат свои, нито дори една стъпка земя, която 

да нарекат свой дом, нямат земно общество, към което да могат да кажат, че принадлежат 

абсолютно. Не, дори повече, те нямат духовна власт, опитност или познание, което да им даде 

утеха и сигурност. Заради Него те са изгубили всичко. Следвайки Го, те са изгубили дори 

самите себе си и всичко, което може да ги направи богати. Сега те са бедни – толкова 

неопитни, толкова глупави, че нямат друга надежда освен Този, Който ги е призовал. 

Исус знае всичко и за останалите, представителите и проповедниците на националната 

религия, които се наслаждават на величие на известност, чийто нозе са здраво стъпили на 

земята, които са здраво вкоренени в културата на човешкото благочестие и формирани според 

духа на този свят. Все пак не те, а учениците са наречени блажени, тяхно е небесното царство. 

Царството идва за тях, малката групичка, която заради Исус живее един живот на пълна 

отхвърленост и бедност. И именно в тази бедност, те са наследници на царството. Те имат 

своето съкровище в скришно място, те ще го намерят на кръста. И те имат обещанието, че 

един ден видимо ще се наслаждават на славата на царството, което по принцип вече е 

реализирано в пълната бедност на кръста. 

Това блаженство е безкрайно отдалечено от карикатурата на това, което се появява в 

политическите и социалните манифести. Антихриста също нарича бедните блажени, но не 

поради кръста, който прегръща цялата бедност и я превръща в средство за благословение. 

Той воюва срещу кръста с политическа и социологическа идеология. Той може да нарече това 

християнство, но това го прави единствено още по-опасен враг. 

„Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.” 

С всяко блаженство пропастта между учениците и хората се увеличава, техният призив 

да пристъпят напред от тълпата става все по явен. Под „скърбене” Исус, разбира се, има в 

предвид да живеем без това, което света нарича мир или просперитет. Той има в предвид да 

откажем да се настроим на вълната на света или да се приспособим към неговите стандарти. 

Такива хора скърбят за света, за неговата вина, неговата съдба и неговото бъдеще. Докато 

светът празнува своите празници, те стоят настрана и докато светът пее, те скърбят. Те 
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виждат, че въпреки всичката радост на борда, корабът започва да потъва. Светът мечтае за 

прогрес, власт и бъдеще, но учениците размишляват за краят, последният съд и идването на 

Царството. Толкова високо светът не може да се издигне. И така учениците са най-големите 

странници на света, нежелани гости и смутители на мира. Не е за учудване, че светът ги 

отхвърля! 

Защо Христовата Църква толкова често трябва да гледа отстрани, докато светът се 

весели? Нямат ли църковниците разбиране и съчувствие към своите ближни? Да не са станали 

жертви на мизантропията? Никой не обича своите ближни повече от един ученик, никой не 

разбира ближния си по-добре от християнската общност и именно тази любов я принуждава да 

стои настрана и да тъгува. Щастлива и проницателна е била идеята на Лутер да преведе 

гръцката дума на това с немската Leidtragen (понесли тъга). Понеже ударението лежи върху 

понасянето на тъгата. Общността на учениците не отхвърля тъгата, като че ли тя не я засяга, 

но я понася доброволно. По този начин те показват колко тесни са връзките, които ги свързват 

с останалите хора. Но в същото време, те не се отклоняват от своя път, за да търсят 

страдание или да се споразумеят с него, приемайки едно отношение на презрение и 

съжаление. Те просто понасят страданието, което се изпречи на пътят им, докато се стремят 

да следват Исус Христос и го понасят заради Него. Скръбта не може да ги разкъса или да ги 

притисне надолу, тя не може да ги огорчи или да ги накара да се пречупят. Далеч от това, 

понеже те носят своята скръб със силата на Този, Който носи тях, Който е понесъл цялото 

страдание на света на кръста. Те стоят като понасящи скръб в общението на Разпънатия. Те 

стоят като странници в света със силата на Този, Който е би такъв странник в света, че той го е 

разпънал. Това е тяхната утеха, или по-добре, този Човек е тяхната утеха, Утешителят (ср. 

Лука 2:25). Общността на странниците намира своята утеха на кръста, те са утешавани като са 

поставени на мястото, където ги очаква Утешителят на Израел. Така те намират своят истински 

дом с техния разпънат Господ, както тук така и за вечността. 

„Блажени кротките, защото те ще наследят земята.” 

Тази общност на странници не притежава никакви свойствени права да защитава 

членовете си от света, нито пък те настояват за такива права, понеже са кротки, отказват се от 

всяко тяхно право и живеят заради Исус Христос. Когато са укорявани, те запазват своят мир, 

когато са насилвани, понасят това търпеливо, когато са гонени се отказват от своето. Те няма 

да отидат на съд, за да защитават правата си или да направят сцена, когато с тях се отнасят 

несправедливо, нито да настояват на своите законови права. Те са решени да оставят своите 

права единствено на Бога – не cupidi vindictae, както древната църква е перифразирала това. 
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Тяхното право е във волята на Бога – това и не повече. Те показват с всяка дума и жест, че не 

принадлежат на тази земя. Оставете им небето, казва света в своето съжаление, там 

принадлежат те. Но Исус казва: „Те ще наследят земята.” На тези, безпомощните и лишените 

от права, принадлежи земята. Тези, които сега я притежават чрез насилие и несправедливост, 

ще я изгубят и тези, които напълно са се отказали от нея, които са кротки до точката на кръста, 

ще владеят над новата земя. 

Не трябва да тълкуваме това като Божието упражняване на юридическо наказание в 

света, както прави Калвин: това означава, че когато Божието царство слезе, лицето на земята 

ще бъде обновено и ще принадлежи на стадото на Исус. Бог не е изоставил земята: Той я е 

направил, Той е изпратил Своя Син на нея и на нея Той е съградил Своята Църква. Така дори 

в настоящото време вече е поставено едно начало. Даден е знак. Безсилните тук и сега са 

получили място на земята, понеже те имат Църквата и нейното общение, нейните блага, 

нейните братя и сестри, сред гонения дори до кръста. Обновяването на земята започва от 

Голгота, където умира Кроткият и откъдето това се разпростира по-нататък. Когато накрая 

царството дойде кротките ще притежават земята. 

„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, понеже те ще се наситят.” 

Учениците на Исус не само, че се отказват от своите права, те се отказват и от 

своята правда. Те не получават поздравления за своите постижения и жертви. Те не могат да 

притежават праведност, освен като гладуват и жадуват за нея (това се отнася в еднаква степен 

за тяхната собствена правда и за Божията правда на земята), винаги гледайки напред към 

бъдещата Божия правда, но те не могат да я установят от само себе си. Тези, които следват 

Исус огладняват и ожадняват по пътя. Те копнеят за прошка на всичките грехове, за цялостно 

обновление, както и за пълно обновление на земята и за установяването на Божият закон. Те 

все още участват в проклятието на света и са засегнати от греха. Този, Когото те следват 

трябва да умре прокълнат на кръста с отчаят вик за правда на устните си: „Боже мой, Боже 

мой, защо си ме оставил?” Но ученикът не е по-горен от Учителят си, той върви по Неговите 

стъпки. Щастливи са тези, които имат обещание, че ще се наситят, понеже правдата, която те 

получават няма да е едно празно обещание, а истинско задоволяване. Те ще ядат Хляба на 

живота на Месианската сватба. Те са блажени, понеже вече се наслаждават на този хляб тук и 

сега, понеже в своят глад са поддържани от хляба на живота, блаженството на грешниците. 

„Блажени милостивите, понеже на тях ще се показва милост.” 

Тези хора без притежания и власт, тези странници на земята, тези грешници, тези 

ученици на Исус в своят живот с Него се отказват от своето достойнство, понеже те са 
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милостиви. Като че ли техните собствени нужди и огорчения не са им достатъчни, те вземат 

върху себе си огорченията и униженията, и греха на другите. Те имат неустоима любов към 

потъпканите, болните, окаяните, онеправданите, отхвърлените и всички измъчвани от 

безпокойство. Те излизат и търсят всички, които са въвлечени в трудовете на греха и вината. 

Никоя трудност не е твърде голяма, никой грях не е твърде отблъскващ за тяхното съжаление. 

Ако някой човек изпадне в немилост, милостивите ще жертват собствената си чест, за да го 

защитят и ще вземат срамът му върху себе си. Те ще се намерят приятели с бирниците и 

грешниците, безразлични към срама, който си навличат по този начин. За да могат да са 

милостиви, те отхвърлят най-ценното притежание на човешкия живот – собственото си 

достойнство и чест. Защото единственото достойнство и чест, които те познават е милостта на 

техният Господ, за Когото единствено те живеят живота си. Той не се срамуваше от Своите 

ученици, Той стана брат на хората и понесе техният срам, дори до смърт на кръста. Това е 

начинът, по който Исус, Разпънатият, беше милостив. Неговите ученици имат своят живот 

единствено поради тази милост. Тя ги кара да забравят собствената си чест и достойнство, да 

търсят компанията на грешниците. Те са доволни да понесат укор, защото знаят, че така те ще 

бъдат блажени. Един ден Самият Господ ще слезе и ще вземе върху Себе Си техният грях и 

срам, Той ще ги покрие със Собствената Си чест и ще отмахне укорът. Неговата слава ще 

понесе срамът на грешниците и ще ги облече с Неговата чест. Блажени милостивите, понеже 

те имат Милостивия за свой Господ. 

„Блажени чистите по сърце, понеже те ще водят Бога.” 

Кои са чистите по сърце? Единствено тези, които са предали напълно сърцата си на 

Исус, така че Той единствен да може да владее в тях. Единствено тези, чийто сърца са 

неопетнени от тяхното зло – както и от тяхната собствена добродетел. Чистите по сърце имат 

една детска простота подобно на Адам преди грехопадението, еднакво невинни за доброто и 

злото: сърцата им не са управлявани от тяхната съвест, а от волята на Исус. Ако хората се 

откажат от собствената си доброта, ако с покаяние се откажат от собствените си сърца, ако 

разчитат единствено на Исус, тогава Неговото слово очиства сърцата им. 

Тук чистотата на сърцето е противопоставена на външната чистота, дори на чистотата 

на най-високите намерения. Чистото сърце е еднакво чисто за добро и зло, то принадлежи 

единствено на Христос и търси единствено Него. Ще видят Бога само тези, които в живота си 

са търсели единствено Исус Христос, Божият Син. Понеже единствено тогава техните сърца са 

чисти от всякакви опетняващи фантазии и не са отклонявани от противящи се желания и 
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намерения. Те са напълно погълнати от съзерцанието на Бога. Ще видят Бога тези, чийто 

сърца са станали отражение на образът на Христос. 

„Блажени миротворците, понеже те ще се нарекат Божии чада.” 

Учениците на Исус са призовани към мир. Когато Той ги призовава, те откриват своя 

мир, понеже Той е техният мир. Но сега им е казано, че те не само трябва да имат мир, но и 

да създават мир. Заради това те отхвърлят всяко насилие и бунт. За целите на Исус нищо не 

може да бъде постигнато с такива средства. Неговото царство е царство на мир и поздравът на 

Неговото стадо е поздрав на мир. Неговите ученици пазят мира, избирайки сами да понасят 

страдание, вместо да го нанасят на другите. Те пазят общението там, където другите биха го 

разкъсали. Те отхвърлят всяко себеутвърждаване и тихо страдат пред лицето на омразата и 

злото. Правейки това, те побеждават злото с добро и установяват мир с Бога сред един свят на 

война и омраза. Но никъде мирът не може да бъде по-явен от мястото, където те срещат злите 

с мир и са готови да пострадат от ръцете им. Миротворците ще носят кръста си с техният 

Господ, понеже мирът е бил установен на кръста. Сега те са съработници с Христос за 

примирението, призовани са да бъдат Божии синове, както Той е Божий Син. 

„Блажени гонените заради правдата, понеже е тяхно небесното царство.” 

Това не се отнася до Божията правда, а до страданието за една праведна кауза, 

страдание за техният собствен праведен съд и действия. Понеже чрез тях тези, които 

отхвърлят всичките притежания, богатство, права, правда, чест и сила, за да следват Христос 

ще бъдат отличавани от света. Светът ще бъде засегнат от тях и поради тази причина 

учениците ще бъдат гонени заради правдата. Не признание, а отхвърляне е наградата, която 

те получават от света заради своето послание и дела. Важно е, че Исус дава Своето 

благословение не само заради страданието понесено директно заради изповядването на 

Неговото име, но за страданието за всяка праведна кауза. Те получават същото обещание като 

бедните, понеже в гонението си те са равни с тях в своята бедност. 

Достигнали краят на блаженствата, ние естествено питаме, дали на земята има място 

за общество като това, което те описват. Очевидно има едно място и само едно, и това е 

мястото където най-бедните, най-кротките и най-жестоко изпитаните от всички човеци могат да 

се намерят – при кръста на Голгота. Задругата на блаженствата е обществото на Разпънатия. 

С него те са изгубили всичко и с Него са намерили всичко. От кръста идва призивът: „блажен, 

блажен.” 
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Последното блаженство е отправено директно към учениците, понеже само те могат да 

го разберат: „Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят за вас лъжливо всякакво 

зло заради Мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, 

понеже така гонеха и пророците, които бяха преди вас.” “Заради мен” учениците са 

укорявани, но понеже е заради Него, укорът пада върху Него. Той понася вината. Проклятието, 

смъртоносното гонение на злотворците, утвърждава блаженството на учениците в тяхното 

общение с Исус. Не би могло да бъде иначе, понеже тези кротки странници са обречени да 

доведат света до ярост, насилие и злотворство. Твърде заплашителни, твърде високи са 

гласовете на тези бедни, кротки човеци, твърде търпеливо и твърде мълчаливо е страданието 

им. Твърде силно е свидетелството на тяхната бедност и тяхното понасяне за неправдите на 

света. Това е фатално и така, докато Исус ги нарича блажени, света вика: „Махнете ги!” Добре, 

но къде? В небесното царство. „Радвайте се и веселете си, понеже е ваше небесното 

царство.” В залата на радостта ще влязат бедняците. Бог ще обърше сълзите от очите на 

тези, които са скърбели на земята. Ще нахрани гладните на Своята трапеза. Там стоят 

осакатените тела на мъчениците сега прославени и облечени в белите роби на вечната 

праведност, вместо в дрипите на греха и покаянието. Ехото на тази радост достига до малкото 

стадо долу, докато то стои пред кръста и те чуват Исус да казва: „Блажени сте.” 

 

ВИДИМАТА ОБЩНОСТ  

„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за 

нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на 

света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят 

под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети 

вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия 

Отец, Който е на небесата.” (Матей 5:13-16) 

Тези думи са отправени към същите хора, които чуват и блаженствата – към тези, които 

са призовани да следват Разпънатия в живота на благодат. Досега трябва да се е създало 

впечатлението, че блажените са твърде добри за този живот и подобава да живеят единствено 

на небето. Но сега Исус ги нарича солта на земята – сол, най-незаменимата съставка на 

живота. Това означава, че учениците са най-висшето добро, най-голямата ценност, която света 

притежава, защото без тях не може да има живот. Те са солта, която поддържа земята, заради 

тях света съществува, да, заради тези, бедните, презрените и слабите, които света отхвърля. 

Отхвърляйки учениците, земята унищожава собственият си живот. И все пак, чудо на чудесата, 
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заради отхвърлените на света е позволено да продължи да съществува. „Божествената сол,” 

както я нарича Омир, се съхранява като изпълнява най-висшето си предназначение. Тя 

прониква цялата земя и чрез нея света съществува. Тогава учениците не трябва да мислят 

единствено за небето, те имат и земна задача. Сега, когато са неразривно свързани с Исус, на 

тях е казано да се грижат за земята, чиято сол са. 

Заслужава си да отбележим, че Исус не нарича Себе Си, а Своите ученици солта на 

земята, понеже Той поверява на тях Своята задача на земята. Неговата Собствена задача е 

свързана с народа на Израел, но цялата земя е дадена на учениците. Но само дотогава, 

докато остава сол и запазва своите консервиращи свойства, солта може да опази земята. 

Заради самата нея, както и заради земята, солта трябва да остане сол, общността на 

учениците трябва да бъде вярна на мисията, която Божият призив й е дал. Това би била 

знайната удачна функция на земята и би й дало запазваща сила. 

Казва се, че солта е безсмъртна, тя никога не може да изгуби очистващото си качество. 

Това е причината солта да се използва в старозаветните жертви и в кръщелния ритуал на 

католическата църква да се поставя в устата на децата (виж Изх. 30:35, Езек. 16:4). В 

безсмъртието на солта ние имаме една гаранция за устойчивостта на Божията общност. 

„Вие сте солта” Исус не казва: „Вие трябва да бъдете сол.” Не учениците трябва да 

решават дали ще бъдат солта на земята, понеже те са такива без значение дали желаят това 

или не. Те са били направени сол чрез призива, който са приели. 

Отново: „Вие сте солта” не „Вие имате солта.” Идентифицирайки солта с апостолското 

прогласяване, реформаторите са извадили жилото на тези думи. Не, думата говори за цялото 

им съществуване дотолкова, доколкото то е основано отново на призива на Христос – същото 

това съществуване, което е игото на блаженствата. Призивът на Христос прави тези, които Му 

отговарят, солта на земята в цялостното им съществуване. 

Разбира се, има и друга възможност – солта може да изгуби своята соленост и да 

престане да бъде сол. Тя просто спира да действа. Тогава тя наистина не е годна за нищо, 

освен да се изхвърли. Това е специфичното качество на солта. Всичко останало трябва да се 

осоли със сол, но щом веднъж солта изгуби своята соленост няма надежда за възстановяване. 

Това е другата страна на картината. Това е присъдата, която винаги е надвиснала над 

общността на учениците, чиято мисия е да спасят света, но която, ако престане да живее 

според тази мисия сама е окончателно изгубена. Призивът на Исус Христос означава или че 

ние сме солта на света, или че сме унищожени; или следваме призивът, или сме смазани под 

него. Въпросът за втори шанс не е поставен. 
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Призивът на Исус прави общността на учениците не само сол, но и светлина на света. 

Тяхната дейност е видима така както и осезаема. 

„Вие сте светлината.” Още веднъж не: „Вие трябва да бъдете.” Те вече са светлината, 

понеже Христос ги е призовал, те са светлината виждана от хората, те не могат да бъдат нещо 

друго и ако са това, е знак, че те не са призовани. Колко невъзможно, колко цялостно абсурдно 

би било учениците, тези ученици, хора като тези! – да се опитват да станат светлина на 

света! Не, те вече са светлината и призивът ги е направил такива. Нито пък Исус казва: „Вие 

имате светлината.” Светлината не е един инструмент, който е бил поставен в ръцете им като 

например проповядването. Тя е самите ученици. Същият Исус, Който говорейки с тях казва: „Аз 

съм светлината,” казва на учениците Си: „Вие сте светлината с цялото си съществуване при 

положение, че останете верни на своя призив. И тъй като сте тази светлина, вие не можете 

повече да останете скрити, дори да желаете това.” 

Качество на светлината е да свети. Град поставен на хълм не може да се укрие. Той се 

вижда от километри, без значение дали е укрепена грамада или купчина развалини. Този град 

поставен на хълм (израилтяните инстинктивно мислят за Ерусалим като за поставен на високо) 

е общността на учениците. 

Но това не означава, че сега учениците трябва да вземат първото си решение. 

Единственото необходимо решение вече е било взето. Сега те трябва да бъдат това, което 

наистина са – в противен случай те не са ученици на Исус. Последователите са видимата 

общност. Тяхното ученичество е видимо в действията си, които ги издигат над света – иначе то 

не би било ученичество. И, разбира се, следването е толкова видимо за света както е 

светлината в тъмнината или една планина издигаща се от равнината. 

Бягството като останеш невидим означава отричане на призива. Една общност на Исус, 

която се стреми да се скрие е престанала да Го следва. „И когато запалим светило не го 

слагаме под шиника, а на светилника.” Още веднъж ние сме изправени пред една 

алтернатива – светлината може да бъде скрита, ако избере това, тя може да изгасне под 

шиника и призивът може да бъде отхвърлен. 

Шиникът може да бъде страхът от човеците или може би съзнателното уподобяване на 

света заради някакъв скрит мотив, една мисионерска цел например или сантиментален 

хуманизъм. Но мотивът може да бъде и по-злокобен от този – той може да бъде 

„реформираното богословие,” което смело си присвоява името на theologia crucis и 

претендира, че предпочита пред фарисейската показност една скромна незабележимост, която 

на практика означава оприличаване със света. Когато това се случи отличителният знак на 
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църквата става justitia civilis вместо необикновената видимост. Пропускът на светлината да 

свети се превръща в основа на нашето християнство. 

Но Исус казва: „Нека да свети вашата светлина пред човеците.” Понеже, когато 

всичко е казано и направено остава светлината на Исус Христос, която свети. Но каква е 

светлината, която тези последователи на Исус, тези ученици на блаженствата, трябва да 

запалят на земята? Как да примирим неяснотата на Христовия кръст със светлината, която 

свети? Не трябва ли християнският живот да бъде също толкова неясен колкото този кръст? 

Не е ли светлината именно това, което те трябва да избягват? 

Лош софизъм е да се оправдава светскостта на Църквата чрез кръста на Исус. Не е ли 

ясно и за най-обикновения слушател, че кръста е мястото където нещо изключително 

необикновено е било направено видимо? Или кръста не е нищо повече от един пример за 

justitia civilis? Нищо освен светщина ли не стои зад него? Не става ли кръста необикновено 

видим сред целия мрак на ужасените зрители? Не е ли отхвърленият и страдащ Христос, 

смъртта Му пред портите на градът поставен на хълма на срама, достатъчно видима? Това ли 

е, което ние наричаме „невидимост?” 

В тази светлина трябва да се виждат добрите дела на учениците. Хората не трябва да 

виждат учениците, а добрите им дела, казва Исус. И тези дела не са различни от тези, които 

Господ Сам е създал в тях, призовавайки ги да бъдат светлината на света под сянката на 

кръста. Добрите дела са бедност, скиталчество, кротост, миротворство и най-накрая гонение и 

отхвърляне. Всички тези добри дела са едно носене на Христовия кръст. Кръста е странната 

светлина, която единствена осветлява добрите дела на учениците. 

Исус не казва, че хората ще видят Бога, те ще видят добрите дела и ще прославят Бога 

заради тях. Кръстът и делата на кръста, бедността и отхвърлянето на блажените в тяхната 

блаженост, това са нещата, които ще станат видими. Нито кръста, нито тяхното членство в 

една такава общност не показват някаква тяхна заслуга – хвалата подобава единствено на 

Бога. Но в нас няма нищо, за което да прославяме учениците, които носят кръста или 

общността, чиято светлина свети, понеже тя стои видима на хълма – единствено Отец, Който е 

на небето може да бъде славен заради „добрите дела.” Така виждайки кръста и общността под 

него, хората идват до вяра в Бога. Но това е светлината на Възкресението. 
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ХРИСТОВАТА ПРАВДА  

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да 

разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една 

йота ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който 

наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в 

небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в 

небесното царство. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на 

книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.“ (Мат. 5:17-20) 

Не е изненадващо, че апостолите мислят, че закона е отменен, след като Исус дава 

подобни обещания. Всички те са противоположни на популярните идеи за правилно и 

неправилно и определят за благословено всичко смятано за безполезно. Исус описва 

учениците Си като хора, които сега притежават всичко чрез суверенната Божия благодат и са 

видими наследници на Божието царство. Те се радват на съвършената си връзка с Христос, 

Който е направил всичко ново. Те са сол, светлина, град поставен на високо. Старият живот е 

мъртъв и забравен. Колко съблазнително е за тях да смятат, че Исус ще нанесе своя coup de 

grάce8 на стария ред като отмени закона на Стария Завет и обяви Своите последователи за 

свободни, радващи се на свободата, която Божият Син им дава! След всичко, което Исус казва, 

може би учениците мислят като Маркион, който обвинявал евреите, че са злоупотребили с 

текста и са променили това, което всъщност казва: „Не мислете че дойдох да изпълня закона и 

пророците! Не дойдох, за да ги изпълня, но да ги унищожа?“ Много хора след Маркион 

продължат да четат и да поддържат това негово твърдение, като че ли това твърди Исус. Но 

Той каза: „Не мислете, че съм дошъл да разруша закона и пророците…“ Казвайки това, Той 

защитава авторитета на старозаветния закон. 

Как да разбираме това? Ние знаем, че Исус говори на Своите последователи, които са 

Му изключително верни. Той не позволява закона да се превърне в бариера между тях и Него. 

Ние видяхме това, когато разгледахме Лука 9:60. Званието ученик означава моментална 

вярност само към Исус Христос. Но сега идва изненадата, че апостолите са свързани и със 

старозаветния закон. Това има двойно значение. Първо, то означава, че верността към закона 

е нещо съвсем различно от следване на Христос и второ, че всяка вярност, към Неговата 

личност, която пренебрегва закона, се отдалечава от Него и не Го следва. Следователно Исус 

                                                           
8
 coup de grάce означава „удар на милост.“ Терминът е използван, за да опише последния удар, предназначен да 

сложи край на смъртно наранено същество, а фигуративно е използван да обозначи действието, което довежда до 
края на някакво съществуване. 
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води Своите ученици към закона, тези на които е дал всичките Си обещания и цялата Си 

привързаност. Тъй като техния Господ прави това, те са задължени да приемат закона. Тук 

неизбежно се появява въпроса: Кой е нашият краен авторитет, Христос или законът? С кого 

сме свързани? Христос каза, че няма да позволи на какъвто и да е закон да застане между 

Него и Неговите ученици. Сега Той ни казва, че ако изоставим закона, това означава, че се 

отделяме от Него. Какво точно има предвид Той? 

Законът, за който Исус говори е закона на Стария Завет, не нов закон, но същия този 

закон, който Той цитира на богатия младеж и на законника, когато искаха да узнаят откритата 

Божия воля. Този закон става нов само защото Христос свързва Своите последователи с него. 

Така че за християните закона не е „по-добър закон“ от този за фарисеите, но един и същ; 

всяка буква от него, всяка йота или точка трябва да бъде зачитана и спазвана до края на света. 

Съществува „по-добра правда,“ която се очаква от християните. Без нея никой не може да 

влезе в Божието царство, тъй като тя е задължителното условие за ученичество. Никой друг не 

може да притежава тази правда освен тези, на които Христос говори тук, тези, които Той е 

призовал. Призивът на Христос, всъщност Самия Христос е Този, без който тази по-добра 

правда не може да съществува. 

Сега можем да разберем защо до този момент Христос не каза нищо относно Себе Си в 

проповедта на блаженствата. Между учениците и по-добрата правда, която се изисква от тях, 

стои личността на Христос, Който е дошъл, за да изпълни закона на Стария Завет. Това е 

фундаменталната презумпция на цялата проповед на блаженствата. Исус изявява Своята 

съвършена връзка с Божията воля, както е открита чрез старозаветния закон и пророците. Факт 

е, че Той не добавя нищо ново към Божиите заповеди, освен това, че ги изпълни. Той 

изпълнява закона и ни казва, че той е истина. Той изпълнява закона до последната йота. Но 

това означава, че Той трябва да умре, само Той единствен разбира истинското естество на 

закона, като Божий закон. Самият закон не е Бог, нито Бог е закона. Грешката на Израел е, че 

поставя закона на мястото на Бога, че прави закона свой Бог, а Бог – свой закон. Учениците са 

изправени пред противоположната опасност, да отрекат закона, неговия Божествен произход и 

да разделят Бог от закона Му. Двете грешки водят до един и същи резултат. Смесвайки Бог и 

закона, юдеите се опитват да използват закона, за да манипулират Законодателя. Той е 

погълнат от закона и по този начин вече не е негов Господар. Представяйки си, че Бог и закона 

Му могат да бъдат разделени, учениците се опитват да експлоатират Бога чрез своето 

притежание на спасение. И в двата случая, дара е бъркан с Дарителя, Бог е отхвърлен, 

независимо дали с помощта на закона или с обещанието за спасение. 
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Изправен пред тези две заблуди Исус изкупи божествения авторитет на закона. Бог е 

неговия дарител и Господар, и само в лична връзка с Бог закона е изпълнен. Не може да има 

изпълнение на закона, освен в тясна връзка с Бога и не може да съществува връзка с Бога без 

изпълнение на закона. Грешката на юдеите е, че забравят първото условие, а забравянето на 

второто е изкушението на учениците. 

Исус, Божия Син, Който единствен живее в съвършена връзка с Бог, реабилитира 

старозаветния закон като дойде и го изпълни. Той е единственият човек, Който някога е 

изпълнил закона, така че Той е единственият, който може да поучава закона и неговото 

изпълнение правилно. Учениците естествено разбират това веднага, след като Той им го каза, 

защото знаят Кой е Той. Но юдеите не могат да разберат това, докато продължават да не 

вярват в Него. Така може да се очаква, че те ще отхвърлят Неговото учение относно закона; за 

тях това е богохулство срещу Бог, защото е Богохулство срещу Неговия закон. Исус, 

защитникът на истинския закон, трябваше да пострада от ръцете на защитниците на фалшивия 

закон. Той умира на кръста като богохулник, престъпник на закона, понеже защити истината 

против измамата. 

Единственият начин, по който Той можеше да изпълни закона е да понесе смъртта на 

грешник на кръста. Там Той въплъщава в Себе Си съвършеното изпълнение на закона. 

Това означава, че само Исус Христос е изпълнил закона, защото само Той живее в 

съвършена връзка с Бог. Самият Исус застава между учениците си и закона, а не закона между 

Него и учениците Му. Те откриват пътя си към закона през Неговия кръст. Насочвайки 

учениците си към закона, който само е изпълнил, Той изковава допълнителна връзка между 

Себе Си и тях. Той трябва да отхвърли идеята, че хората могат да се свържат с Него и да 

бъдат свободни от закона, тъй като това означава ентусиазъм, който не ги води до вярност към 

Исус. Това успокоява тревогата на учениците, че верността им към закона ще ги раздели от 

Исус. Тази тревога може да произлезе от същата грешка, която отделя юдеите от Бог. Сега 

учениците научават, че истинската вярност към Исус означава и вярност към Божия закон. 

Но ако Исус застава между учениците и закона, Той не прави това, за да ги освободи от 

задълженията, които закона изисква, а за да потвърди изискването, че те трябва да изпълнят 

закона. Точно както са свързани с Него, те трябва да се подчинят на закона така, както Той 

направи това. Фактът, че Исус е изпълнил закона до последната буква не ги освобождава от 

същото послушание. Законът е изпълнен, това е всичко. Но точно това прави за пръв път 

закона изпълнимо валиден. Затова този, който изпълнява и научава хората на закона ще бъде 

велик в Божието царство. „Изпълнява и учи“, тук ни се казва, че можем да проповядваме 
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закона без да го изпълняваме или да го проповядваме по начин, по който не може да бъде 

изпълнен. Исус не препоръчва този вид проповядване. Законът трябва да бъде изпълняван, 

точно както Той го изпълни. Ако хората са верни на Този, Който изпълни закона и ако Го 

следват, те ще открият, че изпълняват и проповядват закона. Само изпълняващият закона 

може да остане свързан с Исус. 

Не законът е това, което разграничава учениците от юдеите, а „по-добрата правда.“ 

Казва ни се, че правдата на учениците надвишава тази на книжниците. Това е така, защото тя 

е нещо необикновено и изключително. Това е първото място, на което срещаме изключително 

важната дума περισσεύειν (да превъзхожда), в ст. 47.  

Трябва да запитаме как правдата на фарисеите се различава от тази на учениците? Със 

сигурност фарисеите никога не са си представяли, че закона може само да бъде поучаван, но 

не и изпълняван, те познаваха своите Библии по-добре от това. Не, това, което ги отличава 

беше тяхната амбиция да бъдат изпълнители на закона. Тяхната идея за правда е буквалното 

и практично изпълнение на заповедта, техния идеал е да моделират своето поведение точно 

според изискванията на закона. Естествено те знаят, че не могат да реализират този идеал, 

защото съществува нещо повече, което се нуждае от прошка и покриване на греховете. 

Послушанието не е повече несъвършено. С учениците правдата може да приеме само 

формата на послушание към закона. Нито един, който не успее да изпълни закона, не може да 

бъде обявен за праведен. Но учениците имат това предимството пред фарисеите, че тяхното 

изпълнение на закона е съвършено. Как е възможно това? Тъй като между учениците и закона 

стои един, Който е изпълнил закона съвършено – Този, с Когото те живееха в тясна връзка. Те 

не са изправени пред един неизпълнен закон, но срещу закон, чиито изисквания вече са 

задоволени. Правдата, която той изисква е вече там, правдата на Исус, Който се подчини на 

кръста, тъй като законът изискваше това. Така правдата не е задължение, което дължим, но 

съвършена и истинска връзка с Бога, а Исус не само притежава тази правда, но самия Той е 

личното й въплъщение. Той е правдата на учениците. Призовавайки ги, Той ги прави Свои 

съработници и участници в пълнотата на Своята правда. Това има предвид Исус, когато преди 

да говори за „по-добрата правда.“ Той говори за Своето изпълнение на закона. Естествено 

правдата на учениците никога не може да бъде лично постижение, тя винаги е дар, който те 

получиха, когато бяха призовани да Го следват. Всъщност тяхната правда се състои точно в 

това, че те Го следват и в проповедта на блаженствата, наградата на небесното царство е 

обещана на тази правда. Тя е правдата под кръста, правда за бедните, изкушаваните, 

гладните, смирените, миротворците, преследваните – които очакват наградата си чрез Исус. 
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Това е видимата правда на тези, които заради Исус са светлината на света и град поставен на 

високо. Това е мястото, в което правдата на учениците надминава тази на фарисеите; тя е 

основана твърдо на призива за връзка с Този, Които единствен изпълни закона. Тяхната 

правда е истинска правда, тъй като от тук нататък те изпълняват Божията воля и по този начин 

изпълняват закона. Не е достатъчно да поучаваме за Христовия закон, той трябва да бъде 

изпълняван, или не е по-добър от стария закон. В текста, който следва по-надолу в главата на 

учениците е казано как да разбират Христовата правда. С една дума, означава да Го 

следваме. Това е истинската и действена вяра в Христовата правда. Това е новия закон, 

закона на Христос. 

 

БРАТЪТ  

„Чули сте, че е било казано на старовременните: „Не убивай; и който убие излага се 

на съд“. А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на 

съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}*, излага се на Синедриона; а който му 

рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. И тъй, като принасяш дара си на 

олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред 

олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. Спогаждай се с 

противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът 

ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в 

тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам, докле не изплатиш и последния 

кодрант” (Матей 5:21-26). 

„Но аз ви казвам” – с това Исус обобщава смисъла на закона. Всичко, което е казал до 

този момент прави невъзможно да се гледа на Него като на един революционер или като на 

равин противопоставящ различни възможности. Напротив, Исус просто подхваща аргумента 

оттам, откъдето го е оставил и потвърждава Своето съгласие с целия завет на Мойсей. Но – и 

тук Той е в съгласие с целия Божий закон – Той прави напълно ясно, че Той, Божия Син, е 

Авторът и Законодателят. Единствено тези, които приемат закона като словото на Христос, са 

в позиция да го изпълнят. Ереста на фарисеите трябва да бъде отхвърлена на всяка цена. 

Единствено чрез познаването на Христос като даващ и изпълняващ закона, ние можем да 

постигнем истинско познание на закона. Христос е поставил ръката Си на закона и, заявявайки, 

че той е Негов, го утвърждава. Но докато е в пълно съгласие със закона като такъв, Той 

обявява война на всяко негово погрешно тълкуване от хората, поставили посвещението си на 

погрешно място. 
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Първият закон, който Исус заповядва на Своите ученици е този, който забранява 

убийството и ги заставя да пазят добруването на брата си. Животът на брата е Божие 

притежание и единствен Бог има власт над живота и смъртта. Сред Божиите хора няма място 

за убийци. Присъдата, която хвърля върху другите пада върху самият убиец. В този контекст 

„убиец” означава повече от „християнин” понеже за ученикът на Исус не може да има 

ограничения относно това кой е негов ближен, освен според изискването на Господа. На него 

му е забранено да убива под страх от Божий съд. За него животът на ближния е граница, която 

той не смее да прекрачи. Дори гневът е достатъчен да се престъпи границата колко повече 

небрежните гневни думи (Рака) и най-вече съзнателната обида на брата (Глупако). 

Гневът винаги е нападение срещу живота на брата, понеже той отказва да го остави да 

живее и цели унищожението му. Исус не приема обичайното разграничение между праведно 

раздразнение и неоправдан гняв. Учениците трябва да са изцяло очистени от гняв, понеже 

гневът е обида както срещу Бога, така и срещу ближния. Всяка празна дума, за която мислим 

толкова малко, издава липсата ни на уважение към нашите ближни и показва, че като цяло ние 

поставяме себе си над тях и ценим собствения си живот повече от техните. Гневната дума е 

удар върху брата, нож в сърцето му. Тя цели да удари, да нарани, да унищожи. Умишлената 

обида е дори по-лоша, понеже тогава ние открито опозоряваме брат си пред света и караме 

други да го презират. С нашите сърца горящи с омраза ние желаем да унищожим неговото 

морално и материално съществуване. Ние го осъждаме и това е убийство. А убиецът сам ще 

бъде осъден. 

Когато човек се гневи на брат си и го кълне, когато публично го обижда или клевети, той 

е виновен за убийство и влошава своята връзка с Бога. Той издига бариера не само между 

себе си и своя брат, но и между себе си и Бога. Той няма повече достъп до Него. Неговите 

жертви, поклонение и молитви не са приети от Него. За християнина поклонението не може да 

бъде разделено от служението на брата както това е било при равините. Ако презираме брата 

си, нашето поклонение не е истинско и ни лишава от всяко Божие обещание. Когато идваме 

при Бога със сърца пълни с презрение и непримирени с ближните си, ние сме, както като 

отделни личности така и като общност, идолопоклонници. Дотогава, докато отказваме да 

обичаме и да служим на брата си, превръщаме го в обект на презрение и го оставяме да таи 

недоволство срещу мен и общността, нашето поклонение и жертва няма да бъдат приемливи 

пред Бога. Не просто факта, че аз съм гневен, но и факта, че има някой, който е наранен, 

повреден или унищожен от мен, който „има причина против мен,” издига бариера между мен и 

Бога. Затова нека като църква да изпитаме себе си и да видим дали твърде често не 



67 

 

онеправдаваме ближния си. Нека да видим дали не се опитваме да спечелим популярност като 

използваме омразата на света, неговото презрение и оскърбление. Защото, ако правим това 

ние сме убийци. Нека Христовата общност така да изпита себе си днес и да се запита дали в 

часа на молитва и общение не се чува някой обвинителен глас, който прави молитвата ни 

напразна. Нека Христовата общност изпита себе си и види дали е показала някакъв знак на 

любов към жертвите на омразата и да запази, подкрепи и защити живота. В противен случай 

колкото и литургически правилни да са нашите служби, колкото и посветени молитвите ни, 

колкото и смели свидетелствата ни, те никак няма да ни ползват. Не, те по-скоро ще 

свидетелстват срещу нас, че като църква ние сме престанали да следваме своя Господ. 

Бог не желае ние да бъдем разделени от брата си: ние не желаем слава за себе си, 

докато брат ни е опозорен. Бог е Отец, Отец на нашия Господ Исус Христос, Който стана Брат 

на всички нас. Това е крайната причина, поради която Бог няма да бъде отделен от брат ни. 

Неговият единороден Син понесе срама и обидата заради славата на Отца. Но Отец няма да 

бъде отделен от Сина Си, нито ще отвърне лицето Си от тези, чието подобие Сина взе върху 

Себе Си и заради които понесе срама. Въплъщението е върховната причина службата на Бога 

да не може да бъде отделена от службата на хората. Който казва, че обича Бога, но мрази 

брата си е лъжец. Затова има само един начин да следваме Исус и да се покланяме на Бога, и 

той е като се примирим с братята си. Ако чуем Божието слово и приемем тайнството без преди 

това да сме се примирили с ближните си, ние вървим към собственото си унищожение. В очите 

на Бога ние сме убийци. Затова „иди първо и се примири с брат си и след това ела и принеси 

дара си.” Това е труден път, но това е пътят, който Исус иска да извървим, ако желаем да Го 

следваме. Това е път, който носи много лично унижение и обида, но това е пътят към Него, 

нашият разпънат Брат и затова път, по който благодатта изобилства. В Исус службата на Бога 

и на последните от братята ни става едно и също нещо. Ние тръгваме по Неговият път, 

примиряваме се с Неговия брат и предлагаме себе си като единственият истински принос на 

Отца. 

Ние все ще живеем в епохата на благодатта, понеже всеки от нас все още има брат, ние 

все още сме „с него по пътя.” Пред нас лежи съдебната зала и за нас все още има възможност 

да се примирим с брат си и да платим дълга си към него. Идва час, когато ще се изправим 

лице в лице със съдията и тогава ще бъде твърде късно. Тогава ще приемем присъдата си и 

ще трябва да платим и последният кодрант. Но разбираме ли, че в този момент нашият брат 

идва към нас предрешен не като закона, а като благодатта? Чрез благодатта ни е позволено да 
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намерим благоволението на брат си, да платим дълга си към него, по благодат ни е позволено 

да се примирим с него. В нашият брат ние намираме благодат пред съдийския престол. 

За нас по този начин може да говори единствено Този, Който като наш Брат Сам е 

станал нашата благодат, наше изкупление, наше избавление от осъждение. Човечността на 

Божия Син ни дава дарът на брата. Дано учениците на Христос отново да се замислят над тази 

благодат! Да служим на брат си, да му угаждаме, да му дадем полагащото му се и да го 

оставим да живее е пътят на себеотричането, пътят на кръста. Никой човек няма по-голяма 

любов от тази да даде живота си за приятеля си. Това е любовта на Разпънатия. Единствено в 

кръста на Христос ние намираме изпълнението на закона. 

 

ЖЕНАТА 

„Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай“, Но Аз ви казвам, че всеки, който 

гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти 

око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от 

телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. И ако дясната ти 

ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от 

телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла. Още било казано: „Който си 

напусне жената, нека й даде разводно писмо“. А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне 

жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени 

за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства” (Матей 5:27-32). 

Следването на Исус не означава свобода на желанията, освен ако те не са придружени 

с любов. Следването на Исус означава себеобуздание и пълно следване на Него, и 

следователно на завладяната от страст воля никога не може да й бъде позволено да прави 

каквото желае. Дори моментното желание е бариера за следването на Исус и отвежда цялото 

тяло в ада, карайки ни да продадем небесното си рождено право за паница леща и показвайки, 

че ни липсва вяра в Този, Който ще възнагради умъртвяването със стократна радост. Вместо 

да вярваме на невидимото, ние предпочитаме осезаемия плод на желанието и по този начин 

отпадаме от пътя на ученичеството, и губим връзка с Исус. Страстта е нечиста, понеже тя е 

неверие и затова трябва да бъде отхвърлена. Никоя жертва не е твърде голяма, ако ни дава 

възможност да победим страстта, която ни отделя от Исус. Ръката и окото са по-маловажни от 

Исус и когато са използвани като инструменти за страст и пречат на цялото тяло да следва 

чистотата на ученичеството, те трябва да бъдат пожертвани заради Него. Ползата от страстта 
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е тривиална сравнена със загубата, която носи – ти завинаги губиш своето тяло заради едно 

моментно удоволствие на ръката или окото. Когато направиш окото си нечист инструмент, ти 

не можеш да видиш Бога с него. 

Тук ние трябва да решим веднъж и завинаги дали Исус желае Неговите заповеди да 

бъдат приемани буквално или единствено образно, понеже тук това е въпрос на живот и смърт. 

Но въпросът намира своят отговор в реакцията на учениците. Нашата естествена склонност е 

да избягваме едно конкретно решение за този очевидно решаващ въпрос. Но самият въпрос е 

едновременно погрешен и лош, и да дадем отговор няма да ни позволи. Ако решим да не го 

приемаме буквално, трябва да избегнем сериозността на заповедта и ако от друга страна 

решим да я приемем буквално, веднага виждаме абсурда на християнската позиция и по този 

начин правим заповедта невалидна. Фактът, че ние не получаваме отговор на въпроса, 

единствено прави заповедта още по-неизбежна. Не можем да избегнем това по никакъв начин. 

Поставени сме в една позиция, в която няма друга алтернатива освен да се покорим. Исус не 

налага нетърпими ограничения на Своите ученици, Той не им забранява да гледат каквото си 

пожелаят, но им заповядва да гледат към Него. Ако те направят това Той знае, че техният 

поглед винаги ще бъде чист, дори когато гледат някоя жена. Така твърде далеч от това да им 

налага непоносимото иго на легализма, Той им помага с благодатта на евангелието. 

Исус не заповядва на учениците си да се женят, но освещава брака чрез закона като 

утвърждава неговата неразрушимост и забранява на невинната страна да се ожени отново, 

когато виновната е разрушила брака чрез прелюбодейство. Тази забрана освобождава брака 

от егоистични, зли желания и го превръща в служение на любов, което е възможно единствено 

в един живот на ученичество. Исус не омаловажава тялото и неговите естествени инстинкти, 

но осъжда неверието, което толкова често се намира в латентна форма в желанията му. По 

този начин вместо да отхвърля брака Той го поставя на една по-здрава основа и го освещава 

чрез вяра. Пълното посвещение на учениците на Исус следователно се простира дори до 

брачния живот. Християнския брак се характеризира с дисциплина и себеотричане. Христос е 

Господ дори на брака. Разбира се, съществува разлика между християнската и буржоазната 

концепция за брака, но християнството не принизява брака, то го освещава. 

Може да изглежда, че утвърждавайки неразрушимостта на брака Исус се 

противопоставя на старозаветния закон. Но има и друг текст (Матей 19:8), който показва, че 

всъщност Той е в съгласие със закона на Мойсей. Там Той казва, че разводът е позволен на 

израилтяните „поради закоравяването на сърцата ви” – с други думи, за да ги опази от още 

по-големи крайности. Целта на старозаветния закон е същата както на Исус – да издигне 
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чистотата на брака и да помогне той да бъде живян с вяра в Бога. Но чистотата или 

въздържанието са пазени сред тези, които следват Исус и споделят Неговият живот. 

Грижейки се изключително за съвършената чисто, т.е. за въздържанието на Своите 

ученици, Исус също така утвърждава пълния целибат заради небесното царство. Той не 

задава на Своите ученици някаква конкретна програма относно целибата или брака, а 

единствено ги избавя от опасностите на сексуалните отклонения в или извън брачния живот. 

Подобни отклонения са грях не само срещу собствените ни тела, но и срещи тялото на Христос 

(1 Кор. 6:13-15). Дори телата ни принадлежат на Христос и имат своят дял в живота на 

ученичество понеже са части от Неговото тяло? Исус, Божият Син прие човешко тяло и понеже 

ние се наслаждаваме на общение с това Тяло, блудството е грях срещу тялото на Христос. 

Тялото на Христос беше разпънато. Св. Павел, говорейки за принадлежащите на 

Христос, казва, че те са разпънали своите тела заедно със страстите и похотите (Гал. 5:24). 

Тук имаме друг пример на един старозаветен закон намиращ своето истинско изпълнение в 

разпънатото тяло на Исус Христос. Докато съзерцават това тяло, което е дадено за тях и 

докато споделят Неговия живот, учениците приемат сила за въздържанието, което Исус 

изисква. 

 

ИСТИНАТА 

„Чули сте още, че е било казано на старовременните: „Не си престъпвай клетвата, 

но изпълнявай пред Господа клетвите си“. Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в 

небето, защото то е престол на Бога; нито в земята, защото е подножието Му; нито в 

Ерусалим, защото е град на великия Цар. Нито в главата си да се не кълнеш, защото не 

можеш направи ни един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а 

каквото е повече от това, е от лукавия” (Матей 5:33-37). 

Досега християнската църква е странно несигурна относно тълкуването на този текст. 

От времето на ранната църква коментаторите се колебаят между един ригоризъм, който 

отхвърля всяка клетва като грях и по-либералната позиция, която отхвърля единствено 

лекомислените клетви и лъжесвидетелството. В ранната църква обичайното тълкуване е било, 

че на „съвършените” християни им е забранено да се кълнат изобщо, но на по-слабите братя е 

позволено да правят това в определени граници. Августин представлява това второ виждане. 

Той е съгласен с вижданията на Платон, питагорейците, Епиктет, Марк Аврелий и други 

езически философи, които твърдят, че клетвите стоят под достойнството на джентълмена. В 
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реформаторските изповеди е изрично утвърдено, че Исус не може да забранява клетвите 

изисквани от закона пред съда. Не са ли такива клетви явно утвърдени в Стария Завет? 

Самият Исус се заклева пред съда и св. Павел често използва изрази от клетвен характер. 

Освен доказателствата от Писанията разграничението между духовната и светската сфера е 

от решаващо значение за реформаторите. 

Какво представлява една клетва? Това е публичен призив отправен към Бога, 

призоваващ Го да бъде свидетел на едно твърдение изказано за някакво минало, настоящо 

или бъдещо събитие или факт. Посредством клетвата човекът призовава всезнаещия Бог да 

утвърди истината. Как може Исус да каже, че подобна клетва е „грях,” „от лукавия,” „дяволска?” 

Отговорът трябва да бъде търсен в стремежа към цялостна истинност. 

Самото съществуване на клетвите е едно доказателство, че съществува такова нещо 

като лъжа. Ако лъжата беше непозната не би имало нужда от клетви. Клетвите служат като 

една бариера срещу неистинността. Но те отиват по-далеч от това: понеже там, където 

единствено клетвите доказват пълната истина, се създава област подвластна на лъжата и на 

нея й е дадено определено право на съществуване. Стария Завет осъжда лъжата чрез клетва. 

Но Исус унищожава лъжата като напълно забранява клетвата. И на двете места въпросът е 

един и същ – унищожението на неистината в живота на вярващия. Клетвата, която Стария 

Завет поставя срещу лъжата е сграбчена от самата лъжа и използвана от нея. Така тя е 

способна чрез клетвата да утвърди себе си и да вземе закона в ръцете си. Така лъжата трябва 

да бъде хваната от Исус на самото място където тя се крие – в клетвата. Затова клетвата 

трябва да се прекрати, понеже тя се е превърнала в една защита на лъжата. 

Съществуват два начина, по които неистината може да изопачи клетвата: или да 

утвърди себе си в клетвата (лъжесвидетелство) или да се маскира под формата на клетва като 

призове някаква светска или духовна сила вместо живия Бог. Щом веднъж лъжата се укрепи 

зад клетвата, няма друг начин да се установи пълна истинност, освен като напълно се 

премахне клетвата. 

„Но говоренето ви да бъде Да, да и Не, не.” Това не означава, че учениците вече не са 

отговорни пред всезнаещия Бог за всяка изречена дума, това означава, че всяка дума, която 

изричат е изговорена в Неговото присъствие, а не само думите изговорени под клетва. Затова 

на тях им е забранено изобщо да се кълнат. Понеже те винаги говорят пълната истина и нищо 

освен истината, за тях няма нужда от клетва, която единствено би хвърлила съмнение върху 

истинността на всяка тяхна дума. Това е причината клетвата да е „от лукавия.” Ученикът 

трябва да бъде светлина дори в думите си. 
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Ясно е, че единствената причина, поради която Исус забранява клетвата лежи в 

загрижеността за истинност. Макар и без да се казва изрично, Той не приема изключения, без 

значение колко висш е съда. Но в същото време трябва да се признае, че премахването на 

клетвите само по себе си не е гаранция, че ще се говори истината. Всъщност това може да 

доведе до нейното потъпкване. Не може да бъде поставено някакво общо правило, което да ни 

позволи да разберем къде това е така, т.е. къде една клетва е желателна именно в интерес на 

истината. Всеки отделен случай трябва да бъде решаван сам за себе си. Църквата по времето 

на Реформацията била убедена, че всяка клетва изисквана от държавата включва подобно 

изключение. Но е съмнително дали е възможно да постановим общо правило подобно на това. 

Все пак няма съмнение, че когато се появи подобен случай може да се използва клетва 

само там, където всичките следствия от нея преди това са изяснени. Второ, трябва да бъде 

направено едно разграничение между клетвата, която се отнася до минали и настоящи факти, 

които са познати и клетва, която ни задължава за нещо в бъдещето. Тъй като изповядването 

на християнството не дава непогрешимо познание за миналото, призоваването на всемогъщия 

Бог ще послужи единствено да установи интегритета на ума и съвестта на кълнящия се, но не 

може да потвърди едно твърдение, което все пак е възможно да е погрешно. Освен това, тъй 

като човек никога не е господар на своето бъдеще, той винаги трябва да е много внимателен 

при даване на обет (напр. обещание за вярност), понеже знае колко опасно може да бъде това. 

И ако неговото бъдеще не е под неговият контрол, колко повече бъдещето на авторитета, 

който изисква клетвата за вярност! Затова заради истината и заради следването на Христос, 

човек не може да се закълне с подобна клетва без условието „Ако Бог позволи.” Понеже за 

християнина никое земно задължение не е абсолютно обвързващо и всяка клетва, която 

поставя безусловно изискване върху него за него ще бъде една лъжа, която произлиза от 

„лукавия.” В такъв случай най-многото, което може да направи една клетва е да свидетелства 

за факта, че християнинът е обвързан единствено с Божията воля и че всяко друго задължение 

е заради Исус условно. Ако в случай на съмнение, това условие не е изрично изказано или 

признато, клетвата не може да бъде изречена – в противен случай християнинът би излъгал. 

Затова нека говоренето ни да бъде Да, да и Не, не. 

Заповедта за пълна истинност всъщност е друго име на цялостното ученичество. 

Единствено тези, които следват Исус и се прилепват към Него живеят в пълна истинност. 

Такива хора нямат неистинност, която да крият от своя Господ. Техният живот е открит пред 

Него, Исус ги е разпознал и ги води по пътя на истината. Те не могат да скрият греховността си 

от Исус, понеже не те са открили себе си на Исус, а Той им е открил Себе Си като ги е 



73 

 

призовал да Го следват. В момента на техният призив, Исус показва греховете им и ги кара да 

ги осъзнаят. Пълната истинност е възможна единствено там, където греха е бил открит и 

простен от Исус. Единствено тези, които са в състояние на истинност чрез изповед на своите 

грехове на Исус, не се страхуват да кажат истината, когато тя трябва да бъде казана. 

Истинността, която Исус изисква от Своите последователи е истинност, която не крие греха. 

Тогава нищо не е скрито, всичко е изнесено на светло. 

Това, което е от първа и окончателна важност във връзка с истинността е целият човек 

да бъде напълно открит, всичкото му зло да бъде изложено, открито пред очите на Бога. Но 

грешните човеци не желаят подобна истинност и й се противят с цялата си сила. Това е 

причината те да я преследват и разпъват. Единствено понеже следваме Исус ние можем да 

бъдем истински истинни, понеже тогава Той ни открива нашите грехове на кръста. Кръста е 

Божията истина за нас и следователно единствената сила, която е в състояние да ни направи 

истинни. Когато познаем кръста, ние вече не се боим от истината. Нямаме нужда от повече 

клетви, за да потвърдят те истинността на нашите думи, понеже живеем в съвършената Божия 

истина.  

Няма истина по отношение на Исус без истина към хората. Неистината унищожава 

общението, но истината унищожава лъжливото общение и установява истинско братство. Ние 

не можем да следваме Христос, освен ако не живеем в открита истина пред Бога и пред 

хората. 

 

ОТМЪЩЕНИЕТО  

“Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб“. А пък Аз ви казвам: Не се 

противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На 

тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната 

дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който 

проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.” (Матей 5:38-42) 

Исус поставя думите око за око и зъб за зъб заедно със заповедите, които вече е 

цитирал от Стария Завет, например шестата заповед за убийството. Той признава тези думи, 

както и шестата заповед, за истински Божий закон. Този закон, както всички останали, не е 

отменен, но изпълнен до последната йота. Исус няма да приеме съвременната практика да се 

поставя Декалога на едно по-високо ниво от останалата част от старозаветния закон. За Него 

старозаветният закон е една цялост и Той държи Неговите ученици да го пазят. 
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Тези, които следват Исус, заради Него се отказват от всяко лично право. Той ги нарича 

блажени, понеже те са кротки. Ако след като са се отказали от всичко останало заради Него те 

все още желаят да се държат за личните си права, тогава те ще престанат да Го следват. 

Затова този пасаж е просто едно продължение на блаженствата. 

В Стария Завет личните права са дадени като една божествено установена система на 

възмездие. На всяко зло трябва да бъде въздадено дължимото. Целта на възмездяването е да 

се установи едно удачно общество, да се обвини и преодолее злото и то да бъде заличено от 

делата на божиите хора. Това е целта на закона, която се осъществява чрез възмездяване. 

Исус взема този израз на Божията воля и потвърждава силата на възмездяването да 

обвинява и побеждава злото, и да осигурява общението на учениците като истинският Израел. 

Упражнявайки правилният вид възмездяване, злото бива победено и по този начин истинският 

ученик доказва себе си. 

Правилният начин да се възмезди злото според Исус е да не му се противим. 

Тези думи на Христос отстраняват Църквата от сферата на политиката и закона. 

Църквата не може да бъде национална общност подобна на стария Израел, а една общност от 

вярващи без политическа или национална обвързаност. Старият Израел е бил и двете – 

избраният Божий народ и национална общност ,и следователно Неговата воля е била те да 

посрещнат силата със сила. Но с Църквата е различно: тя е изоставила политическия и 

национален статус и затова трябва търпеливо да понася агресията. Иначе върху злото ще 

бъде натрупано още зло. Единствено по този начин може да бъде установено и запазено 

общение. 

На това място става очевидно, че когато християнинът се срещне с несправедливост, 

той вече не се обръща към своите права и не защитава себе си на всяка цена. Той е напълно 

свободен от притежания и обвързан единствено с Христос. 

Отново, свидетелството за това изключително посвещение на Исус създава 

единствената работеща основа за общение и оставя на Него да се справи с агресията. 

Единственият начин да бъде победено злото е да бъде оставено то да действа, докато спре 

понеже не среща съпротивата, която търси. Съпротивата само създава още зло и добавя 

гориво за хадес. Но там където злото не среща съпротива и няма препятствия, а единствено 

търпеливо понасяне неговото жило е изтръгнато и то най-после среща повече от достоен 

противник. Разбира се, това може да се случи единствено когато и последната следа от 
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съпротива е изчезнала и отказът от отмъщение е пълен. Тогава злото не може да открие своя 

белег, то не може да роди още зло и остава безплодно. 

Чрез доброволно понасяне ,ние слагаме край на страданието. Злото става 

изразходвана сила, когато не отговорим със съпротива. Отказвайки да платят на врага със 

същата монета и избирайки да страдат без да се съпротивляват, християните показват 

греховността на оскърблението и обидата. Насилието е осъдено чрез своят провал да 

предизвика контра-насилие. Когато един човек несправедливо изисква да му дам горната си 

дреха, аз му предлагам и ризата си, и по този начин отговарям на неговото настояване. Когато 

той ме принуждава да вървя с него една миля, аз отивам доброволно и му показвам чрез 

начина, по който му служа неговата експлоатация. Да оставим всичко зад себе си при призивът 

на Христос, означава да се задоволяваме единствено с Него и да следваме единствено Него. 

Отказвайки се доброволно да се защитава, християнинът утвърждава абсолютното си 

посвещение на Исус и своята свобода от тиранията на собственото си его. Изключителността 

на това посещение е единствената сила, която може да победи злото. 

Ние не говорим за злото като абстракция, а за злият човек. Исус явно нарича злият 

човек зъл. Ако аз бъда нападнат не трябва да прикривам или да оправдавам агресията. 

Търпеливото понасяне на злото не означава да признаем, че то е право. Това е проста 

сантименталност и Исус няма нищо общо с нея. Срамното нападение, делото на насилие и 

акта на експлоатация все още са зло. Ученикът трябва да разбере и да свидетелства за това 

както правеше Исус, именно понеже това е единственият начин злото да бъде срещнато и 

победено. Самият факт, че злото, което го напада не може да бъде оправдано, прави 

задължително той да не му се противи, да го остави да действа и да го победи чрез търпеливо 

понасяне на злият човек. Доброволно понесеното страдание е по-силно от злото, то носи 

смърт на злото. 

Няма по-ужасно дело на земята от това да се оправдава различно отношение. Колкото 

по-голямо е злото, толкова по-готов трябва да бъде християнина да го понесе. Той трябва да 

остави злият човек да падне в ръцете на Исус. 

Реформаторите предлагат едно съвсем ново тълкуване на този пасаж и допринасят за 

една нова и много важна идея. Те правят разлика между лично страдание и страданието 

понесено от християните в изпълнение на дълга като носители на длъжността установена от 

Бога, твърдейки, че заповедта за ненасилие се отнася до първото, но не и до второто. Във 

вторият случай ние не само сме освободени от задължението да се въздържаме от насилие, 

но ако желаем да действаме искрено с любов ние трябва да направим точно обратното и да 
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посрещнем силата със сила, за да можем да възпрем нападението на злото. Според това 

разбиране реформаторите оправдават войната и други законови санкции срещу злото. Но това 

разграничение между личността и службата е изцяло чужда на учението на Исус. Той не казва 

нищо за нея. Той се обръща към Своите ученици като към хора, които са изоставили всичко, за 

да Го последват и заповедта за ненасилие се отнася еднакво към личният им живот и към 

официалните им задължения. Освен това, когато достигнем до практиката това разграничение 

поражда неразрешими трудности. Дали някога действаме изцяло в лично качество или 

единствено изпълнявайки служебно задължение? Ако бъда нападнат не съм ли едновременно 

баща на децата си, пастир на стадото си и държавен служител? Не съм ли длъжен именно 

поради тази причина да защитавам себе си срещу всяко нападение по причина отговорността 

към моята служба? Не съм ли аз освен това винаги частна личност стояща лице в лице с Исус, 

дори когато изпълнявам служебните си задължения? Не съм ли следователно длъжен да се 

съпротивлявам на всяко нападение просто поради своите задължения към своята длъжност? 

Редно ли е да забравим, че ученикът на Исус винаги е напълно сам, винаги личност, която в 

крайна сметка може да решава и да действа единствено за себе си? Не действаме ли най-

отговорно от името на тези, които са поверени на грижата ни, ако действаме в тази самота? 

Как тогава заповедта на Исус може да бъде оправдана в светлината на опита? 

Очевидно е, че слабостта и беззащитността единствено провокират агресия. Дали тогава 

изискването на Исус не е нищо повече от един непрактичен идеал? Дали Той отказва да се 

изправи пред реалността или, ако можем да се изразим така, пред греха на света? Разбира се, 

може да има легитимно място за подобен идеал във вътрешният живот на християнската 

общност, но в света навън подобен идеал изглежда носи очилата на перфекционизма и не 

държи сметка за греха. Понеже живеем в един свят на грях и зло ние не можем да живеем с 

нещо толкова непрактично като това. 

Все пак Исус ни казва, че именно понеже ние живеем в света и точно понеже света е 

зъл заповедта на ненасилие трябва да бъде приложена на практика. Ние със сигурност не 

бихме желали да обвиним Исус в това, че пренебрегва реалността и силата на злото! Целият 

Му живот беше една продължителна борба с дявола. Той наричаше злото зло и това е 

истинската причина Той да говори на учениците Си по този начин. Как е възможно това? 

Ако приемем заповедта за ненасилие като етическо удостоверение за истинско 

приложение, ние наистина се впускаме в идеалистични мечти: ние мечтаем за една утопия със 

закони, на които света никога няма да се подчинява. Да направим ненасилието един принцип 
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за светския живот означава да отречем Бога, отхвърляйки Неговите благодатни заповеди за 

опазването на света. 

Но Исус не води хората към политически приложения. Той Сам е Този, Който побеждава 

злото чрез страдание. Изглежда сякаш злото триумфира на кръста, но истинската победа 

принадлежи на Исус. И кръстът е единственото оправдание за заповедта за ненасилие, понеже 

единствено той може да запали една вяра в победата над злото, която ще направи хората 

способни да се подчиняват на тази заповед. И единствено подобно покорство е благословено с 

обещанието, че ние ще бъдем участници в Христовата победа така, както сме в Неговите 

страдания. 

Страданието на Христос е победата на Божията любов над силите на злото и затова е 

единствената удачна основа за християнско покорство. Още веднъж: Исус призовава тези, 

които Го следват да споделят Неговите страдания. Как можем да убедим света, чрез своето 

проповядване на страданието, когато сами се отдръпваме от това страдание в собствения си 

живот? На кръста Исус изпълни закона, който Той Сам установи и по този начин благодатно 

направи Своите ученици участници в страданията Си. Кръстът е единствената сила в света, 

която доказва, че страдащата любов може да победи и обезсили злото. Но именно това 

участие в кръста е дадено на учениците, когато Исус ги призовава при Себе Си. Те са наречени 

блажени поради своето видимо участие в Неговия кръст. 

 

СКРИТАТА ПРАВДА  

„Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат; 

инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, 

не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат 

похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А когато 

ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти; за да става 

твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]” 

Матей 6:1-4). 

В гл. 5 ни е казано как общността на учениците е същностно видима по своя характер и 

как нейната видимост кулминира в „необикновеност.” Виждаме, че отличителният белег на 

християнството е нашата отделеност от света, нашата трансцедентност спрямо неговите 

стандарти и нашата необикновеност. Следващата глава подема темата за необикновеността и 

излага нейната неяснота. Колко лесно е за учениците да я разберат погрешно! Лесно е да си ги 
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представим да казват: „Сега ние трябва да се заловим за работа и да градим небесното 

царство на земята.” Правейки това, те биха пренебрегнали и вероятно дори отхвърлили 

установения ред на нещата. Те биха могли да възприемат едно отношение на безразличие 

спрямо сегашния век подобно на ентусиастите и да се опитат да реализират едно 

необикновено качество на бъдещия век в една видима институция. Тогава техният идеал би 

бил да се отделят радикално и безкомпромисно от света и чрез сила да изградят един 

християнски ред по-съвместим с тяхното следване на Христос и в по-голямо съгласие с 

Неговите необикновени изисквания. 

Съществува едно очевидно изкушение да объркаме делото на Христос със създаването 

на един нов, макар и новаторски, свободен и вдъхновяващ модел на благочестиво поведение. 

Колко лесно религиозните хора биха прегърнали един живот на бедност, истинност и 

страдание, само ако по този начин можеха да задоволят своят копнеж не само да вярват, но и 

да видят със собствените си очи! Човек трябва да бъде подготвен да премести 

разграничението между двете неща, така че един благочестив модел на живот и покорство към 

Божието Слово да ги приближи, докато накрая човек вече не може да различи едното от 

другото. Все пак те твърдят, че правят всичко това с една висша цел – реализацията на 

„необикновеното.” 

Други от своя страна биха чакали да чуят какво Исус има да каже за „необикновеното” 

само, за да се нахвърлят върху него с цялата си ярост. Тук най-накрая, биха казали те, 

фанатикът, ентусиастът-революционер най-накрая показва истинското си лице. Сега ние 

знаем, че Той желае да преобърне целия свят наопаки и задължава Своите ученици да 

излязат от света и да изградят нов свят. Това ли е покорството на словото на Стария Завет? 

Не е ли това по-скоро най-ясен пример за себеправедност? Не знае ли Исус, че всичко, което 

изисква може да доведе единствено до нещастие поради греха на света? Не знае ли, че 

открития Божий закон е даден, за да може греха да бъде отхвърлен? Не е ли Той жертва на 

духовна гордост, която винаги е първият знак на фанатизма? 

Не, биха казали те, истинското покорство и смирение могат да се намерят единствено в 

обикновеното, общоприетото и скритото. Ако Исус накара учениците Си да се върнат при 

роднините си, обратно към своите задължения и призив, обратно към покорството на закона 

така както той е разясняван от книжниците, тогава те биха разбрали, че Той е един посветен, 

смирен и покорен човек. Тогава Той би дал на Своите последователи един вдъхновяващ 

стимул за едно по-дълбоко посвещение и по-стриктно покорство. Той би учил това, което 

книжниците вече знаят, което те с радост биха чули Той да акцентира в Своите поучения, а 
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именно че истинско посвещение и праведност се състоят не само във външно поведение, а в 

сърдечното разположение и обратното, не само в разположението на сърцето, а и в конкретни 

действия. Това би била именно тази „по-добра правда,” от която хората се нуждаят, такава, на 

която никой не би се противопоставил. 

Но сега Исус е изгубил Своя шанс. Той е пристъпил напред не като смирен учител, а 

като арогантен фанатик. Фанатиците, разбира се, винаги са знаели тайната да разпалват 

ентусиазма на хората, особено на най-благородните и добри хора. Не знаят ли докторите на 

закона, че при цялото си благородство, сърцето на човека все още говори с плътски глас? Не 

знаят ли те каква власт може да има дори благочестивата плът над човека? „Необикновеното” 

е просто спонтанното действие на посвещението и благочестието. Това е утвърждаването на 

човешката свобода срещу неразсъждаващото покорство на Божията заповед, интелектуалното 

себеоправдание на човека, което законът не позволява, беззаконното себеосвещение, което 

законът е даден да осъди, свободното служение на Бога както противопоставено на 

неотменното задължение, разрушението на Божията Църква, отричането на вярата, 

богохулстовото срещу закона и срещу Самия Бог. 

…Ако беше дадено място за закона, Исус би бил убит заради това, че поучава 

„необикновеното.” 

И как Исус отговаря на тези обвинения? Той казва: „Внимавайте да не вършите 

делата на правдата си пред човеците, за да бъдете виждани от тях.” Призивът към 

„необикновено” е неизбежният риск, който човек трябва да поеме следвайки Христос. Затова 

Исус ни предупреждава да внимаваме. Той възпира невинната, спонтанна радост от това да 

направим християнството видимо. Той ни призовава да разсъждаваме върху това какво 

правим. На учениците е казано, че те могат да притежават „необикновеното” единствено 

дотогава, докато разсъждават: те трябва да внимават как го използват и никога да не го 

изпълняват единствено заради себе си или с цел показност. По-добрата правда на учениците 

трябва да има един мотив, който лежи зад нея. Разбира се, тя трябва да бъде видима, но те 

трябва да внимават тя да не става видима просто с цел да стане видима. Разбира се, 

съществува добро основание да се настоява за видимата природа на християнското 

ученичество, но видимостта никога не е цел сама за себе си и ако стане такава, ние сме 

изгубили от погледа си основната цел, която е да следваме Исус. Веднъж направили това, ние 

никога повече няма да можем да продължим оттам, откъдето сме го изоставили и ще трябва 

отново да започнем от самото начало. Това ще ни покаже ясно, че ние не сме истински 
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ученици. Следователно ние сме изправени пред един парадокс. Нашите действия трябва да 

бъдат видими, но никога не трябва да бъдат правени с цел да бъдат видими. 

„Нека да свети вашата виделина пред човеците” (Матей 5:16) и все пак: Внимавайте 

да я скриете! Между глави 5 и 6 съществува ясен контраст. Това, което е видимо, трябва също 

така да бъде и скрито. Съзнанието, за което Исус говори има за цел да ни предпази от това да 

направим нашата необикновена позиция показна. Ние трябва да внимаваме да не се 

концентрираме върху нашата праведност. Иначе „необикновеността,” която постигаме, няма да 

бъде тази, която идва от следването на Христос, а ще произлиза от нашите собствени воля и 

желания. 

Как може да бъде разрешен този парадокс? Първият въпрос, който трябва да зададем 

е: От кого трябва да крием видимостта на нашето ученичество? Със сигурност не от другите 

хора, понеже ни е казано, че трябва да ги оставим да видят нашата светлина. Не. Ние я крием 

от себе си. Нашата задача е просто да продължим да следваме, гледайки единствено на 

нашият Водач, Който върви пред нас без да се вглеждаме в себе си или в това, което правим. 

Ние не трябва да съзнаваме собствената си правда и да я виждаме единствено дотолкова, 

доколкото гледаме на Исус. Тогава тя няма да изглежда необикновена, а съвсем обикновена и 

естествена. Така ние скриваме видимото от себе си в покорство на думите на Исус. Ако 

„необикновеното” беше важно заради самото себе си, ние трябва, подобно на фанатиците, да 

разчитаме на собствената си егоистична сила и власт, докато ученикът на Исус действа 

единствено в покорство на своя Господ. Той смята „необикновеното” за естествен плод на 

покорството. Според думите на Исус не може да бъде другояче: християнинът е светлина на 

света не поради някакво свое собствено качество, а единствено понеже следва Христос и 

гледа единствено на Него. Но именно понеже по своята природа християнският живот е 

необикновен, той е в същото време и обикновен, естествен и скрит. Ако не е, това изобщо не е 

християнски живот, това не е покорство на волята на Исус Христос. 

Второ, ние трябва да запитаме как видимият и невидимият аспект на ученичеството 

могат да се съвместят и как същият живот може да бъде едновременно видим и невидим. За 

да отговорим на този въпрос, всичко, което трябва да направим е да се върнем към глава 5, 

където необикновеното и видимото са дефинирани като кръста на Христос, под който стоят 

учениците. Кръстът е едновременно по необходимост скритият и видимият – той е 

„необикновеният.” 

Трето, ние трябва да запитаме как противоречието между 5 и 6 глава може да бъде 

разрешено. Отговорът лежи в смисълът на ученичеството. То означава едно изключително 
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посвещение на Него и това означава първо, че ученикът гледа единствено към своя Господ и 

следва Него. Ако гледа единствено към необикновеното качество на християнския живот, той 

няма повече да следва Христос. За ученика необикновеното качество се състои единствено 

във волята на Господа и когато търси да върши тази воля той знае, че няма друга алтернатива 

и че това, което той прави е единственото естествено нещо. 

Всичко, което ученикът на Исус трябва да направи е да се убеди, че неговото покорство, 

следване и любов са напълно спонтанни и непреднамерени. Ако вършиш добро, трябва да се 

увериш, че левицата не знае какво прави десницата ти, трябва да си напълно несъзнателен 

относно това. В противен случай ти просто демонстрираш собствената си добродетел, а не 

тази, която има своят източник в Исус Христос. Христовата добродетел, добродетелта на 

ученичеството, може да бъде постигната единствено дотогава, докато ти изцяло не съзнаваш 

това, което правиш. 

Истинското дело на любов винаги е едно скрито дело. Затова внимавай да не научиш за 

него, понеже единствено така то е Божието добро. Ако желаем да знаем собствената си 

доброта или любов, тя вече е престанала да бъде любов. Ние не трябва да знаем дори за 

любовта си към нашите врагове. Тази доброволна слепота в християнина (която всъщност е 

виждане просветлено от Христос) е неговата сигурност и факта, че неговият живот е скрит от 

очите му е основата на тази сигурност. 

Тази скритост има своята противоположност в изявеността. Няма нищо скрито, което да 

не се открие, понеже нашият Бог е Бог, пред Когото са открити всички сърца и от Когото не е 

скрита никоя тайна. Бог ще и покаже скритото и ще го направи видимо. Изявяването е 

определената награда на скритостта и единственият въпрос е кога ще я получим и кой ще ни я 

даде. Ако желаем видимост в очите на хората, ние имаме своята награда. С други думи без 

значение е дали публичността, която желаем е по-голямата, която може да бъде видяна от 

всички или от по-коварен вид, която единствено самите ние можем да видим. Ако левицата ни 

знае какво прави десницата, ако започваме да съзнаваме вътрешната си добродетел, ние 

вземаме своята награда, която Бог желае да ни даде на Своето добро време. Но ако сме 

доволни да живеем живота си скрит от очите ни, ние ще получим наградата си явно от Бога. 

Но що за любов е тази, която до такава степен не съзнава себе си и по този начин може 

да бъде скрита до съдния ден? Отговорът е очевиден. Понеже любовта е скрита,э тя не може 

да бъде една явна добродетел или един навик, който ние придобиваме. Внимавайте, е казано, 

да не размените истинската любов за една симпатична добродетелност, за едно човешко 

„качество.” Истинската любов винаги забравя за себе си в истинският смисъл на думата. Но ако 
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искаме да я притежаваме, старият ни човек трябва да умре с всичките си добродетели и 

качества и това може да бъде направено единствено където ученикът забрави за себе си и се 

прилепва единствено към Христос. Когато Исус казва: „Нека левицата да не разбере какво 

прави десницата ви.” Той произнася смъртна присъда на стария човек. 

Още веднъж, кой може да живее един живот, който съвместява глави 5 и 6? Единствено 

този, който е умрял за стария човек чрез Христос и на когото е даден един нов живот чрез 

следването Му и чрез общение с Него. Любовта, в смисъла на спонтанно, необмислено 

действие, произнася смъртна присъда на стария човек, понеже човек възстановява своята 

истинска природа в Христовата правда и в своя ближен. Любовта на разпънатия Христос, 

Който предава нашият стар човек на смърт е любовта, която живее в тези, които Го следват. 

„Аз живея; и все пак вече не аз живея, но Христос живее в мен” (Гал. 2:20). Отсега нататък 

християнинът намира себе си единствено в Христос и в своите братя. 

 

СКРИТОСТТА НА МОЛИТВАТА  

„И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят 

стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви 

казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната 

си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и 

Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]. А когато се молите, не говорете 

излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради 

многото си говорене. И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се 

нуждаете преди вие да Му искате.” (Матей 6:5-8) 

Исус учи учениците Си да се молят. Какво означава това? Означава, че молитвата по 

никакъв начин не е едно очевидно или естествено действие. Тя е израз на един универсален 

човешки инстинкт, но това не я прави праведна пред Бога. Дори когато молитвата е 

култивирана с дисциплина и устояване, тя все още може да бъде безполезна и лишена от 

Божието благословение. На учениците е позволено да се молят, понеже Исус им казва, че 

могат и понеже Той познава Отца. Той обещава, че Бог ще ги слуша. Това означава, че 

учениците се молят единствено понеже са ученици на Исус и имат общение с Него. 

Единствено тези, които подобно на тях са свързани с Исус имат достъп до Отца чрез Него. 

Единствено християнската молитва насочена към Бога чрез Посредника, а не просто 
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молитвата, позволява пряк достъп до Отца. Само чрез Исус Христос ние можем да намерим 

Отца в молитва. 

Християнската молитва предполага вяра, т.е. принадлежност към Христос. Той е 

единственият Посредник на нашите молитви. Ние се молим по Негова заповед и в този смисъл 

християнската молитва винаги е обвързана. Ние се молим на Бога, понеже вярваме в Него 

чрез Исус Христос. Това означава, че нашата молитва никога не може да бъде едно умоляване 

на Бога, понеже ние нямаме нужда да идваме при Него по този начин. Ние имаме привилегията 

да знаем, че Той знае нашите нужди още преди да сме Го помолили. Това дава на 

християнската молитва нейната неограничена увереност и нейната радостна сигурност. От 

малко значение е каква молитва или колко думи използваме. От значение е вярата, която 

имаме спрямо Бога и която докосва сърцето на Отца, Който ни познава дълго преди ние да сме 

познали Него. 

Истинската молитва никога не е „добри дела,” упражняване на благочестиво отношение, 

но винаги е молитва на едно Божие дете. Затова тя никога не представлява една себеизява 

без значение дали пред Бога, пред себе си или пред другите хора. Ако Бог не знаеше нуждите 

ни, ние трябваше да мислим предварително как да Му кажем за тях, какво трябва да Му кажем 

и дали да Му кажем или не. По този начин вярата, която е основният двигател на 

християнската молитва, изключва всякакви размисли и предварителна подготовка. 

Вярата е крайният пример на скрития характер на християнския живот. Тя е 

противоположността на себеизявата. Когато хората се молят, те престават да познават себе си 

и знаят единствено Бога. Следователно молитвата е съвършен пример на едно 

недемонстративно действие. 

Разбира се, дори тук дебнат опасности. Една такава молитва може да търси себеизява, 

може да се стреми да извади на видело това, което е скрито. Това може да се случи с общата 

молитва, която понякога (макар и не винаги в наши дни) дегенерира в празен шум. Но няма 

разлика – дори още по вредно е, ако аз се превърна в зрител на собственото си представяне в 

молитва, ако играя една сцена с цел собствена полза. Аз мога да се забавлявам точно както 

един доволен зрител или да се уловя, че се моля и да се чувствам странно и засрамен. 

Публичността на пазарите позволява само една по-наивна форма от публичността, която 

давам на самия себе си. Мога да играя един чудесен театър пред самия себе си дори в 

уединението на собствената си стая. До такава степен сме в състояние да изопачим думите на 

Исус. В този случай публичността, която търся е осигурена от факта, че аз в едно и също 

време се моля и гледам. Аз слушам собствената си молитва и по този начин отговарям на 
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собствената си молитва. Да не бъдем доволни да чакаме Бог да отговори на молитвите ни и да 

ни покаже на Своето Собствено време, че ни е чул означава да отговорим сами на молитвите 

си. Ние обръщаме внимание, че се молим много добре и това става заместител на 

отговорената молитва. Ние сме поучили наградата си. Понеже сме послушали себе си, Бог 

няма да ни слуша. Понеже сме си дали своята награда на публичност, не можем да очакваме 

Бог да ни даде друга награда. 

Къде е вътрешната стаичка, в която Исус смята, че мога да се скрия, ако не мога да се 

доверя на самия себе си? Как мога да я заключа така, че никаква публика да не нарушава 

анонимността на молитвата и по този начин да ограби наградата на скритата молитва? Как 

можем да се защитим от самите себе си? Как да изгоним размишленията чрез размишления? 

Единственият начин е да убием волята си, което означава винаги да бъдем пленени. И 

единственият начин да направим това, означава да оставим единствено Христос да царува в 

сърцата ни напълно предавайки волята си на Него като живеем в общение с Исус и като Го 

следваме. Тогава можем да се молим да бъде Неговата воля, волята на Този, Който знае 

нашите нужди още преди да сме поискали. Едва тогава нашата молитва е сигурна, силна и 

чиста. Едва тогава молитвата наистина е истинска молба. Детето иска от баща си, когото 

познава. Така същността на християнската молитва не е едно общо преклонение, а конкретна, 

определена молба. Правилният начин да се обръщаме към Бога е да протегнем ръцете си и да 

искаме от Този, за Когото знаем, че има бащинско сърце. 

Истинската молитва се извършва в тайно, но това не изключва напълно молитвеното 

общение, макар че очевидно ние трябва да съзнаваме неговите опасности. В крайна сметка е 

без значение дали се молим на улицата или в скришната си стаичка, дали дълго или кратко, 

дали в църква или пред погледа на някой, който не знае за какво се молим. Истинската 

молитва не зависи нито от отделната личност, нито от общността на вярващите, а единствено 

от знанието, с което небесният ни Баща познава нашите нужди. Това превръща Бога в 

единственият обект на нашите молитви и ни освобождава от лъжливата увереност в нашите 

собствени молитвени опити. 

„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето 

име!  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; 

Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите 

длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е 

Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]. Защото, ако вие простите на човеците 

съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на 
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човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.” 

(Матей 6:9-15) 

Исус казва на учениците Си не само как да се молят, но и за какво да се молят. 

Господната молитва не е просто образец на молитва, тя е начинът, по който християните 

трябва да се молят. Ако те се молят с тази молитва Бог със сигурност ще ги учи. 

Господната молитва е квинтесенцията на молитвата. Една молитва на ученик е 

основана и определяна от нея. Още веднъж Исус не оставя Своите ученици в неведение: Той 

ги учи на Господната молитва и ги води към едно ясно разбиране на молитвата. 

„Отче наш, Който си на небесата.” Учениците призовават небесния Баща както една 

общност, молят се на един Баща, Който вече знае нуждите на Своите деца. Призивът на Исус 

ги превръща в братство. В Исус те са видели милосърдието на Отца. В името на Божия Син те 

имат привилегията да наричат Бога Отец. Те са на земята и техният Отец е на небето. Оттам 

Той гледа надолу към тях и те вдигат очите си към Него. 

„Да се свети Твоето име.” Божието име на Отца, както е било открито на учениците в 

Исус Христос, трябва да бъде пазено свято сред тях. В това име се намира цялото съдържание 

на евангелието. Бог да опази Своето благовестие от това то да бъде осквернено и скрито от 

лъжеучения и несвят живот и да изяви светото Си име на учениците в Исус Христос. Нека Той 

да даде всички проповедници да прогласяват чистото благовестие на спасителната благодат, 

да ни пази от изкусителите и да обърне враговете към името Си! 

„Да дойде Твоето царство.” В Исус Христос учениците Му са свидетели как Божието 

царство идва на земята. Те виждат сатана сразен и силите на света, греха и смъртта 

победени. Божието царство все още търпи, воюва и страда. Малкото стадо има дял в тези 

страдания. Те стоят под Божият суверенитет в пътя на правдата, но сред гонения. Бог да даде 

царството на Исус Христос да расте в Църквата на земята. Бог да донесе по-скоро краят на 

царството на този свят и да установи Своето Собствено царство в сила и слава! 

„Да бъде волята Ти като на небето, така и на земята.” В общение с Исус Неговите 

ученици напълно са предали волята си на Бога и така се молят Божията воля да бъде 

изпълнена по целия свят. Никое създание на света няма да Му се противи. Но злата воля все 

още е жива, дори в учениците на Христос, тя все още се стреми да ги отдели от общението с 

Него. Това е причината те да се молят Неговата воля да побеждава повече и повече в техните 

сърца всеки ден и да съкруши всяка съпротива. Накрая целия свят ще трябва да се преклони 
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пред тази воля, хвалейки и благодарейки в радост и скръб. Небето и земята ще се покорят на 

Бога. 

Божието царство, Божието име, Божията воля трябва да бъдат основните обекти на 

християнската молитва. Разбира се, Бог не се нуждае от молитвите ни, но те са средствата, 

чрез които учениците стават съучастници в небесните съкровища, за които се молят. Освен 

това Бог използва техните молитви, за да ускори идването на Края. 

„Дай ни днес ежедневния хляб.” Докато учениците са на земята те не трябва да се 

срамуват да се молят за своите телесни нужди. Този, Който е създал човекът на земята ще 

опази неговото тяло. Не е Божията воля творението Му да бъде презряно. На учениците е 

казано да се молят за хляб не само за себе си, но за всички хора по земята, понеже всички 

хора са техни братя. Учениците разбират, че макар да е плод на земята, хлябът всъщност 

слиза като един дар отгоре, както дар от Бога. Това е причината да се молят за него преди да 

го вземат. И тъй като това е Божия хляб, той е нов всеки ден. Те не се молят да построят склад 

за бъдещето, но се задоволяват с това, което Бог им дава ден след ден. Чрез този хляб 

техният живот е запазен за още малко време, така че да могат да се радват на общението с 

Исус, хвалейки и благодарейки Му за Неговото милосърдие. Тази молба е един изпит за вярата 

им, понеже тя показва дали вярват, че всичко работи за доброто на тези, които обичат Бога. 

„Прости ни дълговете както и ние прощаваме на нашите длъжници.” Всеки ден 

учениците на Христос трябва да признават и да оплакват своята вина. Живеейки в общение с 

Него те трябва да бъдат безгрешни, но на практика животът им ежедневно е омърсен с 

всякакво неверие, леност в молитва, липса на телесна дисциплина, всякакво себеугаждане, 

омраза и амбиция. Не е чудно, че те трябва да се молят ежедневно за Божията прошка. Но Бог 

ще им прости единствено, ако те простят един на друг с готовност и братска любов. Затова те 

носят цялата си вина пред Бога и се молят като едно тяло за прошка. Боже, прости не само 

моите дългове, но нашите. 

„И не ни въвеждай в изкушение.” Много и разнообразни са изкушенията, които нападат 

християнина. Сатана го атакува от всяка страна, дано да го накара да падне. Понякога 

нападението приема формата на едно лъжливо чувство на сигурност, а понякога на безбожно 

съмнение. Но ученикът съзнава тази слабост и не се излага ненужно на изкушения, само за да 

изпита силата на вярата си. Християните не се молят Бог да изпита тяхната слаба вяра, а да ги 

опази в часа на изкушението. 
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„Но избави ни от злия.” Последната молитва е за избавление от злия и за наследство в 

небесното царство. Това е молитва за една свята смърт и за избавление на Църквата в деня 

на съда. 

„Понеже царството е Твое….” Учениците отново са уверени, че царството е Божие 

чрез тяхното общение в Исус Христос, от Когото зависи изпълнението на всичките им 

молитви. В Него Божието име се свети, Неговото царство идва и волята Му се изпълнява. 

Заради Него учениците са опазени телесно и получават прошка на греховете, в Неговата сила 

те са опазени във време на изкушение, в Неговата сила те са избавени и доведени до вечен 

живот. Негово е царството и силата и славата сега и вовеки в единство с Отца. Това е 

увереността, която имат учениците. 

Като едно обобщение Исус още веднъж подчертава, че всичко зависи от прошката на 

греха, в което учениците могат да участват единствено в общение с грешниците. 

 

СКРИТОСТТА НА ПОСВЕТЕНИЯ ЖИВОТ  

„А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават 

лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече 

своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да те не 

виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в 

тайно, ще ти въздаде [на яве]” (Матей 6:16-18). 

Исус приема за даденост, че учениците Му ще спазват благочестивия обичай на поста. 

Стриктното упражняване на себеконтрол е същностна част от християнския живот. Подобни 

обичаи имат само една причина – да направят ученика по-готов и радостен да извърши 

нещата, които Бог би направил. Поста помага да дисциплинираме егоистичната и ленива воля, 

която не желае да служи на Господа и да се унижи и смири плътта. Практикувайки 

въздържание ние показваме на света колко различен е християнският живот от неговият 

собствен. Ако в нашият живот няма елемент на аскетизъм, ако дадем свобода на желанията на 

плътта (разбира се, внимавайки да ги държим в ограниченията на това, което се струва 

допустимо на света) на нас ще ни бъде трудно да се подготвим за служба на Христос. Когато 

плътта е задоволена е трудно да се молим с радост или да се посветим на живота на 

служение, който призовава към голямо отричане от себе си. Затова се налага християните да 

спазват една стриктна външна дисциплина. Но не трябва да си представяме, че единствено 

това ще прекърши волята на плътта или че има някакъв друг начин да умъртвим стария човек 
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освен чрез вяра в Исус. Истинската разлика във вярващия, който следва Христос, умъртвил е 

волята си и е умрял за стария човек в Христос е, че той съзнава по-ясно от останалите хора в 

бунт и постоянна плътска гордост, той съзнава своята леност и себеугаждане и знае, че 

неговата арогантност трябва да бъде премахната. Поради тази причина има нужда от 

ежедневна себедисциплина. За ученика винаги е вярно, че духът е бодър, но тялото немощно 

и затова трябва да „бди и да се моли.” Духът знае верния път и желае да го следва, но на 

плътта й липсва смелост и намира това за твърде трудно и обременяващо и по този начин тя 

заглушава гласа на духа. Духът се съгласява когато Исус ни задължава да обичаме 

неприятелите си, но плътта и кръвта са твърде силни и ни пречат да направим това. Поради 

тази причина ние трябва да следваме една стриктна ежедневна дисциплина. Единствено така 

плътта може да научи болезнения урок, че няма собствени права. Редовната ежедневна 

молитва тук е от голяма помощ както и ежедневното размишление върху Божието Слово и 

всякакъв вид телесна дисциплина и аскетизъм. 

Плътта се съпротивлява на ежедневното унижение първо чрез фронтална атака, а след 

това криейки се зад думите на духа (т.е. в името на „евангелската свобода”). Ние говорим за 

свобода от всякакви законови принуди, от себеизтезание и умъртвяване и поставяме това 

срещу удачната евангелска употреба на дисциплината и аскетизма. По този начин ние 

извиняваме себе си за нашето себеугаждане и нередовност в молитва, в размишление и в 

нашия телесен живот. Но контраста между нашето поведение и думите на Исус е твърде 

болезнено виден. Ние забравяме, че дисциплината означава отчуждаване от света и 

забравяме истинската радост и свобода, които са резултата от едно посветено правило на 

живот. Веднага щом християнина познае, че се е провалил в своето служение, че готовността 

му е отслабнала и че е съгрешил срещу чуждия живот и е станал виновен за чуждата вина, че 

всичката радост в Бога е изчезнала и че цялата му способност да се моли е почти напълно 

изчезнала, за него е крайно време да нападне плътта си и да се подготви за едно по-добро 

служение чрез пост и молитва (Лука 2:37; 4:2; Марк 9:29; 1 Кор. 7:5). 

Всяко възражение, че аскетизма е погрешен и че всичко, от което се нуждаем е вяра е 

напълно встрани от въпроса. Жестоко е да предлагаме подобно нещо и то изобщо не ни 

помага. Когато всичко е казано и направено животът на вярата не е нищо ако не е една 

непрестанна борба на духа с всяко възможно оръжие срещу плътта. Как е възможно да живеем 

живот на вяра когато молитвата ни намалява, когато губим желанието си за четене на 

Библията и когато сънят, храната и чувствеността ни лишават от радостта на общението с 

Бога? 
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Аскетизма означава доброволно страдание: той е passio activa вместо passiva и точно 

тук лежи опасността. Винаги има опасност в нашият аскетизъм да бъдем изкушени да 

подражаваме на страданието на Христос. Това е благочестива, но безбожна амбиция понеже 

под нея винаги се прокрадва идеята, че за нас е възможно да стъпим в обувките на Христос, да 

страдаме както Той е страдал и да убием стария Адам. След това ние решаваме да се 

захванем горчивото дело на вечното изкупление, което Христос Сам е извършил за нас. 

Мотивът за аскетизъм е по-ограничен – да ни подготви за една по-добра служба и по-дълбоко 

унижение. Но той може да направи това единствено дотогава докато приема страданията на 

Христос за своя основа. Ако не е така той дегенерира в една ужасяваща пародия на 

Христовите страдания. Тогава целият ни мотив се превръща в едно желание за показност. Ние 

желаем другите хора да виждат постиженията ни и да се засрамят. Сега нашият аскетизъм се е 

превърнал в пътят за спасение. Подобна публичност получава наградата, която търси. 

„Помажи главата си и умий лицето си.” Дори това може да се превърне в повод за 

една по-коварна форма на себепрославяне или наслада. Но това би означавало да пропуснем 

целта и я превърнем просто в една преструвка. Все пак Исус задължава учениците Си да 

постоянстват в практиките на унижението, но не ги налага на другите хора като едно правило 

или регулация. Те трябва да се радват и да благодарят на привилегията да останат в служба 

на техния Господ. Исус не желае усмивката на лицето да бъде един вид стереотипен израз на 

християнството. Той говори за подобаващата скритост на християнското поведение, за това 

смирение, което съвсем не осъзнава себе си, точно както окото може да вижда другите хора, 

но не и самото себе си. Една такава скритост един ден ще стане явна, но това ще бъде Божие 

дело, не наше. 

 

ПРОСТОТАТА НА БЕЗГРИЖНИЯ ЖИВОТ  

„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето 

крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда 

не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;  защото гдето е съкровището 

ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво 

цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще 

бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е 

тъмнината! Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, 

а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да 

слугувате на Бога и на мамона” (Матей 6:19-24). 



90 

 

Животът на ученичество може да бъде живян само докато на нищо не е позволено да 

застане между Христос и нас – нито закона, нито личното благочестие, нито дори света. 

Ученикът винаги гледа единствено своят учител никога Христос и закона, Христос и света. Той 

бяга от всякакви подобни идеи като от чума. Единствено следвайки само Христос той може да 

запази погледа си фокусиран. Неговият поглед почива единствено върху светлината, която 

идва от Христос и в него няма тъмнина или объркване. Окото трябва да бъде фокусирано, ясно 

и чисто, за да може да запази светлината в тялото понеже тъй като ръката и крака не приемат 

светлината от някой друг източник освен от окото то кракът се спъва и ръката пропуска целта 

си когато окото е болнаво и цялото тяло е в тъмнина когато окото е ослепяло. Така ученикът на 

Христос е в светлина само докато гледа единствено на Христос и на нищо друго в света. Така 

сърцето на ученикът трябва да е отправено единствено към Христос. Ако окото вижда обект, 

който не е тук цялото тяло бива излъгано. Ако сърцето е посветено на един светски мираж, на 

творението вместо на Твореца, ученикът е изгубен. 

Светските притежания имат склонността да отвръщат сърцето на ученика от Исус. На 

какво сме истински посветени? Опитваме ли се съчетаем посвещението към тях с 
верност към Христос? Или сме посветени изцяло на Него? Светлината на тялото е окото и 

светилната на християнина е неговото сърце. Ако окото е помрачено колко голяма е тъмнината 

на тялото! Но сърцето е мрачно и когато се прилепва към светските блага, понеже тогава, 

колкото и силно да ни вика Христос, Неговият вик не намира отклик в сърцата ни. Нашите 

сърца са затворени понеже те вече са дадени на някой друг. Както светлината не може да 

проникне в тялото когато окото е зло така и думите на Исус не могат да достигнат до сърцето 

на ученика докато то е затворено за Него. Светът се задушава подобно на семе посято сред 

тръни, задушава се от „грижите, богатствата и житейски удоволствия” (Лука 8:14). 

Фокусираността на окото и сърцето кореспондират с тази „скритост,” която не познава 

нищо освен призивът и думите на Христос и която се състои в съвършено общение с Него. 

Как може ученикът да се занимава със светските блага и все пак да опази тази 

фокусираност на сърцето? Исус не забранява притежаването на собственост сама по себе си. 

Той беше човек, яде и пи подобно на учениците Си и по този начин освети добрите неща в 

живота. Тези необходимости, които се употребяват поради нуждата и които посрещат 

необходимите нужди на тялото трябва да бъдат използвани от учениците с благодарност. 

We walk as pilgrims through the earth, 

With empty hands, bereft and bare; 
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To gather wealth were little worth’ 

Twould only burden life the more. 

If men will go the way to death, 

With them we will part company; 

For God will give us all we need 

To cover our necessity. 

(Терстееген) 

Земните блага са дадени, за да бъдат използвани, не за да бъдат събирани. В 

пустинята Бог даваше на израилтяните манна всеки ден и те нямаше нужда да се безпокоят 

какво ще ядат и какво ще пият. Вместо това ако запазеха манна за следващия ден тя се 

разваляше. По същия начин ученикът трябва да приема своя дял от Бога всеки ден. Ако го 

складира като постоянно притежание той разваля не само дарът, но също и самият себе си, 

понеже поставя сърцето си в натрупаните блага и ги превръща в една преграда между себе си 

и Бога. Къде е съкровището ни, където е нашето упование, нашата сигурност, нашата утеха и 

нашият Бог? Събирането на съкровища е идолопоклонство. 

Но как да очертаем граница между легитимната употреба и нелегитимното събиране? 

Нека да обърнем думите на Исус и въпросът ни получава отговор: „Където е сърцето ти там ще 

бъде и твоето съкровище.” Разбира се, нашето съкровище може да бъде малко и 

незабележимо, но неговият размер е без значение, всичко зависи от сърцето, от самите нас. И 

ако запитаме как да знаем къде е сърцето ни отговорът е също толкова прост – всичко, което 

ни отделя от това да обичаме Бога повече от всичко и действа като препятствие между нас и 

нашето покорство на Исус е нашето съкровище и мястото където е сърцето ни. 

Исус знае, че сърцето на човека копнее за съкровище и Неговото желание е да имаме 

такова. Но това съкровище трябва да е събирано на небето, не на земята. Земните съкровища 

бързо се развалят, но небесното съкровище пребъдва завинаги. Под това съкровище Исус 

няма в предвид великото съкровище, което е Самият Той, а съкровища в буквалния смисъл на 

думата, съкровища събрани от учениците за самите тях. Какво чудесно обещание имаме тук: 

когато следваме Исус ние печелим небесни съкровища, които са нетленни. Те ни очакват и 

един ден ние ще им се наслаждаваме. Без съмнение тези съкровища не могат да бъдат други 

освен „необикновеността,” скрития характер на християнския живот, не могат да бъдат нещо 

различно от плода на страстите на Исус Христос, които поддържат живота на учениците. 
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Ако сърцата ни са изцяло предадени на Бога ясно е, че ние не можем да служим на 

двама господари. Това е просто невъзможно – във всичко и по всяко време ние следваме 

Христос. Разбира се, би било изкушаващо да покажем колко сме напреднали в християнския 

живот като се опитаме да служим на двама господари отдавайки дължимото както на Бога така 

и на мамона. Защо да не бъдем щастливи деца на света точно защото сме Божии деца? Все 

пак не се ли наслаждаваме на Неговите добри дарове и не приемаме ли нашето съкровище 

като благословение от Него? Не, Бог и света, Бог и неговите блага са несъвместими, понеже 

света и неговите блага оковават сърцата ни и едва след като ги завладеят те стават това, 

което наистина са. Това е начинът, по който те процъфтяват и поради тази причина те са 

несъвместими с покорството на Бога. В нашите сърца има място само за едно всепоглъщащо 

покорство и ние можем да се прилепим само към един господар. Всеки съперник за това 

посвещение трябва да бъде намразен. Както казва Исус няма алтернатива – или обичаш Бога 

или Го мразиш. Ние сме изправени пред „или-или” или обичаме Бога или обичаме земните 

притежания. Ако обичаме Бога ние мразим света, ако обичаме света мразим Бога. Няма 

значение дали тази любов е съзнателна и целенасочена или не, всъщност морално сигурно е, 

че тя няма да бъде нито едно от двете неща и че нашето съзнателно и волево желание ще 

бъде да служим на двама господари, да обичаме Бога и добрите неща в живота. Ние можем 

възмутено да отхвърлим твърдението, че мразим Бога и да бъдем твърдо убедени, че Го 

обичаме, но докато се опитваме да съчетаваме любовта към Него с любовта към света ние 

обръщаме любовта си към Него в омраза. Тогава ние сме изгубили фокуса на окото си и 

сърцето ни повече не следва Исус. Нашите съзнателни намерения са без значение поради 

неизбежния резултат: Не можем да служим на двама господари ако желаем да бъдем ученици 

на Исус Христос. 

„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще 

пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и 

тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в 

житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от 

тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо 

се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но 

казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако 

Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много 

повече да облича вас маловерци? И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? 

или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), 

понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете 
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Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се 

безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня 

злото, което му се намери” (Матей 6:25-34). 

Внимавайте! Земните притежания замъгляват очите ни и ни примамват да мислим, че те 

могат да ни дадат сигурност и свобода от тревога. Все пак през цялото време те са източникът 

на това безпокойство. Ако сърцата ни са при тях нашата награда е едно безпокойство, чиято 

тежест е непоносима. Безпокойството създава свои собствени съкровища и те на свой ред 

раждат още повече грижи. Когато търсим сигурност в притежанията ние се опитваме да 

изгоним грижата с грижа и крайният резултат е точно обратното на нашите очаквания. Оковите, 

които ни свързват с нашите притежания сами се оказват грижи. 

Начинът да злоупотребяваме с нашите притежания е като ги използваме като 

осигуровка срещу утрешния ден. Безпокойството винаги е насочено към утрешния ден докато 

благата в стриктния смисъл на думата трябва да се използват единствено днес. Опитвайки се 

да се осигурим за утрешния ден ние единствено създаваме несигурност днес. 

„Достатъчно е на деня злото, което му е намери.” Единственият начин да придобием 

сигурност е като оставим утрешния ден изцяло в Божиите ръце и като приемем от Него всичко, 

от което се нуждаем днес. Ако вместо да приемем Божиите дарове за днешния ден ние се 

безпокоим за утрешния ден ние се превръщаме в беззащитни жертви на една безкрайна 

тревога. „Не се безпокойте за утрешния ден.” Дали това е една жестока шега с бедните и 

окаяните? Именно хората, на които Исус говори, казано по човешки, съвсем буквално ще 

гладуват ако не събират провизии днес. Или това е един непоносим закон, който хората ще 

отхвърлят с отвращение. Или това е уникалното проповядване на благовестието на славната 

свобода на Божиите деца, които имат Отец в небето, Отец, Който е дал Своят възлюбен Син. 

Как няма Бог заедно с Него да ни подари всичко? 

“Не се безпокойте за утрешния ден.” Това не трябва да бъде приемано като 

философия за живота или като морален закон. Това е благовестието на Исус Христос и 

единствено по този начин то може да бъде разбрано. Единствено тези, които Го следват и Го 

познават могат да приемат тези думи като едно обещание на любов от Неговия Отец и както 

едно избавление от робството на материалните неща. Не грижите спасяват учениците от 

грижите, а тяхната вяра в Исус Христос. Единствено те знаят, че ние не можем да се 

безпокоим (ст. 27). Идващия ден, дори идващия час са извън нашият контрол. Безсмислено е 

да се преструваме, че можем да направим провизии понеже не можем да контролираме 

обстоятелствата в света. Единствено Бог може да се погрижи понеже Той управлява света. 
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Тъй като не можем да се погрижим, понеже сме толкова цялостно безсилни, ние не трябва да 

правим това. Ако го направим ние детронираме Бога и си въобразяваме, че сами управляваме 

света. 

Но християнинът също така знае, че той не може и не се осмелява да се безпокои, но 

също така няма и нужда да прави това. Нито безпокойството нито работата могат да направят 

сигурен неговият ежедневен хляб понеже хлябът е дар от Отца. Птиците и кремовете не сеят 

нито предат и все пак те са сити и облечени и приемат ежедневния си дял без да се безпокоят 

за него. Те се нуждаят от земни блага единствено за ежедневните си нужди и не събират за 

бъдещето. Това е начинът, по който те прославят своя Създател, не чрез свята работа, усилия 

или грижа, а чрез ежедневно приемане на Неговите дарове без да задават въпроси. Птиците и 

кремовете са пример за следване на Христос. 

„Човекът в бунт” си представя, че има връзка между причината и следствието, между 

работата и резултата, но Исус взривява тази илюзия. Според Него хлябът не трябва да бъде 

ценен като награда за работата. Вместо това Той говори за безгрижната простота на човека, 

който ходи с Него и приема всичко като идващо от Бога. 

„Отбележете, че никое животно не работи за своята прехрана, но всяко има своята 

подходяща функция, според която търси да намери своята храна. Птицата лети и пее, прави 

гнездо и отглежда пилета. Това е нейната работа и все пак не по този начин тя се изхранва. 

Воловете орат, конете теглят каруци и воюват. Овцете дават вълна, мляко и сирене понеже 

тяхната функция е да правят това. Но не по този начин те се изхранват. Не, земята 

произрастява трева и храни всички тях чрез Божието благословение. По подобен начин човек 

има задължението да работи и да върши различни неща и все пак всички ние знаем, че има 

Друг, Който го храни: това не е неговата собствена работа, но изобилното Божие 

благословение. Вярно е, че птицата не сее нито жъне и все пак тя ще умре от глад ако не лети 

в търсене на храна. Но това, че тя я намира не е поради нейната работа, а по Божията 

доброта. Понеже кой поставя храната там, за да може тя да я открие? Понеже там където Бог 

не поставя такава никой не я открива дори ако целият свят умори себе си до смърт от работа в 

търсене” (Лутер). Но ако Създателят така се грижи за птиците и кремовете няма ли много 

повече като Отец да се грижи за Своите деца, които ежедневно Му се молят? Няма ли Той да 

може да им даде необходимото за живота когато всички земни блага Му принадлежат и Той 

може да ги раздава според благоволението Си? 

God the Father grant to me 

All my daily needs. 



95 

 

Why should I not unto him flee, 

When aU the birds he feeds? 

(Клавдий) 

Безпокойството е характерно за езичниците понеже те разчитат на собствената си сила 

и работа вместо на Бога. Те не знаят, че Бог знае, че те се нуждаят от всички тези неща и така 

се опитват да направят за себе си това, което не очакват от Бога. Но учениците знаят, че 

правилото е: „Първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви 

се прибави.” Безпокойството за храна и облекло очевидно не е същото както безпокойството за 

Божието царство колкото и да ни се иска да убедим себе си, че когато работим за своите 

семейства и се занимаваме с хляб и къщи по този начин ние изграждаме царството, като че ли 

царството може да бъде осъществено единствено чрез нашите светски грижи. Божието 

царство и Неговата правда са рязко разграничени от даровете на света, които срещаме по 

пътя си. Царството не е нещо по-различно от правдата в Матей 5 и 6, правдата на кръста и на 

следването на Христос под кръста. Общението с Исус и покорството на Неговата заповед 

идват първо, а всичко останало следва след това. Светските грижи не са част от 

ученичеството, а са различни и подчинени грижи. Преди да започнем да мислим цялостно за 

живота си, за нашата храна и облекло, нашето семейство и работа, ние трябва да търсим 

Христовата правда. Това не е нищо повече от едно цялостно обобщаване на всичко, което 

беше казано по-горе. 

Отново тук ние имаме или едно смазващо иго, което не оставя никаква надежда за 

бедните и окаяните или това е квинтесенцията на благовестието, което носи обещание за 

свобода и съвършена радост. Исус не ни казва какво трябва да направим, но не можем. Той ни 

казва какво Бог ни е дал и е обещал да продължава да дава. Ако Христос ни е бил даден, ако 

сме били призовани да бъдем Негови ученици на нас ни е дадено всичко, буквално всичко. Ние 

ще видим, че тези неща ще ни се прибавят. Ако следваме Исус и мислим само за Неговата 

правда ние сме в Неговите ръце и под Неговата защита и защитата на Неговият Отец. Ако сме 

в общение с Отца нищо не може да ни повреди. Ние винаги можем да сме сигурни, че Той ще 

храни Своите деца и няма да ги остави да гладуват. Бог ще ни помогне в часа на нужда и Той 

знае нашите нужди. 

След като е следвал Исус известно време Христовият ученик ще бъде попитан: „Остана 

ли лишен от нещо?” и той ще отговори: ”От нищо, Господи.” Как и може да бъде иначе когато 

знае, че независимо от глада и голотата, гоненията и опасностите, Господ винаги е на негова 

страна? 
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УЧЕНИКЪТ И НЕВЯРВАЩИТЕ  

 „Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще 

ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в 

окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? Или как ще речеш на брата си. 

Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, 

първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от 

братовото си око. Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред 

свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат. Искайте, и ще 

ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,  защото всеки, който 

иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори. Има ли между 

вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или, ако поиска риба, да му 

даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко 

повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него! И 

тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; 

защото това е същината на закона и пророците” (Матей 7:1-12). 

Съществува една непрекъсната мисъл преминаваща през тези стихове до края на 

Проповедта на планината. Глава 5 говори за необикновеното качество на християнския живот, 

а глава 6 за скритата, нераздвоена правда на учениците. И в двата аспекта ученичеството 

изисква ученика да прекъсне всички стари връзки и да се прилепи изцяло към Исус Христос. 

Границата между стария и новия живот е ясно очертана. Но това повдига въпросът за връзката 

между християните и техните ближни-нехристияни. Дали това отделяне от останалата част от 

обществото им дава някакви специални права и привилегии? Дали християните получават 

власт, дарби и стандарт да съдят, които ги поставят в позицията да упражняват специална 

власт над останалите? Колко лесно би било за учениците да приемат едно отношение на 

превъзходство, да произнесат едно безусловно осъждение над останалия свят и да убедят 

себе си, че такава е била Божията воля! Това е причината Христос да направи ясно без 

всякакво съмнение, че подобно погрешно разбиране сериозно би застрашило тяхното 

ученичество. Учениците не трябва да съдят. Ако направят това самите те ще бъдат съдени от 

Бога. Мечът, с който съдят своите братя ще падне върху собствените им глави. Вместо да 

отделят себе си от своите братя като праведни от неправедни те самите се оказват отделени 

от Исус. 
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Защо това е така? Източникът на живота за ученика лежи изцяло в неговото общение с 

Исус Христос. Той притежава Неговата правда единствено по този начин, не по друг. Това е 

причината неговата правда никога да не може да стане един обективен критерий, който да 

бъде прилаган по желание. Той е ученик не понеже притежава подобен нов стандарт, а 

единствено поради Исус Христос, Посредника и Божият Син. Казвайки това неговата правда е 

скрита от самия него в общението с Исус Христос. Той не може, както някога е можел, да бъде 

безстрастен наблюдател на самият себе си понеже може да вижда единствено Исус и да бъде 

виждан от Него, съден от Него и приет от Него. Не един приет стандарт на праведност е това, 

което отделя Христовия ученик от невярващия, а Христос, Който стои помежду им. 

Християните винаги виждат другите хора като братя, за които Христос е дошъл, те ги срещат 

единствено когато отиват до тях с Христос. Тези, които са ученици и тези, които не са никога не 

могат да се срещнат като свободни хора, директно споделяйки своите виждания и съдейки за 

себе си според някакви обективни критерии. Не, ученикът може да срещне този, който не е 

ученик единствено като човек, за когото Христос е дошъл. Единствено тук Христос воюва за 

душите на невярващите, техният призив, тяхната любов, неговата любов и техният съд стават 

негови. Ученичеството не ни предлага място, от което можем да нападаме другите. Ние 

идваме при тях с едно безусловно предложение за общение, с нераздвоеността на Христовата 

любов. 

Там където съдим другите хора ние ги срещаме с един дух на разделеност, оглеждайки 

и разсъждавайки, като че ли отстрани. Но любовта няма нито времето нито възможността за 

това. Ако обичаме ние никога не можем да наблюдаваме другия отстрани понеже той е винаги 

и във всеки един миг едно живо твърдение за нашата любов и служба. 

Но не ме ли кара злото в другия да го осъдя за негово добро, заради любовта? Тук ние 

виждаме дълбочината на Божията любов. Всяка погрешно насочена любов за грешника е 

зловещо близка до любовта към греха. Но любовта на Христос към грешника сама по себе си е 

присъдата на греха, един израз на крайна омраза към греха. Христовите ученици трябва да 

обичат безусловно. Така те могат да постигнат това, което тяхната собствена раздвоена, 

благоразумно и условно предложена любов никога не може да постигне, а именно радикалното 

осъждане на греха. 

Ако учениците съдят от себе си те поставят стандартите за добро и зло. Но Исус 

Христос не е стандарт, който мога да приложа към другите. Той е моят съдия, откриващ 

собствените ми добродетели като понякога изцяло зли. Така не ми е позволено да прилагам 

спрямо другите това, което не е приложено към самия мен. Чрез моето съдене според доброто 
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и злото аз мога единствено да утвърдя злото в другия, понеже той прави точно същото. Но той 

не знае за скритото нечестие на доброто, а търси своето оправдание в него. Ако аз осъдя 

злите му действия по този начин единствено го утвърждавам в неговите очевидно добри 

действия, които все пак никога не са добри когато бъдат свързани с Христос. Така ние го 

отстраняваме от съдът на Христос и го поставяме под един човешки съд. Но аз докарвам 

Божия съд върху собствената си глава понеже по този начин вече не живея в и чрез 

благодатта на Исус Христос, но единствено с моето знание за добро и зло, за което се държа. 

Съденето е забраненото обективизиране на другите хора, което унищожава 

нераздвоената любов. Не ми е забранено да имам свои собствени мисли за другите хора, да 

осъзнавам неговите недостатъци, но единствено до степента, в която това ми представя 

възможност за прошка и безусловна любов, каквито Исус е показал към мен. Ако въздържа 

своята присъда аз не се отдавам на tout com prendre c’ est tout pardonner и утвърждавам другия 

в неговите зли пътища. Нито аз съм прав нито другия, но Бог винаги е праведен и ще изяви 

както Своята благодат така и съда Си. 

Съденето на другите ни заслепява докато любовта просвещава. Съдейки другите ние 

ослепяваме себе си за собствените си злини и за благодатта, която е предложена на другите 

точно както и на нас. Но в Христовата любов ние знаем всичко за всеки грях и вина, които 

можем да си представим понеже ние знаем как е страдал Христос и как всички хора са били 

простени в подножието на кръста. Християнската любов вижда останалите в подножието на 

кръста и по този начин вижда ясно. Ако когато съдим другите нашите истински мотиви са да 

унищожим злото в другите ние трябва да го потърсим там където то може да се намери и това 

са собствените ни сърца. Но ако търсим злото в другите нашият истински мотив очевидно е да 

оправдаем себе си понеже се стремим да избегнем присъдата за собствените си грехове като 

осъждаме другите и мислим, че Божието Слово се прилага по един начин към нас и по друг 

към останалите. Всичко това е много опасно и подвеждащо. Ние се опитваме да твърдим за 

себе си една специална привилегия, която отказваме на другите. Но Христовите ученици нямат 

свои собствени права или стандарти за добро и зло, които могат да наложат на останалите 

хора. Те не са приели нищо освен общението на Христос. Затова ученикът не трябва да стои 

като съдия над своите ближни понеже неправедно изземва правосъдието. 

Но на християнина не само е забранено да съди другите: всяко слово на спасение има 

своето ограничение. Той няма нито власт нито право да го насилва на другите на време и без 

време. Всеки опит да наложим благовестието чрез сила, да тичаме след хората и да 

прозелитираме, да използваме собствените си ресурси, за да уредим спасението им е както 
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напразно така и опасно. То е напразно понеже свинете не разпознават бисерите хвърлени 

пред тях и опасно понеже осквернява словото на прошката понеже хвърляйки го ние караме 

хората да съгрешават срещу светинята. Дори по-лошо, ние ще бъдем посрещнати със сляпата 

ярост на закоравените и помрачени сърца и това би било безполезно и вредно. Нашата 

лековата търговия със словото на евтината благодат носи единствено думи на отвращение и 

накрая се обръща срещу тези, които се опитват да го насилят на останалите, които не го 

желаят. Така пред действията на учениците е поставено едно явно ограничение точно както в 

Матей 10 им е казано да отърсят праха от краката си там където словото не е прието. Тяхната 

нескончаема енергия, която отказва да приеме каквито и да е граници на действията им, 

ревността, която отказва да отбележи съпротивата произлиза от объркване на благовестието с 

една победоносна идеология. Една идеология се нуждае от фанатици, които нито познават 

нито обръщат внимание на съпротивата и със сигурност е забележителна сила. Но Божието 

Слово в своята слабост поема риска да посрещне присмеха на хората и да бъде отхвърлено. 

Има сърца, които са закоравени и врати, които са затворени за Словото. Словото разпознава 

съпротивата, когато я срещне и е подготвено да я понесе. Труден, но истински урок е, че 

евангелието, за разлика от една идеология, приема невъзможността. Словото е по-слабо от 

всяка идеология и това означава, че единствено с благовестието на свое разположение 

свидетелите са по-слаби от пропагандаторите на едно мнение. Но макар да са слаби те са 

готови да страдат със Словото и по този начин са свободни от ужасяващото безпокойство, 

което е толкова характерно за фанатизма. 

Учениците могат дори да обърнат гръб и да побягнат, при положение, че направят това 

заедно със Словото, при положение, че тяхната слабост е слабостта на Словото и при 

положение, че те не изоставят Словото в своето бягство. Те са просто слуги и инструменти на 

Словото. Те не желаят да бъдат силни там където Словото е избрало да бъде слабо. Да се 

опитваме и да налагаме Словото на света по насилствен начин означава да превърнем живото 

Божие Слово в една идея и света ще бъде напълно оправдан да откаже да слуша една идея, 

която не му носи никаква полза. Но в друго време учениците трябва да хванат здраво 

оръжията си и да откажат да отстъпят, разбира се, при положение, че Словото е пожелало 

така. Ако те не осъзнават тази слабост на Словото те не са разбрали тайната на Божието 

смирение. Същото слабо Слово, което е готово да понася злословието на грешниците също 

така е и могъщото Слово на милост, което може да обърне сърцата на грешниците. Неговата 

сила е скрита зад слабост. Ако То дойде в слава това би означавало, че денят на съда е 

настъпил. Великата задача на учениците е да разпознаят границите на своето поръчение. Но 

ако те използват Словото напразно то със сигурност ще се обърне срещу самите тях. 
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Какво трябва да правят учениците, когато се натъкнат на опозиция и не могат да 

достигнат до сърцата на хората? Те трябва да признаят, че при никакви обстоятелства не 

притежават никакво право или власт над другите и че нямат директен достъп до тях. 

Единственият начин да достигнат до другите е чрез Този, в Чийто ръце те самите са подобно 

на всички останали хора. По-нататък ще чуем повече за това. 

Учениците са учени да се молят и така те научават, че единственият начин да достигнат 

до другите е като се молят на Бога. Съдът и прошката винаги са в ръцете на Бога. Той затваря 

и Той отваря. Но учениците трябва да искат, да търсят и да хлопат и тогава Бог ще ги чуе. Те 

трябва да научат, че тяхното безпокойство и грижи за другите трябва да ги водят към 

застъпничество. Обещанието, което Христос дава на техните молитви е най-силното оръжие в 

оръжейната им. Разликата между искането на учениците и търсенията на езичниците за Бога е, 

че учениците знаят какво търсят. Ние можем да търсим Бога едва след като вече Го 

познаваме. Как можете да търсите нещо или да го намерите ако не знаете какво търсите? 

Учениците търсят един Бог, Който те вече са намерили в обещанието получено от Исус. 

Да обобщим: от предходното е ясно, че учениците нямат специални привилегии или 

власт в отношенията си с другите хора. Основният източник на техните живот и дело е силата, 

която идва от общението с Исус Христос. Исус Христос предлага на Своите ученици едно 

просто правило, което позволява дори на най-простият от тях да разбере дали отношенията му 

с другите хора са правилни или погрешни. Всичко, което той трябва да каже е „Аз” вместо „Ти” 

и да постави себе си на мястото на другия. „Всичко, което желаете да правят хората на вас 

това правете и вие на тях понеже това е същината на закона и пророците.” В момента, в 

който направи това ученикът се отказва от всички предимства над другите и не може повече да 

извинява в себе си това, което осъжда в другите. Той е също толкова стриктен в осъждането 

на злото в себе си колкото преди това е бил в осъждането му в другите. Злото в другите хора е 

същото зло, което открива и в себе си. Има само един съд, един закон и една благодат. Оттук 

нататък ученикът ще гледа на другите хора като на простени грешници, които дължат живота 

си на Божията любов. „Това е същината на закона и пророците” – понеже това не е нищо 

друго от върховната заповед: да обичаш Бога повече от всичко и ближния като себе си. 

 

ВЕЛИКАТА РАЗДЯЛА  

 „И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете 

на тях; защото това е същината на закона и пророците. Влезте през тясната порта, 
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защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, 

които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в 

живот, и малцина са ония, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които 

дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги 

познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро 

дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава 

лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър 

плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, 

който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята 

на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в 

Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име 

направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; 

махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:12-23). 

Църквата на Христос не може произволно да прекъсва всички контакти с тези, които 

отхвърлят нейния призив. Тя е призована да следва Господа чрез обещание и заповед. Това 

трябва да е достатъчно. Всяко съдене на другите хора и отделяне от тях трябва да бъдат 

оставени на Този, Който е избрал Църквата според благата Си воля, а не заради някаква наша 

заслуга или постижение. Разделянето на Църквата и света не е нещо, което прави самата 

Църква, а е предизвикано от словото на нейния призив. 

Една малка група хора, последователите на Христос, са отделени от останалия свят. 

Учениците са на брой малцина и винаги ще бъдат малко. Тези думи на Христос се 

противопоставят на всички преувеличени надежди за успех. Ученикът на Христос никога не 

трябва да поставя своите надежди в големите числа. „Малцина…” Останалата част от света са 

мнозината и винаги ще бъдат много. Но те се намират на пътя на погибелта. Единствената 

утеха, която имат учениците в лицето на това бъдеще е обещанието за живот и за вечно 

общение с Исус. 

Пътят на ученичество е тесен и е много лесно човек да се отклони от него дори и след 

години на ученичество. И той е труден за намиране. От всяка страна на тесния път зее 

дълбока бездна. Да бъдеш призован да живееш живот с необикновено качество, да живееш 

според своя призив и все пак да не съзнаваш това наистина е тесен път. Да изповядваш и да 

свидетелстваш за истината и в същото време да обичаш враговете на тази истина, своите и 

нашите врагове, и да ги обичаш с безкрайната любов на Исус Христос наистина е тесен път. Да 

вярваш обещанието на Исус Христос, че Неговите ученици ще наследят земята и все пак да се 
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изправяш пред враговете си без оръжие и беззащитен, предпочитащ да претърпиш вреда 

отколкото самият ти да сториш зло на другите като в същото време не ги осъждаш; да 

предаваш евангелското послание без в същото време да хвърляш бисерите на свинете, 

наистина е тесен път. 

Пътят е неизразимо труден и във всеки един миг ние сме в опасност да се отклоним от 

него. Ако смятаме, че това е път, който следваме покорни на една външна заповед, ако се 

страхуваме за себе си през цялото време, това наистина е път, който е невъзможно да бъде 

следван. Но ако гледаме на Христос, Който върви пред нас стъпка по стъпка ние няма да се 

отклоним. Ако се тревожим за опасностите, които ни дебнат, ако се взираме в пътя вместо в 

Този, Който върви пред нас, ние вече сме се отклонили от пътя. Понеже Самият Той е пътя, 

тесния път и тясната порта. Той и единствено Той е целта на нашето пътуване. Когато знаем 

това ние сме способни да продължим по тесния път, през тясната порта на кръста и към 

вечния живот. Самата трудност на пътя ще укрепи нашата сигурност. Пътят, който Божия Син 

утъпка на земята, пътят, който и ние трябва да изминем като граждани на двата свята, 

вървящи по острието на бръснача между този свят и небесното царство, не може да е широк 

път. Тесния път трябва да е верния. 

Ст. 15-20. Сега разделянето на Църквата и света е пълно. Но словото на Исус прониква 

дори в самата Църква носейки съд и решение. Разделянето никога не е окончателно сигурно: 

необходимо е то постоянно да бъде потвърждавано. Учениците на Исус не трябва наивно да 

смятат, че могат просто да избягат от света и да се съберат в една малка група. Сред тях ще 

се издигнат лъжепророци и сред настъпващото объркване те ще се чувстват по-изолирани от 

всякога. Има някой, който стои до мен, който изглежда точно като член на църквата. Той е 

пророк и проповедник. Той изглежда като християнин, говори и действа като такъв. Но тъмните 

сили действат тайно и те са тези, които са го изпратили сред нас. Отвътре той е вълк грабител: 

думите му са лъжа и делата му – пълни с измама. Не вярата в Исус Христос го е направила 

един от нас, а дяволът. Може би той се надява че неговите интелектуални способности или 

успеха му като пророк ще му донесат влияние, пари и слава. Амбициите му са в света, не в 

Исус Христос. Знаейки, че християните са лековерни хора той прикрива своята тъмна цел под 

маската на християнско благочестие надявайки се, че скритата му цел няма да бъде открита. 

Той знае, че на християните им е забранено да съдят и ще им напомня това на подходящото 

време. Сърцата на останалите хора винаги са една затворена книга. По този начин той успява 

да съблазни мнозина от правия път. Възможно е дори самият той да не осъзнава какво прави. 
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Дяволът може да го окуражава и в същото време да го държи в неведение за истинските му 

мотиви. 

Подобни думи на Христос могат твърде много да смутят Неговите ученици. Кой познава 

своя ближен? Кой знае дали външния изглед на християнина не крие под себе си лъжа и 

измама? Не е чудно ако подозрението и критичността се промъкнат в Църквата. И след като 

Христос е казал това не е чудно ако всеки брат, който пада в грях изпита лишената от любов 

критика на останалите си братя. 

Подобно недоверие би  могло да унищожи Църквата ако не бяха думите на Исус, които 

ни уверяват, че лошото дърво дава лоши плодове. Рано или късно то е обречено да даде 

такива. Няма нужда да се опитваме да надникнем в сърцата на хората. Всичко, което трябва да 

направим е да почакаме докато дървото даде плодове и няма да е необходимо да чакаме 

дълго. Това не означава, че ние трябва да разграничаваме между думите и делата на пророка: 

истинското разграничение трябва да е между изгледът и реалността. Исус ни казва, че човек 

не може да се крие за дълго време зад лъжлива външност. Времето на жетвата със сигурност 

ще дойде скоро и тогава ще можем да отделим доброто от лошото. Рано или късно ще открием 

какъв е човекът. Няма полза дървото да отказва да дава плодове понеже плодовете израстват 

от самосебе си. Всеки ден може да дойде времето да решаваме дали ще бъдем със света или 

с Църквата. Може да се наложи да решаваме не за някакъв важен въпрос, а за обикновените 

ежедневни неща. И тогава ще можем да видим и да разделим доброто от лошото. В този ден 

истината ще издържи изпитанието, а не външният изглед. 

Във време като това Исус иска Неговите ученици да правят разлика между изглед и 

реалност, между себе си и псевдо-християните. Тогава те ще се издигнат над всички 

любопитни изпитвания на другите хора, но ще се нуждаят от искрена решимост да разпознават 

Божието доказателство когато то се яви. Във всеки момент номиналният християнин може да 

бъде отделен от истинските. Може дори да открием, че самите ние сме номинални християни. 

Тук лежи предизвикателството за по-близко общение с Исус и за едно по-лоялно ученичество. 

Лошото дърво бива отсечено и хвърлено в огъня. Всичките му преструвки в крайна сметка се 

оказват безполезни. 

Ст. 21. Разделението, което Христовият призив предизвиква достига дори още по-

дълбоко. След разделението между Църквата и света, между номиналните и истинските 

християни, разделението сега достига до самото сърце на изповядващото тяло. Св. Павел 

казва: „Никой не може да нарече Исус Господ освен чрез Светия Дух” (1 Коринтяни 12:3). 

Невъзможно е да предадем живота си на Исус или да го наречем Господ със собствената си 
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свободна воля. Св. Павел съзнателно пресмята възможността човек да нарече Исус Господ 

без Светия Дух т.е. без да е приел призива. Това е било по-лесно за разбиране по времето 

когато да бъдеш християнин не е носело земна полза и когато да бъдеш християнин е било 

опасно. 

„Не всеки, който ми казва „Господи, Господи” ще влезе в небесното царство…” 

„Господи, Господи,” е църковната изповед на вяра. Но не всеки, който прави тази изповед ще 

влезе в небесното царство. Разделителната линия преминава именно през изповядващата 

Църква. Дори ако направим изповедта на вяра тя не ни дава право за никакви по-особени 

претенции към Исус. Ние никога не можем да се позовем на своята изповед или да бъдем 

спасени просто понеже сме я направили. Нито пък факта, че ние сме членове на Църквата, 

която има правилна изповед ни носи Божието благоволение. Да мислим така означава да 

изпаднем в греха на Израел, който смятал, че благодатта на Божия призив му дава специално 

благоволение пред очите Му. Това би било грях срещу Божия благодатен призив. В онзи ден 

Бог няма да ни пита дали сме били добри протестанти, а дали сме вършили волята Му. Ще ни 

бъде зададен същият въпрос като и на всеки друг. Църквата е отделена от света не поради 

някаква специална привилегия, а поради благодатното избиране и призив на Бога. 

„Казвам” и „върша” – това не е обикновеният контраст между думите и делата, а две 

различни отношения между хората и Бога. Човекът, който казва: „Господи, Господи” означава 

човекът, който твърди нещо на основата на това, че „го” е казал. Вършещият е човекът на 

смирено покорство. Първият оправдава сее си чрез своята изповед, вторият, вършещият, 

покорният човек, който гради живота си на Божията благодат. Говоренето на единия издава 

неговата себеправедност, вършенето на другия е белег на благодат, на която не може да има 

друг отговор освен смирено и покорно слугуване. Човекът, който казва: „Господи, Господи” или 

е нарекъл Исус Господ без Светия Дух или е превърнал призивът на Исус в лична привилегия. 

Но вършещия Божията воля е призован и стои в благодатта, подчинява се, следва. Той 

разбира своя призив не като някакво право, а като едно действие на Божия съд и благодат, 

като Божията воля, на която единствено трябва да се покорява. Божията благодат на Исус е 

едно изискване върху вършещия и по този начин неговото вършене се превръща в истинското 

смирение, правилната вяра, правилната изповед на благодатта на Бога, Който призовава. 

Ст. 22. Изповядващите и вършещите са разделени един от друг. Сега разделението е 

доведено до крайната си точка. Сега говорят единство тези, които са преминали описаните 

изпитания. Те се числят сред вършещите, но те не се обръщат към своята изповед, а към 

делата, които са извършили. Те са вършели дела в Исусовото име. Те знаят, че изповедта не 
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оправдава, отишли са и са направили името на Исус велико сред хората чрез делата си. Сега 

те застават пред Исус и Му казват какво са извършили. 

На това място Исус разкрива на учениците Си възможността за една демонична вяра, 

която върши чудни дела съвсем неразличими от делата на истинските ученици, дела на любов, 

чудеса, вероятно дори на лично освещение, но които все пак са отричане на Исус и живота на 

ученичество. Точно това има в предвид Павел в 1 Коринтяни 13 когато казва, че е възможно 

човек да проповядва, да пророкува, да има пълно знание и дори вяра, която да премества 

планини и всичко това без любов, което е същото както ако кажем, без Христос, без Светия 

Дух. Повече от това, според св. Павел трябва дори да вземем в предвид възможността, че 

самото дело на християнска щедрост, раздаването на имота и дори мъченичество могат да 

бъдат извършени без любов, без Христос, без Светия Дух. Без любов: това означава да кажем, 

че във всичко това ученичеството липсва, липсва това действие, чийто деятел в крайна сметка 

не е никой друг освен Самият Христос. Тук се намира най-сериозната, най-невероятната 

сатанинска възможност в Църквата, окончателното разделение, което се случва едва в 

последния ден. 

Но Христовите последователи трябва да попитат според какъв окончателен критерий 

Исус ще ги приеме или отхвърли. Кой ще премине теста и кой няма? Отговорът лежи в думите 

на Исус към последните отхвърлени: „Никога не съм ви познавал.” Най-после достигаме дотук, 

тук е тайната, която е чакала от самото начало на Проповедта на планината. Тук се намира 

решаващият въпрос – познава ли ни Исус или не? Първо идва разделението между Църквата и 

света, след това разделението вътре в Църквата и накрая окончателното разделение в 

последния ден. Не ни е оставено нищо, за което да се заловим, нито дори нашата изповед или 

нашето покорство. Остават единствено Неговите думи: „Аз ви познавам,” които са Неговите 

вечни думи и призив. Краят на Проповедта на планината връща към нейното начало. Думите 

на последния съд са едни предвестници на призива за ученичество. Но от началото до края 

това са Неговите думи и Неговият призив, единствено Неговият. Ако следваме Христос, 

прилепваме се към Неговите думи и оставим всичко останало те ще ни срещнат в деня на 

съда. Неговите думи са Неговата благодат. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО 

 „ И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен 

човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, 
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духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на 

канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен 

човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха 

ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо. И когато 

свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му; защото ги поучаваше като 

един, който има власт, а не като техните книжници” (Матей 7:24-29). 

Слушахме проповедта на планината и може би я разбрахме. Но кой е чул добре? Исус 

дава отговора в нейния край. Той не позволява на слушателите да си отидат и да продължат 

да живеят както си искат избирайки и вземайки това, което им се струва полезно и опитвайки 

дали то работи. Той не им дава възможност да изопачават думите Му с търгашеските си ръце, 

а им ги дава при едно условие, което запазва своята пълна власт над тях. Говорейки по 

човешки ние можем да разберем и да тълкуваме проповедта по хиляди различни начини. Исус 

познава само една възможност: простото покорство и подчинение, не тълкуване и приложение, 

а единствено вършене и послушание. Това е единственият начин да чуем словото Му. Но 

отново Той няма предвид то да бъде дискутирано като един идеал, а наистина желае ние да 

започнем да го изпълняваме. 

Словото, чиято претенция ние разбираме, това слово, което произлиза от Неговите 

думи: „Аз те познавам,” това слово, което веднага ни кара да се подчиняваме и да работим, е 

канарата, на която е построена нашата къща. Единственият удачен отговор на това слово, 

което Исус е взел със Себе Си от вечността, е то просто да бъде изпълнявано. Исус е говорил: 

словото е Негово, наше е покорството. Единствено когато е вършено словото запазва своята 

чест, сила и могъщество сред нас. Тогава бурята може да налита върху къщата, но не може да 

разруши това единение с Него, което словото Му е създало. 

Има само една друга възможност и тя е да не го изпълняваме. Невъзможно е да желаем 

да го изпълняваме и все пак да не го пазим. Отношение към словото на Исус различно от това 

на покорство означава да го излъжем. Това означава да отречем Проповедта на планината и 

да кажем не на словото Му. Ако започнем да задаваме въпроси, да поставяме проблеми и да 

предлагаме тълкувания ние не изпълняваме словото Му. Още веднъж сянката на богатия 

младеж и законника от Лука 10 надигат глави. Колкото и силно да заявяваме вярата си и 

нашето фундаментално признаване на словото Му Исус все още ни нарича „не-вършещи.” Но 

думите, които не извършим не са канара, на която можем да изградим къщата си. Там не може 

да има единение с Исус. Той никога не ни е познавал. Затова щом се извие бурята ние губим 

словото и откриваме, че всъщност никога не сме му вярвали истински. Словото, което сме 
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притежавали не е било Христовото, а едно слово, което ние сме изтръгнали от Него и сме го 

превърнали в свое собствено размишлявайки над него вместо да го изпълняваме. Така къщата 

ни пада понеже не е основана на думите на Исус Христос. 

„Народът се чудеше на учението Му…” Какво е станало? Божият Син е говорил. Той е 

взел съда на словото в ръцете Си. И учениците Му стоят до Него. 

 

ЧАСТ III  - ПОСЛАНИЦИТЕ  

 

ЖЕТВАТА 

„Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и 

проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква 

немощ. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати 

като овце, които нямат пастир. Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а 

работниците малко; ва, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на 

жетвата Си.” (Матей 9:35-38). 

Спасителят гледа със състрадание своите, божиите хора. Той не може да е доволен с 

малцината, които са чули призивът Му и са Го последвали. Той не желае да създаде една 

затворена малка котерия с учениците Си. За разлика от създателите на големи религии Той 

няма желание да ги отдели от площадната тълпа и да ги въведе в някаква езотерична система 

на религия и етика. Той е дошъл, работил е и е страдал заради всички хора. Но учениците 

желаят да Го запазят за себе си както става ясно когато Му носят младенци и в няколкото 

случая когато Той е заговорен от крайпътни просяци (Марк 10:48). Учениците трябва да научат, 

че Исус няма да бъде спрян от тях в Своето служение. Неговото благовестие на Божието 

царство и властта Му да изцелява принадлежат на болните и бедните където и да се намират 

те между хората. Божиите възлюбени са третирани зле от тези, които не им служат макар да са 

приели това като служение пред Бога. Не от римляните, а от избраните служители на Словото 

и от тяхната злоупотреба с това Слово. В Израел вече няма пастири. Никой не води овцете при 

бистри води, за да утолява жаждата им, никой не ги защитава от вълците. Те са насилвани, 

наранявани и объркани под жестокия жезъл на своите пастири, всяка е паднала на земята. 

Такова било положението на хората, когато дошъл Христос. Имало въпроси, но не и отговори, 

измъчена съвест, но не и освобождение, сълзи, но не и утеха, грях, но не и прошка. Къде бил 
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добрият пастир, от когото те толкова отчаяно се нуждаели? Каква ползата, че книжниците 

водели хората в своите училища, когато посветилите се на закона строго осъждали 

грешниците без да помръднат дори пръста си, за да им помогнат? Каква полза от всички тези 

ортодоксални проповедници и изяснители на Словото когато те не били изпълнени с 

безгранично съжаление и състрадание към Божиите зле третираните и наранени хора? Каква 

била ползата от книжниците, посветените на закона, проповедниците и всички останали когато 

нямало пастири за стадото? Това, от което те се нуждаели били добри пастири. „Храни 

агънцата ми” е последната заръка на Исус към Петър. Добрият пастир пази овцете от вълци и 

вместо да бяга дава живота си за овцете. Той ги познава по име и ги обича. Той познава 

техните беди и слабост. Той изцелява наранената, дава вода на жадната, привдига падналата 

и ги води нежно, не грубо, към пашата. Води ги по правия път. Той търси едната изгубена овца 

и я връща обратно в стадото. Но пастирите властват над стадото със сила, забравяйки своите 

задължения и търсейки собствената си полза. Исус търси добри пастири и не намира нито 

един. 

Недоволството сграбчва сърцето Му и божественото Му съжаление достига до 

заблуденото стадо, множествата тълпящи се около Него. От човешка гледна точка всичко 

изглежда безнадеждно, но Исус гледа с различни очи. Вместо хора зле третирани, окаяни и 

бедни Той вижда ниви побелели за Божия жетва. „Реколтата е изобилна.” Тя е готова да бъде 

пожъната и прибрана в житниците. Дошло е времето тези бедни и окаяни множества да бъдат 

заведени у дома в Божието царство. Исус вижда Божието обещание слизащо над множества 

докато книжниците и зилотите виждат единствено стъпкано поле, изгорено и опустошено. Исус 

вижда ниви натежали от зърно и узрели за Божието царство. Реколтата е огромна, но 

единствено Исус в Своята милост може да я види. 

Няма време за губене: жертвата не търпи отлагане. „Но работниците са малко.” Не е 

чудно, че на толкова малко е дадено да видят нещата със страдателните очи на Исус, защото 

единствено на тези, които споделят любовта на сърцето Му са дадени очи да виждат. И 

единствено те могат да влязат в полето за жертва. 

Исус търси помощ понеже не може да свърши работата Сам. Кой ще отиде да Му 

помогне и ще работи с Него? Само Бог знае и Той трябва да им даде Сина Си. Никой човек не 

може да смята, че ще пристъпи напред и ще предложи себе си по собствена инициатива, нито 

дори самите ученици. Тяхното задължение е да се молят на Господарят на жетвата да изпрати 

работници на необходимото време, понеже времето е настъпило. 
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АПОСТОЛИТЕ  

 „И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да 

ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.  А ето имената на 

дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият 

брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат; Филип и Вартоломей; Тома и Матей 

бирникът; Яков Алфеев и Тадей; Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде” 

(Матей 10:1-4). 

Молитвата е чута. Отец е изявил волята Си на Сина. Исус призовава Своите 12 ученика 

и ги изпраща на жетвата. Той ги прави Свои „апостоли,” Свои посланици и съработници. 

„И им даде власт.” Не слово или доктрина получават те, но действена сила, без която 

работата не може да бъде свършена. Те се нуждаят от власт по-голяма от тази на княза на 

този свят, дявола. Учениците познават твърде добре дяволската сила, макар че неговият най-

хитър номер е да отрича, че притежава власт и да твърди, че самият той не съществува. 

Именно тази най-голяма негова измама трябва да бъде препречена: той трябва да бъде 

изваден на светло и победен чрез силата на Христос. В това апостолите стоят рамо до рамо 

със Самият Христос и Му помагат да извърши Своето дело. Така Христос им дава дял в най-

големият дар, който притежава, Своята власт над нечистите духове и над дявола, който 

властва над човешкия род. Заради своята мисия апостолите стават като Христос. Те вършат 

делата на Христос. 

Имената на първите пратеници са запазени за вечността. Точно както Божият народ се 

е състоял от дванадесет племена така са и дванадесетте пратеника, които вършат Христовото 

дело към този народ. Дванадесет трона ще бъдат приготвени за тях в Божието царство и те ще 

седнат на тях и ще съдят дванадесетте израилеви племена (Матей 19:28). Небесният 

Ерусалим ще има дванадесет порти, през които ще влизат светите народи и имената на 

дванадесетте ще бъдат изписани на тях, и стените на града имат дванадесет основни камъка 

носещи имената на дванадесетте апостола (Откр. 21:12,14). 

Единствената връзка между дванадесетте е техният избор и призив. Симон, човекът-

камък, Матей бирника, Симон зилота, поборника за закона и справедливостта срещу 

езическото подтисничество, Йоан възлюбеният ученик и останалите, за които не знаем нищо 

освен имената им, и накрая Юда Искариотски, който Го предаде. Никаква светска сила не може 

да свърже тези хора за обща работа освен призивът на Исус. Дори Юда отива за Христовото 
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дело и факта, че той прави това завинаги остава една мрачна загадка и едно ужасяващо 

предупреждение. 

 

РАБОТАТА 

 „Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към 

езичниците, и в самарянски град не влизайте; но по-добре отивайте при изгубените овце 

от Израилевия дом” (Матей 10:5-6). 

Всяко дело на учениците е следствие от ясна заповед на техния Господ. Те не са 

оставени сами да избират своите методи или да следват своето виждане за поставената им 

задача. Тяхната работата е Христова работа и поради тази причина те са абсолютно зависими 

от волята на Исус. Щастливи са тези, чиято работа е определена от подобна заповед и които 

по този начин са освободени от тиранията на собствените си идеи и сметки. 

Още с първите Си думи Исус поставя едно ограничение за тяхната работа, едно 

изискване, което те със сигурност ще намерят за странно и трудно. Изборът на полето за 

работата им не зависи от техните желание или наклонности, а от това къде са изпратени. Това 

показва ясно, че те не вършат своята собствена работа, а Божията. Колко повече биха 

предпочели те да отидат при езичниците или самаряните, които се нуждаят от благата вест 

повече от всеки друг. Това е съвсем вярно, но те не получават заповед да отидат при тях. 

Божието дело не може да бъде вършено без необходимото упълномощаване иначе то е 

лишено от обещание. 

Означава ли това, че обещанието и упълномощаването не са универсално валидни? И 

двете са валидни единствено там където Бог реши. Но не ни ли принуждава Божията любов да 

не поставяме ограничения пред прогласяването? Христовата любов е нещо много по-различно 

от нашата ревност и ентусиазъм понеже тя е свързана с нейната мисия. Какво ни подтиква да 

прогласяваме спасителната истина на евангелието? Не просто любов към нашите ближни или 

към езичниците в далечни земи, а Божието поръчение така както е изложено в Неговата 

мисионерска заповед. Единствено това упълномощаване може да ни покаже мястото където 

лежи обещанието. Ако Христос не ни е поставил да проповядваме благовестието на някое 

конкретно място ние не трябва да правим опити и да очакваме Неговата воля и слово. По този 

начин учениците са обвързани със словото и с условията на упълномощаването. Те могат да 

отидат единствено там където словото на Христос и Неговото упълномощаване ги е насочило: 
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„Не отивайте при езичниците и в самарийски град не влизайте; но по-скоро отивайте при 

изгубените овце от Израелевия дом.” 

Ние, които сме от езичниците, някога сме били лишени от евангелското послание. Било 

е необходимо първо Израел да чуе евангелието и да го отхвърли преди то да достигне до 

езичниците и църквата на езическите християни да бъде установена според Исусовото 

упълномощаване. Едва след Своето възкресение Исус заповядва на апостолите Си да отидат 

по целия свят. На учениците е трудно да разберат това ограничение на своите пълномощия, но 

накрая то се оказва едно благодатно средство за езичниците. Когато те получават благата вест 

това е благата вест за разпънатия и възкръснал Господ. Такава е Божията мъдрост. Всичко, 

което ни е останало е упълномощаването. 

Когато отиваме ние казваме: „Божието царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви 

възкресявайте, демони изгонвайте. Даром сте приеми, даром давайте” (Матей 10:7-8). 

Посланието и дейността на посланиците са идентични с това на Самият Христос. На тях им е 

била дадена част от Неговата власт. Заповядано им е да прогласяват идването на небесното 

царство и да потвърдят посланието си чрез знаменията, които вършат. Те трябва да изцеляват 

болните, да очистват прокажените, да възкресяват мъртвите и да изгонват демони. 

Посланието се превръща в едно събитие и събитието потвърждава посланието. Божето 

царство, Исус Христос, прошката на греховете, оправданието на грешника чрез вяра, всичко 

това е идентично с унищожаване властта на дявола, изцелението на болните и възкресението 

на мъртвите. Посланието на апостолите е Словото на Всемогъщия Бог и по този начин то е 

едно действие, едно събитие, едно чудо. Христос върви по земята в лицето на Своите 

дванадесет посланика и върши делото Си. Суверенната благодат, която им е дадена е 

творческото и изкупително Божие Слово. 

„Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито торба 

за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята 

прехрана” (Матей 10:9-10). 

Тъй като упълномощаването и екипирането на посланиците е абсолютно зависимо от 

словото на Исус важно е нищо да не скрива или да не пречи на тяхната царска мисия. 

Посланиците трябва да дават своето свидетелство за богатствата на Своя Господ в царска 

бедност. Даровете, които са приели не са лични притежания, които могат да заменят за други 

блага. „Даром сте приели.” Да бъдеш посланик на Исус Христос не носи лични привилегии, 

титла, власт или почит. Това е вярно дори там където свободните Христови посланици са 
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станали редови служители на църквата. Правото на университетско образование и социално 

положение не означава нищо за тези, които са станали посланици нa Исус. 

“Даром сте приели.” Има ли нещо повече в добавка към призивът на Исус, който ни 

привлича към това служение без каквато и да е заслуга от наша страна? „Даром давайте,” 

казва той: „Покажете на хората, че имате много богатства, които можете да им дадете, че не 

желаете нищо за себе си, нито притежания, нито похвали, нито почит и отказвате всяка 

благодарност.” Как бихме могли да имаме някакви претенции за тези неща? Всяка чест, която 

достига до нас е единствено открадната от Този, на Когото единствено принадлежи истински, 

Господа, Който ни е изпратил. Бедността на Христовите посланици е доказателството за 

тяхната свобода. Съществува малка разлика между думите на Матей и Лука за това какво е 

позволено и какво е забранено на учениците да вземата със себе си, но не трябва да вадим 

никакво заключение от това несъответствие. Идеята е, че когато те отиват като пълномощници 

на Неговото слово, Исус им заповядва пълна бедност. Забележете, че това е изрична заповед 

и че притежанията, които са позволени на учениците са конкретизирани до последния детайл. 

Те не трябва да отиват подобно на просяци и да привличат вниманието върху себе си нито пък 

да обременяват хората като паразити. Те трябва да отидат облечени в доспехите на 

бедността, вземайки със себе си само толкова колкото взема пътникът, който знае, че ще 

намери храна и подслон с приятели в края на деня. Това трябва да бъде израз на тяхната вяра 

не в човеци, а в небесният им Отец, Който ще се погрижи за тях. Това ще направи 

благовестието им достоверно понеже те ще прогласяват идването на Божието царство. 

Същата свобода, която характеризира тяхната служба им позволява да приемат храна и 

подслон не като дар, а като заслужена награда за трудът им. Исус нарича посланиците Си 

„работници.” Ако са лениви те със сигурност не заслужават прехрана. И ако тази битка със 

сатанинските сили за душите на човеците, това отричане на всяко лично достойнство и на 

благата и радостите на света заради бедните, нещастните и зле третираните, не е работа, 

какво е тогава? Бог Сам положи труд и усилия заради човеците (Исая 43:24) и душата на 

Христос се труди на кръста за нашето спасение до смърт (Исая 53:11). На учениците е даден 

дял в това дело, в прогласяването, в победата над Сатана и в застъпническата молитва. Ако 

хората не могат да видят това те все още не разбират истинската природа на служението на 

посланието на Исус. Тези посланици не се срамуват да приемат ежедневната награда за труда 

си и да останат толкова бедни колкото са били заради своето служение. 

„И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и 

там оставайте докле си отидете. А когато влизате в дома, поздравявайте го. И ако 
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домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви 

нека се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате 

от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще 

бъде наказанието на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.” 

(Матей 10:11-15). 

Тяхната работа сред хората трябва да започне от къщите готови да им предложат 

подслон. Все още има хора молещи се и очакващи Бога на всяко място и те ще поздравят 

учениците смирено и радостно в името на техния Господ. Те ще подпомагат делото им чрез 

своите молитви и ще са една малка скала, която вече съществува, предвестници на цялата 

Христова Църква. За да предотврати завист сред братята и алчност сред учениците Исус им 

заповядва да остават в същата къща през цялото време на пребиваването си на това място. 

Щом стъпят в даден град или къща те трябва да пристъпват към въпроса. Времето е скъпо и 

множествата все още чакат евангелското послание. Щом влязат в къщата те трябва да 

използват същите думи за поздрав както Учителя си: „Мир на тоя дом” (Лука 10:5). Това не е 

една празна формула понеже тя веднага извиква силата на Божия мир върху тези, които са 

„достойни за него.” Тяхното прогласяване е ясно и кратко. Те просто изявяват, че Божието 

царство е наближило и призовават хората към покаяние и вяра. Те идват с пълната власт на 

Исус от Назарет, изричат една заповед и правят едно предложение чрез най-висшите 

пълномощия. Това е всичко. Цялото послание е удивително просто и ясно и понеже задачата 

не търпи отлагане няма нужда те да навлизат в допълнителна дискусия, за да разчистят 

недоразуменията или да убедят слушателите. Царят стои пред вратата и може да влезе всеки 

миг. Ще му се поклониш ли и ще Го приемеш ли или ще пожелаеш да те унищожи в гнева Си? 

Които имат уши да слушат и са чули всичко, което трябва да бъде чуто. Те не могат да 

задържат посланиците повече понеже те трябва да отидат в следващия град. Но ако хората 

откажат да слушат те са пропилели шанса си, времето на благодатта е отминало и те за 

заявили собствената си погибел. „Днес ако чуете гласа Му не закоравявайте сърцата си” 

(Евреи 4:7). 

Това е евангелската проповед. Дали това е твърде грубо? Нищо не може да бъде по-

грубо от това да накараме хората да си мислят, че имат още много време пред себе си, за да 

поправят пътищата си. Да кажем на хората, че делото не търпи отлагане и че Божието царство 

е наближило и ней-любящото и милостиво дело, което можем да направим, най-радостната 

новина, която можем да занесем. Посланика не може да чака и да повтаря на всеки човек на 

неговия собствен език. Божият език е достатъчно ясен. Не е работа на посланика да решава 
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кой ще чуе и кой не понеже единствено Бог знае кой е „достоен” и достойните ще чуят Словото, 

когато ученикът го прогласи. Но горко на града и горко на къщата, която отхвърли Христовия 

посланик. Те ще получат ужасна присъда. Содом и Гомор, градовете на нечестие и 

извратеност, ще получат по-лека присъда от израилевите градове отхвърлили Христовото 

слово. Нечестието и греха могат да бъдат простени, според думите на Исус, но човекът, който 

отхвърля словото на спасението отхвърля последния си шанс. Да откажеш да вярваш в 

благовестието е най-лошото, което човек може да си представи и ако това се случи 

посланиците не могат да направят нищо, освен да напуснат мястото. Те си отиват понеже 

Словото не може да остане тук. Те трябва да признаят със страх и удивление както силата 

така и слабостта на Божието Слово. Но учениците не трябва да насилват нищо отвъд или 

противно на Христовото Слово. Тяхното пълномощие не е една героична битка, финансово 

преследване на някаква велика идея или на добра кауза. Това е причината те да остават 

единствено там където Словото казва и ако то бъде отхвърлено те да бъдат отхвърлени 

заедно с него и да отърсят праха от нозете си като един знак за проклятието, което очаква това 

място. Това проклятие няма да засегне учениците, но мястото, което се е отвърнало от тях. 

„Това е велика утеха за Христовите служители когато те са угнетени понеже делото им 

е неуспешно. Не трябва да унивате понеже това, което другите отхвърлят ще се окаже дори 

още по-голямо благословение за вас. Затова Господ казва: „Те го презират, затова го запазете 

за себе си.” (Бенгел). 

 

СТРАДАНИЕТО НА ПОСЛАНИЦИТЕ  

 „Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като 

змиите, и незлобиви като гълъбите. А пазете се от човеците защото ще ви предават на 

събори, и в синагогите си ще ви бият.  Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, 

поради Мене, за да свидетелствате на тях и на народите.  А когато ви предадат, не се 

безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да 

говорите. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез 

вас. Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против 

родителите си и ще ги умъртвят. Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а 

който устои до край, той ще бъде спасен. А когато ви гонят от тоя град, бягайте в 

другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде 

Човешкият Син. Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от 

господаря си. Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. 
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Ако стопанинът на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!” (Матей 10:16-

25) 

Нито провалът нито страданието могат да разколебаят убеждението на посланиците, че 

са изпратени от Исус. За да може това слово да бъде тяхна сила, тяхна опора и тяхна утеха 

Исус го повтаря. „Ето, Аз ви изпращам.” Те по никакъв начин не са избрали сами себе си, не 

са поели задачата от себе си. Това е мисия в стриктния смисъл на думата. С това Господ им 

обещава Своето постоянно присъствие дори когато се намират като овце сред вълци, 

беззащитни, безсилни, жестоко утеснявани и изложени на голяма опасност. Нищо не може да 

им се случи без Исус да знае за това. 

„Затова бъдете мъдри като змиите и незлобливи като гълъбите.” Колко често 

служителите на Исус използват погрешно тези думи! Колкото и да желаят не е лесно да стоят 

във вярното значение на думите и да не се отклонят от пътя на покорството. Колко трудно е 

точно да определим границата между духовната мъдрост и светската проницателност! 

Колцина от нас са готови да вървят в пътя си без „светска мъдрост” и много повече да 

предпочитаме незлобието на гълъбите като по този начин отново падаме в непокорство? Кой 

ще ни каже кога се отклоняваме от страданието чрез страхливост или тичаме към него поради 

дързост? Кой ще ни покаже скритата граница? Също толкова лошо е да противопоставяме 

заповедта за простота на тази за мъдростта колкото и да се позоваваме на заповедта за 

мъдрост срещу тази за простота. Само един в този свят напълно познава Своето собствено 

сърце. 

Но Исус никога не призовава Своите ученици към едно състояние на несигурност, а към 

пълна сигурност. Така Неговото предупреждение може единствено да ги призове към Словото. 

Там където е Словото там трябва да е и ученика. Там лежи неговата истинска мъдрост и 

истинската му простота. Ако е очевидно, че Словото е било отхвърлено, ако е принудено да 

отстъпи, ученикът трябва да отстъпи заедно с него. Но ако Словото продължава да води 

битката ученикът също трябва да отстоява позицията си. Във всеки от тези случаи той ще 

съчетава мъдрост и простота. Но мъдростта, без значение колко духовна е тя, никога не 

трябва да води ученика по един път, който не може да понесе изпитанието на Исусовото 

Слово. Единствено истината на това Слово ще му даде възможност да разпознае мъдростта. 

Но да се отклонява от истината заради някаква негова собствена перспектива или надежда 

никога не е мъдро без значение колко малко е това отклонение. Не нашата преценка на 

ситуацията може да ни покаже кое е разумно, а единствено истината на Божието Слово. 

Единствено тук лежи обещанието за Божията вярност и помощ. Винаги ще е вярно, че най-
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мъдрия курс за ученика е всякога да пребъдва единствено чрез Божието Слово в пълна 

простота. 

Божието Слово ще даде на посланиците и едно безпогрешно прозрение за човешката 

природа. „Пазете се от човеците.” От учениците не се очаква да се боят от хората, нито от 

злобата, нито от недоверието, още по-малко от горчивата мизантропия, нито от наивната 

доверчивост, която вярва, че има добро във всеки човек. От тях се очаква да проявяват 

безпогрешна преценка за взаимната връзка между Словото и хората. Ако не поставят 

надеждите си твърде нависоко те няма да бъдат смутени когато Исус ги предупреждава, че 

пътят им между хората ще бъде път на страдание. 

Но в това страдание се съдържа една чудна латентна сила. Докато престъпника трябва 

да понесе наказанието си тайно учениците ще застават пред царе и управители „заради Мен и 

за свидетелство пред езичниците.” Това страдание ще помогне за разпространение на 

тяхното свидетелство. То е изцяло част от Божия план и волята на Исус и поради тази причина 

ще им бъде дадена сила да направят добра изповед и да принесат безстрашно свидетелство 

дори когато трябва да отговарят пред тронове и съдилища. Самият Свети Дух ще бъде на 

тяхна страна и ще ги направи неуязвими. Той ще им даде „думи и мъдрост, така че 

противниците им да не могат нищо да отговорят” (Лука 21:15). Понеже учениците остават 

верни на Словото в своето страдание и Словото остава вярно към тях. Това обещание не се 

отнася за себеизбраното мъченичество, но без всякакво съмнение се отнася за страданието 

със Словото. 

Посланиците на Исус ще бъдат мразени до самия край. Те ще бъдат обвинявани за 

всички разделения в града и дома. Исус и учениците Му ще бъдат осъждани от всяка страна за 

това, че подкопават семейния живот и че подвеждат народа, ще бъдат наричани луди 

фанатици и унищожители на мира. Учениците ще бъдат горчиво изкушавани да оставят своя 

Господ. Но краят също е близо и те трябва да се държат и да устоят докато дойде той. Ще 

бъде обвиняван единствено този, който докрай остане верен на Исус и Неговото слово. Но 

когато дойде краят омразата срещу Исус и Неговите ученици ще стане явна на целия свят и 

едва тогава посланиците трябва да бягат от града, за да могат да прогласяват Словото там 

където все още могат да бъдат чути. Ако те побягнат тогава те няма да бягат от Словото, а ще 

се държат за Него. 

Църквата никога не е забравяла обещанието на Исус за скорошното Му завръщане и 

винаги е вярвала, че това обещание е вярно. Точният начин на изпълнението му остава 

неясен, но това не е проблем, който ние трябва да разрешаваме. Днес за нас е достатъчно 
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ясно и важно следното: връщането на Исус ще бъде изненадващо. Този факт е по-сигурен от 

това, че ние ще бъдем в състояние да свършим своята работа в Негова служба, по-сигурно от 

собствената ни смърт. Тази увереност, че в своето страдание те ще бъдат като своя Господ е 

най-голямата утеха, която могат да получат учениците на Исус. Какъвто е учителят такъв ще 

бъде и ученикът и какъвто е Господарят такива ще са и слугите. Ако наричат Исус дявол колко 

повече така ще бъдат наричани учениците Му. Така Исус ще бъде с тях и те ще бъдат във 

всичко като Него. 

 

РЕШЕНИЕТО 

 „И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и 

тайно, което не ще се узнае. Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което 

чуете на ухо, прогласете го от покрива. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а 

душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да 

погуби в пъкъла. Не продават ли се две врабчета за един асарий? и пак ни едно от тях няма 

да падне на земята без волята на Отца ви. А вам и космите на главата са всички 

преброени. Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата. И тъй, всеки, 

който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на 

небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него 

пред Отца Си, Който е на небесата.  Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; 

не дойдох да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря 

против майка й, и снаха против свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат домашните 

му. Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син 

или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не вземе кръста си и не върви 

след Мене, не е достоен за Мене. Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби 

живота си, заради Мене, ще го намери.” (Матей 10:26-39) 

Посланиците пребъдват чрез Словото и Словото пребъдва чрез посланиците, сега и 

завинаги. На три пъти Исус насърчава Своите ученици като им казва „Не бойте се.” Макар сега 

страданията им да са тайни това няма да е така винаги – един ден те ще станат явни пред Бога 

и пред човеците. Колкото и тайни да са тези страдания в момента те имат обещанието на своя 

Господ, че в края на краищата те ще излязат на светло. И това ще означава слава за 

посланиците и присъда за техните гонители. Нито пък свидетелството на посланиците ще 

остане скрито завинаги. Евангелието, не криещото се в ъгъла сектантство, то трябва да стане 

явно чрез публично проповядване. За момента то може да бъде поднасяно тайно, но в 
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последния ден тази проповед ще изпълни целия свят носейки спасение и осъждение. 

Откровението на Йоан съдържа следното предсказание: „И видях друг ангел че летеше 

посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по 

земята и на всеки народ и племе, език и люде” (14:6). Затова „Не бойте се.” 

Те не трябва да се боят от човеци. Човеците не могат да ги повредят понеже силата им 

свършва със смъртта на тялото. Но те трябва да победят страха от смъртта чрез страха от 

Бога. Опасността лежи не в човешката присъда, а в Божията, не в смъртта на тялото, а във 

вечното унищожение на тялото и душата. Тези, които все още се боят от човеци не се боят от 

Бога и тези, които се боят от Бога са престанали да се боят от човеци. Всеки проповедник на 

благовестието ще направи добре ежедневно да си припомня това. 

Властта, която човеците имат за краткото си време на земята не е без позволението и 

волята на Бога. Ако паднем в ръцете на човеци и понесем страдание и смърт от тяхното 

насилие ние не сме по-малко убедени, че всичко идва от Бога. Същият Бог, Който не допуска 

дори едно врабче да падне на земята без Неговата воля и знание не позволява да се случи 

нищо освен това, което е добро и полезно за Неговите деца и тяхната мисия. Ние сме в 

Божиите ръце. Затова „Не бойте се.” 

Времето е кратко. Вечността е дълга. Сега е време за решение. Тези, които са верни на 

Словото и изповедта на земята ще немеят Исус Христос на тяхна страна в часа на съда. Той 

ще ги изповяда и ще им дойде на помощ когато обвинителят изисква своето. И света ще бъде 

призован за свидетел докато Исус изповядва нашите имена пред Своя небесен Отец. Ако сме 

били верни на Исус в този живот Той ще бъде верен към нас във вечността. Но ако сме се 

срамували от нашия Господ и от Неговото име Той също ще се срамува от нас и ще се отрече 

от нас. 

Окончателното решение трябва да бъде взето докато сме още на земята. Исусовият 

мир е кръста. Но кръста е мечът, който Бог върти на земята. Той създава разделения. Син 

срещу баща, дъщеря срещу майка, членовете на семейството срещу главата – всичко това ще 

се случи в името на Божието царство и неговият мир. Това е делото, което Исус върши на 

земята. Едва ли е учудващо, че носителите на Божията любов са обвинявани в омраза към 

човешката раса. Кой има правото да говори по този начин за любов към баща и майка, към син 

ни дъщеря освен унищожителя на целия човешки живот от една страна или Създателят на нов 

живот от друга? Кой освен дяволът или Христос, Князът на мира, ще донесе разделения в 

дома на човеците? 
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Божията любов към хората е напълно различна от любовта на човеците към 

собствената им плът и кръв. Божията любов към човеците означава кръста и пътят на 

ученичеството. Но този кръст и този път са живот и възкресение. „Този, който изгуби живота 

си заради Мен ще го намери.” В това обещание чуваме гласът на Този, Който държи ключовете 

на смъртта, Божият Син, Който премина през кръста и възкресението и взе със Себе Си 

Своите 

 

ПЛОДЪТ  

 „Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е 

пратил. Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който 

приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи. И който напои един 

от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак 

няма да изгуби наградата си” (Матей 10:40-42). 

Носителите на Исусовите думи получават едно последно слово за своето дело. Сега те 

са Христови съработници и ще бъдат като Него във всичко. Така те ще трябва да срещнат 

тези, при които са изпратени сякаш те са Самият Христос! Когато са поканени в дома Христос 

влиза с тях. Те са носители на Неговото присъствие. Те носят със себе си най-ценния дар на 

света, дарът на Исус Христос. И заедно с Него те носят Бог-Отец и това наистина означава 

прошка и спасение, живот и блаженство. Това е наградата и плодът за техният труд и 

страдание. Всяка услуга оказана им от хората е служение на Самият Христос. Това означава 

благодат за Църквата и в еднаква степен благодат и за учениците. Църквата ще бъде по-

готова да им даде своята помощ и чест понеже с тях Самият Господ идва сред нея. Но на 

учениците е дадено да разберат, че когато влизат в един дом те не влизат напразно. Те 

донасят със себе си един несравним дар. Това е законът на Божието царство, всеки човек да 

участва в дара, който доброволно получава както дар от Бога. Човекът, който приема пророк и 

знае какво прави ще участва в делото, дарът и наградата на пророка. Този, който приема 

праведник ще получи награда на праведник понеже участва в неговата праведност. Тези, които 

предлагат чаша студена вода на най-слабите и бедните, които не носят почтено име служат на 

Самият Христос и Исус ще бъде тяхната награда. 

Така на учениците е заповядани да не мислят за своя собствен път, собственото си 

страдание и своята награда, а за целта на трудовете си, която е спасението на Църквата. 
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ЧАСТ IV -.ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС И ЖИВОТА НА 

УЧЕНИЧЕСТВО  

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ  

Когато Исус идва при първите Си ученици, Той идва при тях със Своето слово и 

присъства сред тях в телесна форма. Но след известно време Исус умира и възкръсва отново. 

Как Неговият призив ни е предаван днес? За да ни призове: „Следвай Ме” Исус вече не идва до 

нас в телесна форма както при бирника Левий. Какво право имаме тогава да оставим всичко и 

да Го последваме без значение колко ревностно желаем да чуем призивът Му? За хората от 

Новия Завет призивът е бил непогрешим, но за нас е твърде проблематично и 

неконтролируемо решение. Как е възможно да приложим призивът на Левий директно към 

собствения си живот? Не адаптира ли Исус думите Си, така че да бъдат подходящи за 

различни хора и различни ситуации? Какво да кажем за паралитика? Той получи прошка и 

изцеление. Какво да кажем за Лазар? Той беше възкресен от мъртвите. Той не призова тях да 

оставят всичко и да Го последват, но ги остави у дома им с техните семейства и работа. 

Означава ли това, че ги обичаше по-малко от учениците Си? Кои сме ние, че да пристъпваме 

напред като доброволци за един талкова необикновен и необичаен живот? Кой ще каже на мен 

и на другите, че не действаме по собствена инициатива и не следваме собствените си диви 

фантазии? Но това не би било ученичество. Има нещо погрешно във всички тези въпроси. 

Всеки път когато ги задаваме ние се отдръпваме от присъствието на живият Христос и 

забравяме, че Исус Христос не е мъртъв, а жив и говори с нас днес чрез свидетелството на 

Писанията. Той идва при нас днес и е до нас в телесна форма и в Своето слово. За да чуем 

призивът Му да Го последваме ние трябва да слушаме там където Той може да бъде намерен 

т.е. в Църквата чрез служението на словото и тайнствата. Проповедта на Църквата и 

отслужването на тайнствата е мястото където Исус Христос присъства. Ако искате да чуете 

призивът на Исус нямате нужда от лично откровение. Всичко, от което се нуждаете е да 

слушате проповедта и да приемете тайнствата, т.е. да слушате благовестието на разпънатия и 

възкръснал Христос. Ето Го, същият Христос, Когото срещнаха учениците, изцяло и напълно 

същият Христос. Да, Той е вече тук, прославеният, побеждаващ и жив Господ. Единствено 

Христос може да ни призове да Го следваме. Но ученичеството никога не се състои в това или 

онова конкретно действие: то винаги е едно решение или за или срещу Исус Христос. Затова 

нашата ситуация не е по-малко ясна от тази на ученика или на бирника в евангелието. Когато 
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Исус призовава първите Си ученици те се покоряват и Го следват понеже Го разпознават като 

Христос. Но Неговата месианска същност е била толкова скрита за тях колкото е и за нас. 

Сам по себе си призивът на Христос може да бъде разбиран по множество различни 

начини. Как ще го приемем зависи от това какво мислим за Него и Той може да бъде разпознат 

единствено чрез вяра. Това е било вярно за първите ученици вярно е и за нас. Те видяха 

равина и чудотвореца и повярваха в Христос. Ние чуваме словото и вярваме в Христос. 

Но със сигурност има друг начин, по който учениците имат предимство пред нас. Когато 

разпознават Христос те веднага чуват една конкретна и проста заповед от устните Му казваща 

им точно какво да направят. Но точно в тази решаваща точка на християнско покорство на нас 

не ни е дадена никаква помощ. Не ни ли говори сега различно Христос? Ако това беше вярно 

ние със сигурност бихме се намирали в безнадеждно положение. Но това изобщо не е вярно. 

Христос ни говори по точно същия начин, по който е говорел и на тях. Те не са Го разпознали 

първо като Месията и след това са получили заповед. Те са повярвали на думите и заповедта 

Му и са Го разпознали като Христос – в този ред. За тях не е имало друг начин да познаят 

Христос освен чрез ясните Му думи. Следователно вярно е и горното – ние не можем да 

познаем Христос без в същото време да знаем Неговата воля. Вместо да замъглява 

познанието на ученика за Неговите действия познанието му за личността на Исус Христос го 

прави още по-сигурно. Ако Христос е живият Господ на моя живот, моята среща с Него 

разкрива словото Му към мен и аз нямам друг начин да Го позная освен чрез ясното Му слово 

и заповед. 

Разбира се, можете да възразите, че ние трябва да желаем да познаем Христос и да 

вярваме в Него, но няма начин да знаем Неговата воля. Но едно такова възражение показва 

единствено, че познанието ни за Него не е нито истинско нито ясно. Да познаваме Христос 

означава да Го познаваме чрез Неговото слово както Господ и Спасител на моя живот. Но това 

познаване включва едно разпознаване на Неговото ясно слово отправено към мен. 

Накрая можем да кажем, че докато заповедта, която учениците са поучили е била 

достатъчно ясна то ние трябва да решим за себе си кои от думите Му са приложими в нашия 

конкретен случай. Това отново е едно цялостно неразбиране на ситуацията на учениците както 

и на нашата собствена ситуация. Целта на Исусовата заповед винаги е същата – да 

предизвика искрена вяра, да ни накара да обичаме Бога и ближния с цялото си сърце и душа. 

Това е единствената несъмнена част на Неговата заповед. Всеки път когато се опитваме да се 

покорим на заповедта на Исус в някакъв друг смисъл това е още един знак, че погрешно сме 

разбрали думите Му и че не Му се покоряваме. Но това не означава, че ние нямаме каквото и 
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да е средство да разберем какво Той иска от нас да направим в някаква конкретна ситуация. 

Точно обратното, съвсем ясно ни е казано какво трябва да правим всеки път когато слушаме 

Христовото слово да се прогласява и все пак разбираме, че няма друг начин да го изпълним 

освен единствено чрез вяра в Исус Христос. Така дарът, който Исус дава на учениците Си е 

толкова достъпен и за нас колкото е бил и за тях. Всъщност той дори е по-достъпен за нас сега 

когато Той е оставил Словото понеже ние знаем, че Той е прославен и понеже Светия Дух е с 

нас. Следователно съвсем ясно е, че не можем да си играем с различните описания за 

призоваването на учениците противопоставяйки ги на други част от евангелския разказ. Тук не 

става дума да стъпим в обувките на учениците или на някой друг от новозаветните образи. 

Единствената константа във всичко това е непроменимостта на Христос и Неговият призив 

тогава и сега. Неговото слово е едно и също без значение дали е отправено по време на 

земният Му живот към паралитика или учениците или говори на нас днес. Тук както и там ние 

приемаме благодатния призив да влезем в царството и в Неговата слава. Опасно е да питаме 

трябва ли да очертаем паралел между себе си и учениците или между себе си и паралитика. 

Може да не сравняваме себе си с нито един от тях. Всичко, което трябва да направим е да 

слушаме словото и да се покоряваме на Христовата воля, в която и част от свидетелството на 

Писанието да е прогласявана тя. Писанието не представя пред нас една серия от християнски 

типажи, които да имитираме по избор: във всяка ситуация те ни проповядват единият Исус 

Христос. Единствено Него трябва да слушам. Той навсякъде е един и същ. На въпроса къде 

днес чуваме призива на Исус за ученичество няма друг отговор освен този: Слушайте словото, 

приемете тайнствата. В това слушате Него Самият и ще чуете призивът Му. 

 

КРЪЩЕНИЕТО  

В синоптичните евангелия връзката между учениците и техния Господ е изразена почти 

изцяло чрез тяхното следване. В павловите послания тази концепция отстъпва на заден план. 

На първо място св. Павел говори много по-малко за земния живот на нашия Господ и много 

повече за присъствието на възкръсналия и прославен Христос и Неговото дело в нас. За да 

направи това той се нуждае от нов набор удачни термини. Това е породено от конкретния 

предмет и цели, които поставят ударение върху единството на благовестието на единия 

Господ, Който е живял, умрял и възкръснал отново. Термините, които използва св. Павел 

потвърждават тези на синоптиците и обратното. Няма нужда единият набор от термини да 

бъде предпочитан пред другия. Все пак ние не сме „Павлов, Аполосов, Кифив или Христов.” 

Нашата вяра почива върху единството на духовното свидетелство. Унищожително за 
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единството на Писанието е да казваме, че Павловият Христос е по-жив за нас от Христос на 

синоптиците. Разбира се, подобен език често е смятан за изконно реформаторска и историко-

критическа доктрина, но на практика той е точно обратното на това и всъщност е ентусиазъм от 

най-опасен вид. 

Кой ни казва, че Христос на св. Павел е толкова жив за нас днес колкото е бил за 

Павел? Ние получаваме това уверение единствено от Писанията. Или ние говорим за някакво 

Христово присъствие, което е свободно от и несвързано със Словото? Не, Писанията са 

единственото свидетелство, което имаме за Христовото присъствие и това свидетелство е 

едно единство, което също така означава, че присъствието, за което те говорят включва 

присъствието на Исус Христос така както Той е представен в синоптичните евангелия. Исус 

Христос на синоптиците не е нито по-близо нито по-далеч от Христос на св. Павел. 

Присъстващият Христос е Христос на цялото Писание. Той е въплътеният, разпънат, 

възкръснал и прославен Христос и ни среща в Своето слово. Разликата между терминологията 

на синоптиците и свидетелството на св. Павел не включва никакъв разрив в единството на 

духовното свидетелство. 

Там където синоптичните евангелия говорят за Христос призоваващ хора и за тяхното 

следване св. Павел говори за Кръщение. Кръщението не е едно предложение отправено от 

човека към Бога, а предложение отправено от Христос към човека. То е основано единствено 

на волята на Исус Христос така както тя е изявена в благодатния призив. Кръщението е по 

своята същност пасивно – да бъдеш кръстен, отговаряйки на Христовия призив. В кръщението 

човекът става притежание на Христос. Когато над кандидата бива изговорено името на 

Христос той става причастен на това име и се кръщава „в Исус Христос” (напр. Римл. 6:3; Гал. 

3:27; Матей 28:19). От този момент той принадлежи на Исус Христос. Той е изтръгнат от 

властта на света и преминава в притежание на Христос. 

Така кръщението показва един разрив. Христос напада царството на сатана, слага ръце 

на тези, които са негови и създава за Себе Си Своята Църква. Чрез това действие миналото и 

настоящето биват разделени на две. Старият ред е преминал и всичко е станало ново. Този 

преход не е станал понеже човек сам е разкъсал веригите си чрез някакво непреодолимо 

желание за нов живот на свобода. Разривът е бил осъществен от Христос преди много време и 

в кръщението се реализира в нашия живот. Сега ние сме лишени то всички наши преки 

взаимоотношения с всички дадени от Бога житейски реалности. Христос-Посредникът е 

пристъпил между нас и тях. Кръстеният християнин е престанал да принадлежи на света и не е 
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повече негов роб. Той принадлежи единствено на Христос и неговото взаимоотношение със 

света се осъществява чрез Него. 

Разривът със света е пълен. Той изисква и осъществява смъртта на стария човек9. В 

кръщението един човек умира заедно със своя стар свят. Следователно тази смърт не по-

малко от самото кръщение е едно пасивно събитие. Не човек осъществява своята собствена 

смърт чрез различни видове отричане и потъпкване. Това никога не би била смъртта на стария 

човек, която Исус изисква. Стария човек не може да изисква своята собствена смърт или да 

убие себе си. Той може единствено да умре в, чрез и в Христос. Христос е неговата смърт. 

Заради общението с Христос и единствено в това общение един човек умира. В общението с 

Христос и чрез благодатта на кръщението той приема тази смърт като дар. Тази смърт е един 

благодатен дар: човек никога не може да я извърши сам. Старият човек и неговите грехове са 

съдени и осъдени, но от тази присъда се издига един нов човек, който е умрял за света и 

греха. По този начин тази смърт не е едно действие на гневен Създател, Който в края на 

краищата отблъсква Своите творения в гнева Си, а благодатна смърт, която е била спечелена 

за нас чрез смъртта на Христос, една благодатна придобивка за творението от неговият 

Творец. Тя е смърт в силата и общението на Христовия кръст. Този, който става притежание на 

Христос трябва да се покори на Неговия кръст и да умре заедно с Него. На този, на когото е 

дадено общение с Исус трябва да умре с кръщелната смърт, която е основата на благодатта 

заради кръста, който Христос полага върху учениците Си. Кръста и смъртта на Христос са 

жестоки и тежки, но игото на нашия кръст е леко поради общението ни с Него. Кръстът на 

Христос е смъртта, която претърпяваме веднъж завинаги в нашето кръщение и това е смърт 

пълна с благодат. Кръстът, към който сме призовани е едно ежедневно умиране в силата на 

смъртта, с която Христос е умрял веднъж завинаги. Така кръщението означава дял в 

Христовия кръст (Римляни 6:3 и сл.; Кол. 2:12). Вярващият идва под кръстното иго. 

Кръщелната смърт е оправдание от греха. Грешникът трябва да умре, за да може да 

бъде избавен от греховете си. Ако човек умре той е оправдан от греха (Римл. 6:7; Кол. 2:20). 

Греха няма повече претенции спрямо него понеже изискванията на смъртта са били 

посрещнати и сметката е уредена. Оправданието от греха може да се случи единствено чрез 

смърт. Прошката на греха не означава, че греха е пренебрегнат и забравен, тя означава 

действителната смърт на грешника и неговото отделяне от греха. Но единствената причина, 

                                                           

9
 Дори Самият Исус говори за Своята смърт като за кръщение и обещава, че учениците Му ще споделят това 

смъртно кръщение (Марк 10:39; Лука 12:50) 
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поради която смъртта на грешника може да носи оправдание, а не присъда е, че тази смърт 

означава дял в смъртта на Христос. Кръщението в Христовата смърт осъществява прошка на 

греха и оправдание и завършва отделянето ни от греха. Общението с кръста, към което 

Христос приканва Своите ученици, е дарът на оправдание чрез кръста, то е дарът на смъртта и 

на прошката на греховете. Ученикът, който постоянства в общението на кръста приема точно 

същия дар както вярващия, който е бил кръстен след като е чул учението на Павел. 

Макар за кандидата кръщението да е пасивно събитие все пак то никога не е механичен 

процес. Това става съвсем ясно от свързването на кръщението с Духа (Матей 3:11; Деяния 

10:47; Йоан 3:5; 1 Кор. 12:11-13). Дарът на кръщението е Светия Дух. Но Светия Дух е Самият 

Христос живеещ в сърцата на вярващите (2 Кор. 3:17; Римл. 8:9-11,14 и сл.; Еф. 3:16-17). 

Кръстените са жилищата, в които Светия Дух е избрал да живее. Духът е залогът за 

пребъдващото присъствие на Исус и за общението с Него. Той ни дава истинско познание за 

Неговата личност (1 Кор. 2:10) и за волята Му. Той учи и напомня всичко, което Христос е 

направил на земята (Йоан 14:26). Той ни води в истината (Йоан 16:13), така че на нас не ни 

липсва познание за Христос и за даровете, които Бог ни е дал в Него (1 Кор. 2:12; Еф. 1:9). 

Дарът, който Светия Дух създава в нас не е една несигурност, а увереност и разпознаване. 

Така ние сме направени способни да ходим в Духа (Гал. 5:16, 18,25; Римл. 8:2,4), да ходим в 

увереност. Сигурността, която имаха учениците в общението си с Исус не е изгубена след като 

Той ги остави. Чрез изпращането на Светия Дух в сърцата на вярващите тази сигурност не е 

само продължена, но и затвърдена и увеличена, толкова близко е общението на Духа (Римл. 

8:16; Йоан 16:12-13). 

Когато призовава един човек да Го следва Исус го призовава към видимо действие на 

покорство. Да следваш Исус беше публично действие. Кръщението по подобен начин е едно 

публично събитие понеже то е средство, чрез което човек бива присаден към видимото 

Христово тяло (Гал. 3:27-28; 1 Кор. 12:13). Разривът със света станал реалност в Христос не 

може повече да остане скрит, той трябва да стане видим чрез членство в Църквата и участие в 

нейният живот и поклонение. Присъединявайки се към Църквата християнинът отстъпва от 

света, своята работа и семейство и застава във видимо общение с Исус Христос. Той прави 

тази стъпка сам. Но той получава обратно това, което е оставил – братя, сестри, къщи и ниви. 

Тези, които са кръстени живеят във видимата Христова общност. Ще се опитаме да извлечем 

цялостното значение на това твърдение в следващите две глави, първата от които говори за 

„Христовото тяло,” а втората за „Видимата общност.” 
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Кръщението и даровете, които то дава се характеризират с една определена крайност. 

Христовото кръщение никога не може да бъде повторено. Именно тази крайност и уникалност 

се опитва да предаде посланието към евреите в неясният пасаж за невъзможността на 

повторно покаяние и обръщение (Евреи 6:4 и сл.). Чрез кръщението ние сме направени 

причастни на Христовата смърт. Чрез нашата кръщелна смърт сме осъдени на смърт и сме 

умрели, точно както Христос е умрял веднъж и завинаги. Не е възможно тази жертва да бъде 

повторена следователно кръстеният умира в Христос веднъж и завинаги. Сега той е мъртъв. 

Ежедневното умиране в християнския живот е просто едно следствие от кръщелната смърт, 

точно както дървото умира след като коренът му е бил отсечен. Затова законът, който 

управлява живота на кръстения е: „Така считайте себе си мъртви към греха” (Римл. 6:11). 

Отсега нататък кръстеният може да гледа на себе си единствено като на мъртвец, в когото 

всичко необходимо за спасението вече се е осъществило. Кръстеният живее не чрез едно 

буквално повторение на тази смърт, но чрез постоянно обновление на неговата вяра в смъртта 

на Христос като Неговото действие на благодатно действие за нас. Източникът на неговата 

вяра е осъществяваща се веднъж завинаги смърт на Христос, която е преживял в своето 

кръщение. 

Този елемент на крайност в кръщението хвърля значителна светлина върху въпроса за 

детското кръщение. Проблемът не е дали детското кръщение изобщо е кръщение, а че 

окончателният и неповторим характер на детското кръщение прави необходими някои 

задръжки в неговата употреба. Със сигурност не е било признак на здрава Църква това, че 

вярващи християни през 2 и 3 век са отлагали своето кръщение до своята старост или дори до 

момента когато наближават смъртта си, но той показва едно ясно разбиране за природата на 

кръщелната благодат, едно прозрение, което за съжаление днес ни липсва. Доколкото става 

въпрос за детско кръщение трябва да се настоява тайнството да бъде отслужвано единствено 

там където присъства здрава вяра помнеща Христовите дела донесли ни веднъж завинаги 

спасение. Това може да стане единствено в една жива християнска общност. Да се кръщават 

деца без Църква не само е злоупотреба с тайнството, то показва отвратително лекомислие 

проявено към душите на самите деца. Понеже кръщението не може никога да бъде повторено. 

Призивът на Исус беше не по-малко окончателен и неповторим за тези, които го чуха в 

дните на земния Му живот. Когато хората Го последваха те умираха за своя предишен живот. 

Това е причината Той да очаква от тях да оставят всичко, което имат. Неотменимата природа 

на решението е била изявявана без всякакво съмнение. Но тя също така показва колко пълен и 

цялостен е бил дарът, който са получили от своя Господ. „Ако солта обезсолее с какво ще се 
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осоли?” Не може да се даде по-ясен израз на тази крайност на дарът на Исус. Отнел живота им 

Той желае да им даде нов живот, живот толкова съвършен и цялостен, че им дава дарът на 

Своя кръст. Това е бил кръщелния дар на първите ученици. 

 

ХРИСТОВОТО ТЯЛО  

Първите ученици живеели в телесното присъствие и общение на Исус. По какъв начин 

това единство и общение все още е възможно за нас днес? Св. Павел ни казва, че ние сме 

направени членове на Христовото тяло чрез кръщението. Но това е едно толкова сложно 

твърдение, че изисква допълнително обяснение.  

Това означава, че макар Исус да е умрял и възкръснал отново кръстените все още 

могат да живеят в Неговото телесно присъствие и да се наслаждават на общение с Него. Така 

вместо да ги лишава Неговото заминаване носи нов дар. Учениците са се наслаждавали точно 

на същото телесно общение, което е достъпно и за нас днес, не, по-скоро нашето общение с 

Него е по-богато и по-сигурно от тяхното понеже общението и присъствието, което ние имаме е 

това на прославения Господ. Нашата вяра трябва да съзнава величието на този дар. Тялото 

Христово е основата и сигурността на тази вяра. То е единственият и съвършен дар, чрез 

който ние ставаме съпричастни на спасението. То наистина е едно обновление на живота. В 

Тялото Христово ние сме завинаги поставени във вечността чрез Божието дело.  

След грехопадението на Адам Бог никога не е преставал да изпраща Своето Слово до 

грешните човеци. Крайната цел, с която Словото дошло била да възстанови изгубеното 

човечество в общение с Бога.  

Божието слово идва едновременно като обещание и като закон. То стана слабо и 

безславно заради нас. Но хората отхвърлиха Словото, отказвайки да бъдат приети от Бога. Те 

предлагаха жертви и извършваха дела, които наивно си представяха, че Бог ще приеме на 

тяхно място, но чрез тях се опитваха да изкупят себе си. Тогава се случи върховното чудо. 

Божият Син стана човек. Словото стана плът. Този, Който съществуваше от вечността в 

славата на Отца, Който от началото беше агента на творението (което означава, че 

сътворения свят може да бъде познат единствено чрез Него и в Него), Който беше истински 

Бог (1 Кор. 8:6; 2 Кор. 8:9; Фил. 2:6 и сл.; Еф. 1:4; Кол. 1:16; Йоан 1:1 и сл.; Евр. 1:1 и сл.) прие 

човечеството вземайки върху Себе Си нашата човешка природа, „греховна плът,” както я 

нарича Библията и човешка форма (Римл. 8:3; Гал. 4:4; Фил. 2:6 и сл.). Бог взе човечеството 

върху Себе Си не просто както преди чрез изговореното слово, но в Тялото на Исус. Заради 
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тази милост Бог изпрати Сина Си в плът, за да може да вземе цялата човешка раса и да я 

доведе при Себе Си. Божият Син взе върху Себе Си цялата човешка раса телесно, тази раса, 

която в своята омраза към Бога и в гордостта на своята плът отхвърли безтелесното, невидимо 

Божие Слово. Сега това човечество, в цялата си слабост е, по Божия милост,  взето в тялото 

на Исус в истинска телесна форма.  

Докато съзерцавали чудото на Въплъщението ранните отци страстно настоявали, че 

макар с право да кажем, че Бог е взел човешката природа върху Себе Си, е погрешно да 

казваме, че Той е избрал един съвършен човек, когото е обединил със Себе Си. Бог е станал 

човек и докато това означава, че Той е взел върху Себе Си нашата човешка природа с цялата 

й крайност, греховност и поквара, пълнотата на разбунтувалото се човечество, това не 

означава, че е взел върху Себе Си човекът Исус. Ако не направим това разграничение ще 

разберем погрешно цялото послание на благовестието. Тялото на Исус Христос, в Което ние 

сме взети заедно с  цялата човешка раса, сега е станало основа за нашето спасение.  

Той е понесъл грешната плът, макар Самият Той да е без грях (2 Кор. 5:21; Евр. 4:15). 

В това човешко тяло Той взема цялата плът върху Себе Си. „Той наистина понесе печалта ни 

и със скърбите ни се натовари.” Единствено чрез Въплъщението Исус Христос е бил в 

състояние да изцели болестите и болките на човешката природа понеже е понесъл върху 

Собственото Си тяло всички тези болести (Мт. 8:15-17). „Той беше наранен поради нашите 

престъпления, бит беше поради нашите беззакония.” Той понесе нашите грехове и можеше 

да ги прости понеже е „взел” нашата греховна плът в Своето тяло. По подобен начин Исус 

приемаше грешници и ги вземаше със Себе Си (Лука 15:2) понеже ги носеше в Собственото Си 

тяло. С идването на Христос дойде „благоприятната Господна година” (Лука 4:19).   

Следователно въплътения Божий Син съществува, за да говори в двойно качество – в 

Своята Собствена личност и като представител на новото човечество. Всяко действие, което 

Той извърши беше извършено от името на новото човечество, което Той носеше в Своето 

тяло. Това е причината Той да бъде наречен вторият Адам или последният Адам (1 Кор. 15:45). 

Подобно на Самият Христос първият Адам бил едновременно конкретен човек и представител 

на цялата човешка раса. Той също е носел цялата раса в себе си. В него човешката раса 

паднала, в Адам (което на еврейски означава „човек”) човекът паднал (Римл. 5:19). Христос е 

вторият Човек (1 Кор. 15:47), в Когото е създадено новото човечество. Той е „Новият Човек.”  

Оттук трябва да започнем ако желаем да разберем природата на това телесно общение 

и присъствие, на което са се наслаждавали учениците със Своя Учител. Не е случайно, че да 

Го следват означавало да се прилепят телесно към Него. Това било естественото следствие 
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на Въплъщението. Ако Той бил единствено пророк или учител не би било нужно да Го следват, 

а единствено да бъдат Негови ученици или слушатели. Но тъй като Той бил въплътения Божий 

Син, Който дошъл в човешка плът Той се нуждаел от общност, която да Го следва и която няма 

просто да участва в Неговото учение, но също и в Неговото Тяло. Учениците имали общение и 

единение с Него. Това е причината, поради която те да трябвало да понесат тежестта на 

кръста. В Него те всички са родени и взети.  

Земното тяло на Христос претърпяло разпятие и смърт. В тази смърт новото човечество 

претърпяло разпятие и смърт. Исус Христос взел върху Себе Си не човек, но човешка „форма,” 

греховна плът, човека „природа” и така всички, които Той понася страдат и умират заедно с 

Него. На кръста Той понася всичките ни слабости и всичките ни грехове. Ние сме разпънати с 

Него и ние сме умрели с Него. Вярно, това земно тяло умира, но единствено, за да възкръсне 

отново като нетленно, прославено тяло.  Това е същото тяло, което не останало в гроба – и все 

пак е ново тяло. И така когато умира Исус понася човешката раса и я носи по целия път до 

възкресението. Така също Той понася завинаги в Своето прославено тяло човечеството, което 

е взел върху Себе Си на земята.     

Как тогава ние участваме в тялото на Христос, Който е направил всичко това за нас? 

Сигурно е, че не може да съществува общение или единство с Него освен чрез Неговото тяло 

понеже единствено чрез това Тяло ние можем да намерим приемане и спасение. Отговорът е, 

чрез двете тайнства на Неговото Тяло, кръщението и Господната вечеря. Отбележете как 

записвайки инцидента с водата и кръвта потекли от страната на разпънатото Христово тяло, 

св. Йоан ясно сочи към елементите на тези две тайнства (Йоан 19:34-35). Св. Павел 

потвърждава това когато свързва нашата принадлежност към Христовото тяло именно с тези 

две тайнства10. Тайнствата започват и свършват в Христовото тяло и единствено присъствието 

на това тяло ги прави това, което те са. Словото на проповедта не е достатъчно, за да ни 

направи членове на Христовото тяло, трябва да бъдат добавени и тайнствата. Кръщението ни 

свързва с Христовото тяло и Господната трапеза подхранва и поддържа нашето общение и 

единство в това тяло.  

Кръщението ни прави части на Христовото тяло. Ние сме кръстени „в Христос” (Гал. 

3:27; Римл. 6:3). Нашата смърт в кръщението носи дарът на Светия Дух и изкуплението, което 

Христос е изработил за нас в Своето тяло. Общението в тялото на Христос, което ние 

                                                           
10

 Еф. 3:6 по подобен начин обхваща целия дар на спасението – Словото, кръщението и Господната трапеза. 
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приемаме така както го приели учениците в онези ранни дни е знакът и печатът, че ние сме „с 

Христос” и „в Христос” и че Той е „в нас.” Разбрано правилно учението за Тялото е ключът за 

значението на тези изрази. Всички хора са „с Христос” като едно следствие от Въплъщението 

понеже във Въплъщението Исус понася целта ни човешка природа. Това е причината Неговият 

живот, смърт и възкресение да бъдат събития, които включват всички хора (Римл. 5:18 и сл., 1 

Кор. 15:22; 2 Кор. 5:14). Но християните са „с Христос” в един специален смисъл. Да бъде с 

Христос за останалата част от човечеството означава смърт, но за християните това означава 

благодат. Кръщението е тяхното уверение, че те са „умрели с Христос” (Римл. 6:8), 

„разпънати с Него” (Римл. 6:6; Кол. 2:20) „погребани с Него” (Римл. 6:4; Кол. 2:12), „станали 

съобразни със смъртта Му” (Римл. 6:5). Всичко това създава в тях увереността, че те също 

така и ще живеят с Него (Римл. 6:8; Еф. 2:5; Кол. 2:12; 1 Тим. 2:11; 2 Кор. 7:3). „Ние с Христос” – 

понеже Христос е Емануил, „Бог с нас.” Единствено когато познаваме Христос по този 

начин,нашето пребиваване с Него се превръща в източник на благодат. Християнинът, който е 

бил кръстен в Христос е кръстен в общение с Неговите страдания. Така личността не само 

става част от Христовото тяло, но общението на кръстените става едно тяло, което е 

идентично със самото тяло на Христос. Християните са „в Христос” и „Христос в тях.” Те не 

са повече „под закона” (Римл. 2:12; 3:19), не са повече „в плът” (Римл. 7:5; 8:3, 8-9; 2 Кор. 

10:3), не са повече „в Адам” (1 Кор. 15:22), но са вече „в Христос” в пълнотата на тяхната 

същност и живот каквато и форма да приеме той.  

На Павел се пада заслугата да изрази Въплъщението по множество различни начини. 

Всичко казано досега може да бъде изразено с една единствена фраза: – Христос е „за нас” не 

само с думи и със Своето отношение към нас, но и с телесния Си живот. В Неговото тяло се 

намира мястото където ние трябва да бъдем пред Бога. Той стада и умира на наше място и 

може да направи това поради Въплъщението (2 Кор. 5:21; Гал. 3:13; 1:4; Тит 2:14; 1 Сол. 5:10 и 

т.н.). Тялото Христово е в най-стриктния смисъл  на думата „за нас” когато висеше на кръста и 

„за нас” когато ни е давано в Словото, в кръщението и в Господната вечеря. Това е основата 

на всяко телесно общение с Исус Христос. Тялото на Христос е идентично с новото 

човечество, което Той е взел върху Себе Си. Това на практика е Църквата. Исус Христос е 

едновременно Себе Си и Своята Църква (1 Кор. 12:12). От първата неделя след Петдесетница 

животът на Христос е бил увековечен на земята във формата на Неговото тяло, Църквата. Тук 

е Неговото тяло, разпънато и възкръснало, тук е човечеството, което Той е взел върху Себе 

Си. Следователно да бъдеш кръстен означава да станеш член на Църквата, член на 

Христовото тяло (Гал. 3:28; 1 Кор. 12:130). Следователно да бъдеш в Христос означава да 
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бъдеш в Църквата. Но ако сме в Църквата ние сме истински и телесно в Христос. Сега 

виждаме цялото богатство на значения, които лежат зад идеята за Христово тяло.  

От момента на Възнесението мястото на Христос на земята е било заето от Неговото 

тяло, Църквата. Църквата е реалното присъствие на Христос. Щом веднъж сме осъзнали тази 

истина ние сме на пътя на разбирането на един аспект от църковното съществуване, което в 

миналото за съжаление е било пренебрегнато. Ние трябва да мислим за Църквата не като за 

институция, а като за личност, макар разбира се, като личност в един уникален смисъл. 

Църквата е един човек. Всички, които са кръстени са „едно в Христос” (Гал. 3:28; Римл. 

12:5; 1 Кор. 10:17). Църквата е „Човек,” „Новият Човек.” Църквата е създадена като новият 

човек чрез Христовата смърт на кръста. На кръста враждата между евреи и езичници е била 

премахната, тази вражда, която разделя света на две, „за да може да създаде в себе си един 

нов човек и така да въдвори мир” (Ефес. 2:15). „Новият човек” е един, не много. Отвъд 

границите на Църквата, новият човек, съществува единствено старото човечество с всичките 

му разделения. Този нов човек, Църквата, е „по Бога създаден в праведност и истинска 

святост” (Еф. 4:24). Той „се обновява в познанието по образа на Този, Който го е създал” 

(Кол. 3:10). В този пасаж единствено Христос е идентифициран с Божия образ. Адам е бил 

първият човек, създаден по Божия образ, но той е злоупотребил с този образ при 

грехопадението. Сега Вторият Човек, последният Адам, е създаден по небесния образ – Исус 

Христос (1 Кор. 15:47). Така новият човек е едновременно Христос и Църквата. Христос е 

новото човечество в новият човек. Христос е Църквата. 

Връзката на отделният вярващ с новия човек е изразена с термините на „обличам” 

новия човек. Новият човек е подобен на дреха, която покрива отделния вярващ. Той трябва да 

се облече с Божия образ т.е. с Христос и с Църквата. В кръщението един човек се облича с 

Христос и това означава същото както да бъде присъединен към тялото, в единия човек, в 

когото няма нито грък, нито евреин, нито роб, нито свободен. Никой не може да стане нов 

човек освен като влезе в Църквата и стане част от Христовото тяло. Невъзможно е да се стане 

нов човек като отделен индивид. Новият човек означава повече от отделния вярващ след като 

той е бил оправдан и осветен. Той означава Църквата, Христовото тяло, на практика той 

означава Самият Христос. Чрез Неговия Дух разпънатия и възкръснал Господ съществува като 

Църквата, като новия човек. Също толкова вярно е да кажем, че Неговото тяло е новото 

човечество колкото да кажем и че Той е въплътения Бог обитаващ във вечността. Тъй като 

пълнотата на божеството обитава телесно в Христос така вярващите християни са изпълнени с 
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Христос (Кол. 2:9; Еф. 3:19). Наистина те самите са тази пълнота дотолкова доколкото те са в 

Тялото и дотолкова доколкото единствен Той изпълва все во все. 

Разбирайки единството между Христос и Неговото тяло, Църквата, ние трябва да се 

държим също така и допълващата истина за Христовото господство над Тялото. Това е 

причината св. Павел, когато развива темата за тялото на Христос да Го нарича Глава на 

тялото (Еф. 1:22; Кол. 1:18; 2:19). Това твърдение символизира и опазва истината, че Христос 

стои над Своята Църква. Историческият факт е историята на нашето изкупление, който прави 

тази истина същностна и отхвърля всяка идея за мистично смесване между Христос и 

Неговата Църква, е Възнесението на Христос (и Неговото втори идване). Същият Христос, 

Който присъства в Своята Църква също така ще дойде отново. Това е същият Господ и същият 

Христос и на двете места и едно и също Тяло без значение дали мислим за Неговото 

присъствие на земята или за идването Му с небесните облаци. Но съществува огромна 

разлика дали ние сме тук или там. Така че е необходимо да отдадем необходимата тежест 

както на единството на Христос и Неговата Църква така и на тяхната различност. Църквата не 

е никой отделен човек. Тя е Христовото тяло. Но тя също така е мнозина, едно общение 

на нейните членове (Римл. 12:5; 1 Кор. 12:12 и сл.). Тъй като Църквата е едно тяло съставено 

от много части нито една отделна част, като ръка, око или крак не може да надхвърли 

собствената си индивидуалност. Това е смисълът на павловата аналогия с тялото. Ръката не 

може да заеме мястото на окото или окото мястото на ухото. Всяко запазва своята собствена 

идентичност и функция. От друга страна те запазват тази идентичност и функция единствено 

като части на едно тяло, като общение обединено в служение. Единството на цялата Църква 

прави всяка отделна част това, което тя е и общението това, което то е, точно както Христос и 

Неговото тяло правят Църквата това, което тя е. Тук ние се срещаме с мястото и действието на 

Светия Дух. Духът води Христос до всяка отделна част (Еф. 3:17; 1 Кор. 12:3), Който изгражда 

Църквата събирайки отделните части заедно макар че цялата сграда вече е завършена в 

Христос (Ефес. 2:22; 4:12; Кол. 2:2). Той създава общението (2 Кор. 13:14) на частите на 

Тялото (Римл. 15:30; 5:5; Кол. 1:18). Христовата Църква е присъствието на Христос чрез 

Светия Дух. По този начин животът на Христово тяло става наш собствен живот. В Христос ние 

вече не живеем своя собствен живот, но Той живее Своят живот в нас. Животът на верния е в 

Църквата и това наистина е Христовият живот в тях (Гал. 2:20; Римл. 8:10; 2 Кор. 13:5; 1 

Йоан 4:15). 

В общението на разпънатото и прославено тяло на Христос ние участваме в Неговите 

страдания и слава. Кръстът е игото положено върху Неговото Тяло, Църквата. Всичките й 
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страдания понесени под този кръст са страданията на Самият Христос. Това страдание първо 

приема формата на кръщелната смърт и след това ежедневното умиране на християните (1 

Кор. 15:31) в силата на тяхното кръщение. Но има и една по-велика форма на страдание, която 

носи неизказано обещание. Защото макар да е вярно, че единствено страданията на Самият 

Христос могат да изкупят греха и че Неговото страдание и триумф се случват „заради нас” все 

пак на някои, които не се срамуват от своето общение с Неговото тяло, Той дава неизказаната 

благодат и привилегия да страдат „за Него” така както Той е умрял за тях. Няма по-голяма 

слава, която Той да може да даде на Своите, няма по-велика привилегия, на която християните 

могат да се наслаждават от това да страдат „за Христос.” Когато това се случи става нещо, 

което е немислимо под закона. Понеже според закона ние можем да бъдем наказани 

единствено за нашите собствени грехове. Под закона няма нищо, което човек да може да 

пострада за собственото си добро още по-малко пък за доброто на някой друг и най-малко от 

всичко за доброто на Христос. Христовото тяло, което е дадено за нас, което понася 

наказанието за нашите грехове, ни прави свободни да дадем своя дял в страдание и смърт „за 

Христос.” Сега ние можем да работим и да страдаме за Христос, за Този, Който е направил 

всички възможно за нас. Това е чудото на благодатта, на която ние се наслаждаваме в нашето 

общение с Христовото тяло (Фил. 1:25; 2:17; Римл. 8:35 и сл.; 1 Кор. 4:10; 2 Кор. 4:10; 5:20; 

13:9). Макар Христос да е понесъл цялото заместническо страдание необходимо за нашето 

изкупление Неговото земно страдание все ще не е завършило. По своята благодат Той е 

оставил остатък на страдание за Своята Църква, което трябва да бъде изпълнено в 

интервалът преди Неговото второ пришествие (Кол. 1:24). На това страдание е дадено да носи 

полза на тялото Христово, Църквата. Дали имаме някакво право да смятаме, че това 

страдание има силата да изкупва грехове (ср. 1 Петър 4:1) няма как да знаем. Но ние поне 

знаем, че човекът, който страда в силата на Христовото тяло страда в една представителна 

роля „за” Църквата, Христовото тяло бивайки привилегирован сам да понесе това, което е 

спестено на останалите. „Винаги носим на тялото си убиването на Исус, за да може 

животът на Исус също да се яви в нашето тяло. Понеже ние живите всякога сме предавани 

на смърт заради Исус, така че животът на Исус да може да се яви в нашата смъртна 

плът.” (2 Кор. 4:10-12; ср. 1:5-7; 13:9; Фил. 2:17). Тялото Христово има свой собствен дял 

страдание. Бог е дал на един човек благодатта да понесе специално страдание на мястото на 

други и това страдание трябва на всяка цена да бъде понесено и преодоляно. Блажен е този, 

когото Бог счете за достоен да страда за Христовото тяло. Такова страдание наистина е 

радост (Кол. 1:24; Фил. 2:17) правейки вярващия способен да се хвали, че понася смъртта на 

Исус Христос и Христовите белези на своето тяло ( 2 Кор. 4:10; Гал. 6:17). Сега християнина 
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може да служи така, че „Христос да се прославя в моето тяло било чрез живот или чрез 

смърт” (Фил. 1:20). Подобно заместническо действие и пасивност от страна на членовете на 

Тялото е самият живот на Христос, Който желае да изобрази в Своите части (Гал. 4:19). 

В това няма нищо ново. Ние просто следваме по стъпките на първите Христови 

ученици. Би било удачно да завършим тази глава обобщавайки свидетелството на Писанията 

както цяло относно учението за Христовото тяло. Новозаветното учение за Христовото тяло е 

изпълнение на старозаветното пророчество за Божия храм. Трябва да разбираме храмът не 

според гръцката употреба на думата, а според учението на пророците. Първо ние виждаме 

Давид да предлага да построи храм на Бога. Но когато се допитва до пророка му е казано какво 

мисли Бог за плана му: „Ти ли ще Ми построиш дом, в който да живея?..Господ казва, че 

Господ ще ти съгради дом.” (2 Царе 7:5,11). Единствен Бог може да съгради храм за Себе Си. 

И все пак, парадоксално, Давид получава едно обещание, че един, който ще произлезе от 

неговия род ще съгради този храм и че неговото потомство ще пребъде довека (ст. 12-13). „Аз 

ще Му бъда Отец и той ще Ми бъде син” (ст 14). Соломон, „синът на мира,” Божият мир с 

Давидовия дом приел това обещание за себе си. Той изградил храм и действията му били 

одобрени от Бога. Но този храм не бил достатъчен, за да се изпълни обещанието. Той бил 

изграден от човешки ръце и следователно бил обречен на разрушение. Пророчеството все 

още очаквало своето изпълнение. Божият народ все още очаквал храм изграден от Давидовия 

син, чието царство ще пребъдва довека. Храмът в Ерусалим бил разрушаван повече от 

веднъж, което било знак, че той не бил храмът на Божието обещание. Къде тогава бил 

истинският храм? Самият Христос отговорил на този въпрос като свързал пророчеството със 

Своето тяло: „Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя 

храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? Но Той говореше за храма на тялото Си. И тъй, 

когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и 

повярваха на писаното, и словото, което Исус беше говорил” (Йоан 2:20-22). Храмът, който 

евреите търсели бил тялото Христово, на което старозаветният храм бил единствено сянка 

(Кол. 2:17; Евреи 10:1; 8:5). Исус говорел за Своето човешко тяло. Той значел, че храмът на 

Неговото земно тяло ще бъде разрушен подобно на храмът в Ерусалим. Но Той ще възкръсне 

отново и новият храм, вечният храм, ще бъде Ноевото възкръсна, но и прославено тяло. Това 

е домът, който Бог съградил за Своя Син, но той също така е съграден от Сина за Отца. В този 

дом Бог обитава наистина и цялостно както и новото човечество на Христовата Църква. 

Въплътеният Христос Сам е храмът на изпълнението. По подобен начин Откровение, 

говорейки за новия Ерусалим, казва, че небето повече няма да има храм „понеже Всемогъщия 

Бог и Агнето са неговият храм” (21:22). 
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Храмът е мястото където благодатното Божие присъствие снизхожда да живее сред 

човеците както и мястото където Бог приема Своя народ. И двата аспекта на храма са 

изпълнени единствено във Въплъщението. Там е истинското Божие присъствие в телесна 

форма, както и новото човечество защото Христос е взел това човечество в Себе Си в Своето 

тяло. От това следва, че Христовото тяло е мястото на приемане и мир между Бога и хората. 

Бог открива човека в Христовото тяло и човекът намира себе си приет от Бога в същото тяло. 

Христовото тяло е духовният храм изграден от живи камъни (1 Петър 2:5 и сл.). Христос е 

неговата единствена основа и крайъгълен камък (Еф. 2:20; 1 Кор. 3:11), но в същото време 

Той, в Своята личност, е храмът (Еф. 2:21), в който обитава Божия Дух изпълвайки и 

освещавайки сърцата на вярващите (1 Кор. 3:16; 6:19). Божият храм е светият народ в Исус 

Христос. Тялото Христово е живият храм на Бога и на новото човечество. 

 

ВИДИМАТА ОБЩНОСТ  

Тялото Христово заема място на земята. Това е едно следствие от въплъщението. 

Христос дойде при Своите Си. Но при раждането Му те Му дадоха ясла понеже „нямаше 

място в гостилницата.” При смъртта Му Го изхвърлиха и тялото Му висеше между небето и 

земята на бесилката. Независимо от това Въплъщението предявява претенции за свое 

собствено място на земята. Всяко нещо, което изисква място е видимо. Следователно Тялото 

Христово може да бъде единствено едно видимо Тяло или то изобщо не е Тяло. Физическото 

тяло на човекът Исус е видимо за всички, Неговото небесно синовенство единствено с очите 

на вярата, точно както това Тяло като тяло на въплътения Бог е видимо единствено за вярата. 

Че Исус е притежавал плът е било видим факт, но че Той е понесъл нашата плът е въпрос на 

вяра. „Към този човек трябва да посочиш и да кажеш: Ето Богът” (Лутер). 

Една истина, една доктрина или една религия няма нужда от свое собствено място. 

Това са безтелесни същности. Те могат да бъдат чути, научени и схванати и това е всичко. Но 

въплътеният Божий Син се нуждае не само от уши или сърца, но и от жив човек, който да Го 

следва. Това е причината Той да призове учениците Си към едно буквално, телесно следване 

и по този начин да направи тяхното следване една видима реалност. По този начин общението 

е било установено и поддържано от Исус Христос, Самият въплътен Господ. Словото станало 

плът ги призовало и създало тяхното телесно общение с Него. Бивайки призовани те повече не 

можели да останат в неяснота понеже били светлината, която трябвало да свети, град 

поставен на хълм, който трябвало да бъде видим. Тяхното общение с Него било видимо 

затъмнено от кръста и страданията на Исус Христос. За да могат да се наслаждават на 
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общение с Него учениците трябвало да оставят всичко друго и да се посветят на страдания и 

гонения. И все пак дори сред гоненията те получили обратно всичко, което оставили във 

видима форма – братя, сестри, ниви и къщи в общението с Него. Църквата състояща се от 

Христовите последователи изявявала на целия свят видимата общност. Тук имало тела, които 

действали, работели и страдали в общение с Исус. 

Тялото на прославеният Господ също е едно видимо тяло в образа на Църквата. Как 

това тяло е видимо? На първо място чрез проповядването на Словото. „Те постоянстваха в 

поучението на апостолите” (Деяния 2:42). Всяка дума в това изречение е важна. Поучение 

означава проповядване и е противопоставено на всякакви други религиозни обръщения. То 

означава едно действие на предаване на определени конкретни събития. Това, което се 

предава е обективно и здраво и всичко, което е необходимо е то да бъде предадено чрез 

„поучение.” По дефиниция думата „предаване” е ограничена до факти, които все ще не са 

известни на слушателите. Веднъж предадени няма нужда да ги разказваме отново. Същността 

на поучението е да се стреми да направи себе си излишно. Но в забележителен контраст тук 

ние четем, че Църквата „постоянстваше” в поучението на апостолите – с други думи 

поучението не станало излишно и постоянното му повторение е именно това, което се 

изисквало. Трябва да е имало някаква вътрешна необходимост за тази връзка между 

„поучението” и „постоянстваха.” 

Трябва да отбележим и че поучението, за което се говори е поучението на апостолите. 

Апостолите били хора избрани от Бога, за да свидетелстват за събитието на Неговото 

откровение в Исус Христос. Те били хора, които живели в телесно общение с Исус и които 

докоснали тялото Му с ръцете Си (1 Йоан 1:1). Те били свидетелите избрани от Бог Свети Дух 

да прогласяват Словото. Поучението на апостолите е свидетелството за физическото събитие 

на Божието себеразкриване в Христос. Затова апостолите и пророците са основата, на която е 

съградена Църквата докато крайъгълният камък е Исус Христос (Еф. 2:20). От времето на 

апостолите поучението на Църквата винаги е било „апостолска” в смисъл на основана на тази 

основа. Така е установено единството между нас и първата общност. 

По какъв начин апостолското поучение по необходимост изисквало „чуване?” Словото 

изговорено от апостолите е наистина и същностно Божие Слово изговорено чрез човешки думи 

(1 Солунци 2:13). Следователно това е слово, което желае да свърже хората със себе си и има 

силата да постигне целта си. Божието Слово търси Църква, която да свърже със себе си. То 

има своето битие в Църквата. То влиза в Църквата чрез своето себеинициирано движение. 

Погрешно е да смятаме, че съществува, да се изразим така, Слово от една страна и Църква от 
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друга и че целта на проповедника е да вземе това Слово и да направи така, че то да достигне 

до Църквата като го приложи към нуждите на Църквата. Точно обратното Словото се движи по 

своя собствена воля и всичко, което проповедникът трябва да направи е да внимава да не 

поставя препятствия на пътя му. Словото излиза, за да свърже хора със себе си. Апостолите 

знаели това и това бил товарът на тяхното послание. Те самите видели Божието Слово, 

видели как то приема плът и в тази плът цялата човешка раса. Сега товарът на тяхното 

свидетелство бил този – Божието Слово стана плът, то дойде, за да свърже грешниците в себе 

си, да прощава и да освещава. Това е същото Слово което сега влиза в Църквата. Това Слово 

приема плът, това Слово, което вече понесло цялата човешка раса, не може повече да 

съществува без човечеството, което е приело. 

Освен това когато Словото идва, идва Светия Дух показвайки на християните, както 

индивидуално така и колективно, даровете на въплътеният Христос за хората. Той създава 

вяра в слушателите Си, за да могат те да видят в проповядването входът в Исус Христос. Той 

отваря очите им, за да могат те да видят Христос идващ сред тях в силата на Своето тяло, за 

да ни каже, че ни е приел отново и днес. Словото на апостолското проповядване е същото 

слово, което понесло греховете на целия свят в Своето тяло. Това Слово е присъствието на 

Христос чрез Светия Дух. 

„Христос в Своята Църква” е обобщението на апостолското поучение и апостолското 

проповядване. Това поучение никога не става изкуствено. То създава за себе си една Църква, 

която стои здраво в Него понеже тя е била приета от Словото и ежедневно е подкрепяна в 

своята вяра. Това поучение създава за себе си една видима Църква. 

Но проповядването не е единственото средство чрез което Църквата приема видима 

форма. Това става и чрез тайнствата на кръщението и Господната трапеза, които произлизат 

от истинската човечност на Господ Исус Христос. В двете тайнства Той ни среща телесно и ни 

прави участници в общението на Своето Тяло като и двете са тясно свързани с Неговото 

Слово. И двете прогласяват смъртта на Исус за нас (Римл. 6:3 и сл., 1 Кор. 11:26). И в двете 

ние приемаме Христовото тяло. Кръщението ни прави части от Христовото Тяло, а Господната 

вечеря ни дава телесно общение с Тялото на Господа, Когото ние приемаме и чрез което 

телесно общуваме с останалите членове на Неговото Тяло. Така чрез дарът на Неговото Тяло 

ние ставаме едно тяло с Него. 

И кръщението и Господната трапеза ни дават много повече от прошка на нашите 

грехове. Би било по-добре да опишем дарът на тайнствата като дар на самото Тяло на Христос 

в Църквата. Но прошката на греховете със сигурност е една част от дарът на Тялото Христово 
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виждано в неговият аспект като Църквата. Сега можем да видим защо в контраст с настоящата 

ни практика, отслужването на двете тайнства в новозаветно време не е свързано от 

апостолите с прогласяването на Словото, но е извършвано от самата общност (1 Кор. 1:1, 14; 

11:17 и сл.). Кръщението и Господната трапеза принадлежат единствено на общението на 

Тялото Христово докато Словото е не само за вярващите, но и за невярващите. Тайнствата 

принадлежат единствено на Църквата. Затова общността е в истинският смисъл на думата 

кръщелна и евхаристийна общност и едва на второ място една проповядваща общност. 

Показано е, че Църквата на Исус Христос настоява за място в света за своето 

прогласяване. Тялото Христово става видимо за света в общността събрана около Словото и 

тайнствата. Църквата или общността е един видим организъм. Когато говорим за Църквата 

като за Христово Тяло ние включваме нейната изява и ред. Тези неща са същностни за Тялото 

и са определени от Бога. Едно неизявено тяло е осъдено да загине. Според учението на св. 

Павел Христовото тяло има изявена форма (Римл. 12:5; 1 Кор. 12:12 и сл.). В този смисъл 

всякакви разграничения между форма и съдържание, реалност и изглед, са невъзможни. Да 

настояваме на тях би означавало да отречем Тялото Христово, което е едно и също с 

отричането на Самият въплътен Господ (1 Йоан 4:3). По този начин Църквата настоява за 

място за своя църковен ред както и за своето прогласяване. 

Църковният ред е божествен както по своята природа така и по характера си, макар, 

разбира се, той да е предназначен да служи, а не да управлява. Длъжностите в Църквата са 

„служения” (1 Кор. 12:5). Те са избрани в Божията Църква (1 Кор. 12:28), от Христос (Еф. 4:11) и 

от Светия Дух (Деяния 20:28). Те не са упълномощени от Църквата. Дори там където Църквата 

е отговорна за определянето на длъжностите тя прави това единствено под водителството на 

Светия Дух (Деяния 13:2 и сл.). И служението и Църквата произлизат от триединния Бог. 

Длъжностите съществуват, за да служат на Църквата и техните духовни права произлизат 

единствено от това служение. Това е причината за необходимостта Църквата да адаптира 

своите длъжности към различните нужди на времето и мястото. Длъжностите на църквата в 

Ерусалим са били различни от тези в мисионерските църкви основани от св. Павел. Макар 

изявата на Църквата да става по Божие определение нейната форма може да се адаптира към 

различните нужди и предмети само чрез духовното решение на самата Църква когато тя 

ръкополага своите членове за служения. По подобен начин „харизмите,” които Светия Дух дава 

на отделните членове на Църквата са предмет на стриктна дисциплина на служението в 

Тялото Христово понеже „Бог не е Бог на безредие, а на ред“ (1 Кор. 14:32-3). Правейки всичко 

за доброто на Църквата Светия Дух прави Себе Си видим (1 Кор. 12:7). Апостоли, пророци, 
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учители, надзорници (епископи), дякони, стареи, управители и помощници (1 Кор. 12:28 и сл., 

Еф. 2:20; 4:11) са служенията на Църквата, Христовото тяло. Те са определени да служат на 

Църквата и тяхната длъжност е от божествен произход и характер. Единствено Църквата може 

да ги освободи от тяхното служение. Така макар Църквата да има свободата да адаптира 

формата на своя ред според съвременните нужди всяка атака на този ред отвън е атака срещу 

видимата форма на Самото Тяло Христово. 

От всички длъжности на Църквата непоквареното служение на Словото и тайнствата са 

от най-голямо значение. В тази връзка ние трябва да отбележим следните неща. 

Прогласяването може да приеме различни форми според поръката и дарбите на 

проповедника. Но каквото и да е то за Павел, за Петър или за Аполос единият невидим 

Христос трябва да се вижда във всички тях (1 Кор. 1:11 сл.). Жизненоважно е всички те да 

работят ръка за ръка (1 Кор. 3:6). Появата на караници ще доведе до борба на отделни групи, 

след което всеки ще търси собственият си интерес (1 Тим. 6:5, 20; 2 Тим. 2:16; 3:8; Тит 1:10). 

Твърде лесно е да се търгува Божието спасение за материални облаги под формата на 

престиж, власт или гнусна печалба. По подобен начин е твърде лесно да се поставят и 

разискват проблеми, които щом веднъж бъдат повдигнати единствено отвръщат умовете на 

хората от чистата и проста истина на благовестието (2 Тим. 3:7). Вместо да се покоряват на 

Божиите заповеди хората се опитват да вървят по собствените си пътища. Противно на това 

целта на прогласяването винаги е една и съща – а именно здраво и богоугодно учение (2 Тим. 

4:3; 1 Тим. 1:10; 4:16; 6:1; Тит 1:9,13; 2:1; 3:8) и гаранция за истински ред и единство. 

Не винаги е лесно да видим къде свършва една легитимна мисловна школа и започва 

ереста. Затова едно учение може да бъде толерирано в една църква и определено като ерес в 

друга (Откр. 2:6, 15 и сл.). Но щом веднъж ереста прерасне в явен скандал тя трябва по 

необходимост да бъде забранена. Еретичният учител трябва да бъде отлъчен и всяко лично 

общение с него да бъде избягвано (Гал., 1:8; 1 Кор. 16:22; Тит 3:10; 2 Йоан 2:10 и сл.). Словото 

на чистото прогласяване трябва видимо да връзва и развързва. По този начин мястото, което 

Църквата предявява за своето прогласяване и ред става явно както определена от Бога 

заповед. 

Трябва да се запитаме дали вече сме описали удачно видимата природа на Църквата и 

дали тя предявява претенции за допълнително място в света. Новият Завет дава ясен и 

определен отговор. Църквата се нуждае от място не само за своята литургия и ред, но и за 

ежедневния живот на своите членове в света. Затова сега ние трябва да говорим за мястото за 

живот (Lebensraum) на видимата Църква. 
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Общението между Църквата и нейните ученици включва всеки аспект на техният 

ежедневен живот. В общението на Христовите ученици животът на всеки отделен човек бил 

част от живота на братството. Този общ живот давал живо свидетелство за истинската 

човечност на Божия Син. Телесното присъствие на Бога изисква за Него и с Него човек да 

постави своя ежедневен живот в ежедневното му съществуване. С цялата конкретност на 

Неговото телесно съществуване човекът принадлежи на Този, Който заради него взел върху 

Себе Си човешко тяло. В християнския живот учениците и Тялото на Исус принадлежат 

неразделно един на друг. 

Всичко това е потвърдено в най-ранния запис за живота на Църквата в Деяния на 

апостолите (Деяния 2:42 и сл.; 4:32 и сл.). „Те постоянстваха в поучението на апостолите, в 

общението, в преломяването на хляба и в молитвите.” „И повярвалите имаха едно сърце и 

една душа…и имаха всичко общо.” 

Заслужава да отбележим, че общението е споменато между Словото и тайнството. Това 

не е случайно понеже общението винаги произлиза от Словото и намира своята цел и 

завършек в Господната трапеза. Целия общностен живот на християнското общение се намира 

между Словото и тайнството, той започва и свършва в поклонението. Той гледа напред към 

очакването на последното празненство в Божието царство. Когато една общност има такава 

източник и цел тя е свършената общност, в която всички материални блага намират 

определеното им място. В свобода, радост и силата на Светия Дух се появява един модел на 

общ живот където „никой от тях не беше в лишение,” където „раздаваха на всеки според 

нуждата му,” където „никой е казваше, че нещата му са негови.” В ежедневното качество на 

тези събития ние виждаме една съвършена картина на тази евангелска свобода, в която няма 

нужда от принуждение. Те наистина имали „едно сърце и една душа.” 

Тази ранна Църква била една видима общност, която всеки можел да види и колкото и 

да е странно „людете ги величаеха” (Деяния 2:47). Дали това било поради слепотата на 

Израел, който не можел да види, че тайната на този общ живот бил кръстът на Христос? Дали 

било едно предусещане за денят, в който всички народи на земята ще прославят Божият 

народ? Или било разбиране на Божието дълготърпение, което Той толкова често показва в 

нежните години на разнежа и в моменти на горчива борба и конфликти между вярващите и 

невярващите поставяйки около Църквата една ограда от обикновена човешка 

добронамереност, на човешка симпатия към нейните съдбини? Или просто Църквата намерила 

благоволение сред хората, които викали „Осана,” но не и „Разпни го?” 
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„А Господ всеки прибавяше към тях ония, които се спасяваха.” Тази видима Църква 

със съвършения си общностен живот завладявала света и му отнемала децата. Ежедневният 

растеж на Църквата е белег на силата на Господа, Който обитава в нея. 

Първите ученици научили истината на това да казват, че там където е техният Господ 

там също така трябва да бъдат и те и където са те ще се намира и техният Господ до краят на 

този свят. 

Всичко, което ученикът прави е част от общностния живот на Църквата, на която той е 

член. Това е законът, който управлява живота на Тялото Христово: – там където се намира 

един от нейните членове се намира и цялото Тяло. Няма част от живота, в която ученикът да 

може да се отдръпне от Тялото нито пък трябва да желае да се отдръпне. Където и да се 

намираме, каквото и да правим, всичко се случва „в Тялото,” в Църквата, „в Христос…” 

Християнинът е силен или слаб „в Христос” (Фил. 4:13; 2 Кор. 13:4), той работи и се радва „в 

Господа” (Римл. 16:9, 12; 1 Кор. 15:58; Фил. 4:4), той говори и наставлява „в Христос” ( Кор. 

2:17; Фил. 2:1), той показва гостоприемство „в Христос” (Римл. 16:2), той се жени „в Господа” (1 

Кор. 7:39), той е в затвора „в Господа” (Фил. 1:13, 23), той е роб „в Господа” (1 Кор. 7:22). Сред 

християните целият спектър на човешки взаимоотношения се случва чрез Христос и Църквата. 

Това е тяхното кръщение в Тялото Христово, което уверява всички християни в пълното 

им участие в живота на Христос и на Църквата. Погрешно и противно на Новия Завет е да 

ограничаваме дарът на кръщението до участие в проповедта и Господната трапеза т.е. до 

участие в благодатните средства или до правото да бъдат избирани на дадена служба и да 

извършват някакво служение в Църквата. Напротив, кръщението дава привилегията на участие 

във всички дейности на Христовото Тяло, във всяка област на живота. Да позволим на един 

кръстен брат да участва в поклонението на Църквата, но да откажем да имаме каквото и да е 

общо с него в ежедневния живот означава да го обидим и презрем. Ако направим това ние сме 

виновни срещу самото Тяло Христово. И ако дадем на кръстените братя достъп до даровете на 

спасението, но откажем да им дадем даровете необходими за ежедневния живот или 

съзнателно го оставим в материална нужда и трудност ние носим подигравка на даровете на 

спасението и се държим като лъжци. Ако Светия Дух е говорил, а ние слушаме кръвта и 

природата или нашите собствени симпатии и антипатии ние оскверняваме тайнствата. Когато 

един човек е кръстен в Тялото Христово се променя не само личният му статус свързан със 

спасението, но също и отношението към ежедневният му живот. 

Робът Онисим избягал от своя господар християнин, Филемон, след като жестоко го 

онеправдал. Сега Онисим е кръстен и Филемон молен да го приеме завинаги (Филемон 15) „не 
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вече като слуга, но като повече от слуга, като брат възлюбен, както по плът така и в 

Господа” (ст. 16). Брат „по плът”, подчертано казва св. Павел, предупреждавайки по този 

начин Филемон срещу погрешното разбиране, на което всички „привилегировани” християни са 

податливи. Такива християни са готови да толерират едно общество на християни от по-долен 

социален статус в Църквата, но извън нея им обръщат гръб. Вместо това Филемон трябва да 

приеме Онисим като брат, дори като самият св. Павел (ст. 17) и тъй като Онисим е негов брат 

той не трябва да търси възмездие за щетите, които е понесъл от ръцете му (ст. 18). Св. Павел 

моли Филемон да направи това доброволно, макар че ако е необходимо той не би се 

поколебал да му заповяда директно да постъпи по този начин (ст. 8-14). Вероятно Филемон ще 

направи дори повече от това, за което той го моли (ст.21). Онисим е брат по плът понеже е бил 

кръстен. Без значение дали ще остане роб или не цялото взаимоотношение между роб и 

господар е радикално променено. И как е станало това? Господар и роб сега са членове на 

Христовото Тяло. Техният общ живот сега е една малка клетка от Тялото Христово, Църквата. 

„Които сте се скръстили с Христос, с Христос сте се облекли. Затова не може да 

има повече нито евреин, нито грък, няма роб нито свободен, няма мъжки пол нито женски, 

но всички сте едно в Христос Исус” (Гал. 3:27-28; Кол. 3:11). В Църквата хората повече не 

гледат един на друг както на свободи или роби, като на мъже или жени, а като на членове на 

Христовото Тяло. Можем да сме сигурни, че това не означава, че робът не е повече роб или 

мъжът мъж. Но това означава, че в Църквата никой не може да бъде смятан за нещо по-

специално без значение дали е евреин или грък, свободен или роб. 

Всяко подобно отношение между хората трябва да бъде изключено на всяка цена. Ние 

се обръщаме един към друг единствено заради нашето участие в Тялото Христово, т.е., да се 

изразим така, понеже сме едно в Христос. Евреи и гърци, свободни и роби, мъже и жени сега 

се намират в общението като част от общността на Тялото Христово. Там където християните 

живеят заедно, говорят и общуват един с друг там е Църквата, там те са в Христос. Това е, 

което променя целият характер за тяхното общение. Жената се покорява на съпруга си „в 

Господа.” Служейки на господаря си робът служи на Бога и господарят му знае, че той също 

има Господар на небето (Кол. 3:18-4:1), но те всички са братя „и по плът и в Господа.” 

Това е начинът, по който Църквата завладява живота на света и територии за Христос. 

Понеже каквото е „в Христа” престава да бъде поданик на света, на греха и на закона. Никой 

закон на света не може да се намества в това общение. Истинската християнска любов се 

покорява на Христос, не на света. Църквата никога не може да толерира каквито и да е 
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ограничения на любовта и служението на братята. Понеже там където са братята там е Тялото 

Христово и там е Църквата. И там трябва да бъдем и ние. 

Членът на Христовото тяло е бил избавен от света и призован извън него. Той трябва 

да даде на света едно видимо доказателство за своя призив, не само участвайки в църковното 

поклонение и дисциплина, но също така и чрез едно ново общение на братски живот. Ако света 

презре един от братята християните ще го обичат и ще му служат. Ако света го нарани 

християните ще му помогнат и ще го утешат. Ако света го опозори и обиди християните ще 

жертват собствената си чест, за да покрият срамът на своя брат. Там където света търси 

печалба християните ще я отхвърлят. Там където света използва той ще го освободи и където 

света потиска ще се отдръпне и ще привдигне потискания. Ако света откаже справедливост 

християнинът ще следва милостта и ако света потърси убежище в лъжи той ще отвори устата 

си за немия и ще свидетелства за истината. Заради своя брат, без значение дали последният е 

евреин или грък, роб или свободен, силен или слаб, благородник или обикновен човек, той ще 

е откаже от всяко общение със света, понеже християнинът служи на общението с тялото 

Христово и не може да крие това от света. Той е призован от света, за да следва Христос. 

Но „нека всеки остане в състоянието, в което е бил призова. Роб ли си бил призован? 

Да не те е грижа: но ако можеш и свободен да станеш по-добре използвай” (т.е. остани роб). 

„Понеже призованият като роб в Господа е свободен човек в Господа; и който е призован 

като свободен човек е роб на Господа. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. 

Братя, всеки в каквото и състояние да е бил призован да пребъдва в Бога” (1 Кор. 7:20-24). 

Колко различно звучи това от призивът на първите ученици! Те трябваше да оставят всичко и 

да последват Исус. Сега на нас ни е казано: „Нека всеки пребъдва в състоянието, в което е 

бил призован.” Как да примирим това противоречие? Единствено като разберем стоящият зад 

него мотив както при призивът на Исус така и при наставлението на апостола. И в двата случая 

той е един и същ – да доведе сърцата им в общение с Тялото Христово. Единственият начин 

първите ученици да влязат в общение бил да бъдат с Исус. Но сега чрез Словото и тайнствата 

Тялото Христово не е повече ограничено на едно единствено място. Възкръсналият и 

прославен Господ се е върнал на земята, за да бъде по-близо от всякога. Тялото Христово е 

проникнало в сърцето на света под формата на Църквата. Кръстеният християнин е кръстен в 

това Тяло. Христос е дошъл до него и е взел животът му в Своя Собствен живот ограбвайки по 

този начин света от притежанията му. Ако един човек е кръстен като роб сега като роб той 

става участник в общностния живот на Христовото Тяло. Ако е бил роб той вече е изтръгнат от 

лапите на света и е станал свободен човек в Христос. Това е причината на робът да е казано 
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да остане какъвто си е. Като член на Христовото Тяло той е получил една свобода, която никой 

бунт или революция не биха могли да му дадат. Разбира се, чрез това св. Павел не желае да 

го обвърже още по-близко със света или да му даде една духовна котва, така че той да може 

да продължи своя живот в света. Когато наставлява робът да остане какъвто си е той желае да 

го направи по-добър или по-лоялен гражданин на света. Св. Павел не се опитва да покрие или 

да пренебрегне едно черно петно в социалния ред. Той няма предвид, че класовата структура 

в светското общество е толкова добра и богоугодна институция, че би било погрешно да я 

разваляме чрез революция. Истината е, че целия свят вече е бил преобърнат с главата надолу 

чрез делото на Исус Христос, Който е изработил освобождение за свободните и робите. Една 

революция просто би направила по-неясен този божествен нов ред, който Исус Христос е 

установил. Тя също така би попречила и забавила разривът на съществуващия световен ред с 

идващото Божие царство. Еднакво погрешно би било да смятаме, че св. Павел си е 

представял, че изпълнението на нашето светско призвание е само по себе си същността на 

християнският ни живот. Не, истинският смисъл е, че отхвърлянето на бунта и революцията е 

най-подходящият начин да изразим своето убеждение, че християнската надежда не е от този 

свят, а от Христос и от Неговото царство. И така – нека робът да остане роб! Това не е 

реформата, от която света се нуждае понеже вече е узрял за унищожение. И така – нека робът 

да си остане роб! Той има едно по-добро обещание. Със сигурност има достатъчна присъда за 

света и утеха за роба във факта, че Бог „взе на Себе Си образа на роб” (Фи. 2:7) когато слезе 

на земята. Ако един човек е бил призован да бъде християнин като роб не му ли пречи дори 

самият факт, че е роб да обича, да желае и да се грижи прекалено много за света? 

Следователно нека робът да не страда в един таен бунт, но като член на Църквата и Тялото 

Христово. По този начин той ще ускори краят на света. 

„Не ставайте роби на човеци.” Това може да стане по два различни начина. Първо, 

може да стане чрез една революция и отхвърляне на установения ред и второ, чрез 

увенчаване на установения ред с духовен ореол. 

„Братя, нека всеки в каквото състояние е призова в това да пребъдва с Бога.” С Бога 

– и затова – „не ставайте роби на човеци” нито чрез революция нито чрез фалшиво 

покорство. Да остане в света с Бога означава просто да живее в трудностите и превратностите 

на света и в същото време да остане в Тялото Христово, видимата Църква, да участва в 

нейното поклонение и да живее живот на ученичество. Правейки това той свидетелства за 

поражението на света. 
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„Затова нека всеки да се покорява на властите, които са над него” (Римл. 13:1 и сл.). 

Християнинът не трябва да се смята за равен с носителите на висока длъжност: призивът му е 

да стои под тях. По-високи сили са над него и той трябва да остане под тях. Светът упражнява 

власт, християнинът служи и по този начин споделя земният жребий на своя Господ, Който 

станал слуга. „Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде 

служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото 

наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за 

мнозина ” (Марк 10:42-45). 

„Защото няма власт, която да не е от Бога.” Тези думи са отправени към 

християните, не към властите. Християните трябва да знаят, че ако ще приемат и вършат 

Божията воля те трябва да се задоволяват с подчиненото място определено за тях от 

властите. Те са длъжни да бъдат радостни: Самият Бог ще използва властите, за да работи за 

тяхно добро и Неговият суверенитет се простира и над тези власти. Това е повече от едно 

академично твърдение за абстрактната природа и авторитет: то се отнася до мястото на 

християните под властите, които действително съществуват. Да се противят на властите 

означава да се противят на Божието определеното от Бога, Който така е подредил нещата, че 

света да упражнява власт чрез сила и Христос и християните да побеждават чрез служение. 

Пропускът да се разбере това разграничение води до тежка присъда върху християните (ст. 2): 

това би означавало те да приемат стандартите на света. 

Как тогава християните толкова лесно се оказват в опозиция на властите? Понеже те 

много лесно се изкушават да се възмущават от техните грешки и несправедливости. Но ако 

таим подобно възмущение ние сме в смъртна опасност да пренебрегнем Божията воля, на 

която сме призовани да служим. Ако християните се съсредоточаваха върху това да разбират 

какво е доброто и да го вършат като заповед от Бога те биха живели „без да се боят от 

властите.” „Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на 

злотвореца.” От какво може да се страхува християнинът докато остава верен на своя Господ 

и върши добро? „Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро.” Само това е 

необходимо. Без значение е какво вършат останалите, а какво правим ние. Върши добро бе 

страх и без ограничение и препятствие. Какво право имаме да обвиняваме правителството 

когато сами не вършим добро? Как можем да изречем присъда спрямо другите когато 

извикваме същото проклятие върху самите себе си? 

„Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от 

нея; понеже владетелят е Божий служител за твоя полза.” Идеята тук не е ние съзнателно 
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да търсим похвала: похвалата е единствено следствие и тя ще се прояви естествено там 

където има добро управление. Началната точка на мисленето на св. Павел винаги е Църквата 

и единствената му грижа е нейното добруване и начин на живот. Той се чувства задължен да 

предупреди християните да се въздържат от всякакво несправедливо и зло поведение, но не 

казва дори една единствена дума в укор на правителството. 

„Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е 

Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху този, който върши зло” (ст. 4). В 

никакъв случай злото не трябва да се проявява в Църквата. Още веднъж, св. Павел говори на 

християните, не за държавата. Неговата грижа е християнинът да устоява в покаянието и 

покорството където и да се намира и каквато и заплаха да го заплашва. Той не е загрижен да 

извинява или да осъжда някоя светска власт. Никое управление не трябва да чете в думите на 

св. Павел оправдание за своето съществуване. Ако някое управление вземе присърце тези 

думи те биха били също толкова едно предизвикателство за покаяние към властта колкото и за 

Църквата. Ако някой управник желае да чуе тези думи той не трябва да ги приема като 

определение от Бога за своята длъжност, а като поръка да бъде Божий служител за общение и 

любов. И това би го довело директно до покаяние. Св. Павел със сигурност не говори на 

християните по този начин понеже светското управление е толкова добро, а понеже Църквата 

трябва да се покорява на Божията воля без значение дали властта е добра или зла. Той няма 

намерение да наставлява християнската общност за задачите и отговорностите на властта. 

Единствената му грижа е за отговорностите на християнската общност към властта. 

Християнинът трябва да получава похвала от властта. Ако вместо похвала той поучи 

наказание и гонение каква е неговата вина за това? Преди всичко той не е търсел похвала 

когато е направил това, което му е донесло наказание нито пък е вършел добро поради страх 

от наказание. Ако бъде посрещнат от страдание вместо от похвала неговата съвест е чиста 

пред Бога и той няма от какво да се страхува. Преди всичко той не е донесъл позор или срам 

на Църквата. Той не се покорява на властите за материална облага, а „заради съвестта” (ст. 

5). Това е причината властта да не е в състояние да нарани християнската съвест дори ако 

направи грешка. Християнинът все още е свободен и няма за какво да се страхува и той все 

още дава дължимото на властта като страда без вина. Той знае, че в края на краищата 

суверенната власт принадлежи на Бога, а не на държавата, която е единствено Негов 

служител. 

Властта е служител на Бога – така казва апостола, който често е имал възможност да 

научи какво означава да бъдеш хвърлен в затвора от същата тази власт без да е извършил 
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никакво престъпление. В три отделни случая той понася тежко наказание чрез бичуване и 

добре знае как евреите са били изгонени от Рим по времето на император Клавдий (Деяния 

18:1 и сл.). Властта е Божий служител – така казва човекът, който знае, че всяка власт и всяка 

световна сила и господство отдавна са били ограбени от своята мощ и заведени триумфално 

до кръста. Така казва човекът, който знае, че победата на Христос скоро ще бъде изявена на 

целия свят. 

Цялостното учение на Павел за държавата в Римляни 13 е контролирано от 

въвеждащото наставление: „Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото 

чрез доброто” (Римл. 12:21). Без значение е дали властта е добра или зла от значение е 

християнинът да побеждава злото чрез добро. Въпросът за плащане на данъци на императора 

бил повод за изкушение за евреите. Те поставяли надеждите си в унищожаването на Римската 

империя, което би им дало възможност за независимо управление. Но за Исус и Неговите 

последователи нямало нужда да разискват този въпрос. „Дайте цезаревото на цезаря” 

(Матей 22:21), казва Исус. „Поради тая причина и данък плащате” (Римл. 13:6), казва св. 

Павел в края на своето изложение. Далеч от противна на заповедите на нашия Господ 

заповедта на Павел е идентична по своето значение – християните във всички случаи трябва 

да дават на цезаря това, което му принадлежи. Да, те трябва да гледат на събиращите данъци 

като на „Божии служители.” 

Разбира се, може да е вярно и обратното. Плащането на данъци не е служба на Бога, 

но тези, които ги налагат служат на Бога по свой собствен начин, според св. Павел. Но дори не 

заради тяхната специфична служба на Бога св. Павел приканва християните да се покоряват 

на властите и да платят всеки дълг, който дължат (ст. 7-8). Да се противят или да отричат това 

би означавало да покажат една цялостна неспособност да направят разлика между Божието 

царство и светското царство. 

Затова нека робът да остане роб. Нека християнинът да се покорява на властите, които 

са над него. Нека да не се впряга заедно със света (1 Кор. 5:11). Но нека, разбира се, робът да 

живее като свободен човек в Исус Христос. Нека да живее под власт като върши добро, нека 

да живее в света като член на Тялото Христово, новото човечество. Нека да прави това без 

задръжки понеже неговият живот в света трябва да бъде от такова качество, че да 

свидетелства за изгубеността на света и за новото творение, което се е случило в Църквата. 

Нека християнинът да страда единствено за това, че е член на Тялото Христово. 

Нека християнинът да остане в света, не поради някакъв добър дар на творението, не 

поради своята отговорност за курса на този свят, а заради Тялото на въплътения Христос и 
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заради Църквата. Нека да остане в света, за да влезе в директна битка с него и нека да живее 

живот според своят светски призив, за да се покаже още повече като странник на този свят. Но 

това е възможно единствено ако ние сме видими членове на Църквата. Антитезата между 

света и Църквата трябва да бъде изявена в света. Това е била целта н въплъщението. Това е 

причината Христос да умре сред враговете Си. Това е причината, и то единствената причина, 

робът да остане роб и християнинът да остане поданик на властта. 

Това е точно заключението, до което достига Лутер по отношение на християнския 

светски призив в критичните години когато обръщал гръб на манастира. Не твърде високите 

стандарти за монашеството отхвърлил той, а тяхното тълкуване в светлината на личностните 

постижения. Не отдалечеността от света като такава нападал той, а изопачаването на тази 

отделеност като в един прикрит вид „духовна” светщина. За Лутер това било най-коварното 

извращаване на благовестието. Отделеността на християнския живот от света, заключил 

Лутер, трябвало да бъде изявена сред самия свят, в християнската общност и в ежедневния 

живот. Затова задачата на християнина е да живее живота си според светското си призвание. 

Това е начинът да умре за света. Стойността на светското призвание за християнина е, че то 

дава една възможност да живее християнският си живот с помощта на Божията благодат и да 

напада още по-силно света и всичко, за което той стои. Лутер не се върнал в света понеже 

достигнал до едно по-добро мнение за него. Нито пък той изоставил есхатологичното очакване 

на ранното християнство. Той очаквал неговите действия да покажат една радикална критика и 

протест срещу секуларизацията на християнството, което се случвало в монашеството. 

Призовавайки християните отново в света той, парадоксално, ги призовавал да излязат още 

повече от него. Това очаквал Лутер от самия себе си. Неговият призив към хората да се 

завърнат обратно в света бил в същността си призив да влязат във видимата Църква на 

въплътения Господ. Това не е нещо по-различно от казаното от св. Павел. 

Досега трябва да е станало ясно, че за християнина един живот според светския му 

призив има определено ограничение. Може да стане така, че след като сме били призовани за 

някаква светска професия да бъдем призовани да я изоставим. Това, разбира се, трябва да 

бъде разбирано по начина, по който св. Павел и Лутер го разбират. Ограниченията на 

твърденията на един светски призив са определени от нашето членство във видимата Църква 

на Христос и тези ограничения са достигнати когато пространството, което Тялото Христово 

предявява и заема в света за поклонение, неговите длъжности и гражданският живот на 

членовете й се сблъскат с претенциите на света за мястото на собствените му дейности. 

Веднага щом границата бъде достигната ние ще разберем това понеже тогава всеки член на 
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Църквата ще бъде задължен да направи една публична изповед за Христос и света ще бъде 

принуден да реагира или чрез пресметнато ограничение или чрез явно насилие. Затова от 

деня, в който е умрял с Христос в кръщението, неговото страдание е тайно. Сега той е явно 

отхвърлен от светското си призвание и влиза в явно участие в страданията на своя Господ. 

Сега той повече от всякога се нуждае от цялото общение и братска помощ, която Църквата 

може да му даде. 

Но света не винаги отхвърля християните от тяхното светско призвание. Дори през 

първи век ние откриваме, че някои професии са били смятани за несъвместими с участието в 

Христовата Църква. Актьорът, който трябвало да изиграе част от пиеса посветена на 

езическите богове и герои, учителят принуден да преподава езическа митология в езическо 

училище, гладиаторът, който трябвало да отнеме човешки живот заради спорта, войникът, 

който въртял меча, полицаят и съдията, всички те трябвало да отхвърлят своята светска 

професия ако искали да бъдат кръстени. По-късно Църквата – или вероятно света? – намерили 

за възможно да вдигнат забраната от тези професии. Все повече и повече позволения давала 

Църквата на света. 

Колкото повече остарявал света толкова по-ожесточена ставала битката между Христос 

и Антихриса и по-цялостни усилията на света да се отърве от християните. Досега света 

винаги им е предоставял място където да подслонят глава позволявайки им да работят за 

своите дрехи и прехрана. Но един свят станал 100% антихристиянски не може да им позволи 

дори тази лична сфера да работят за ежедневния си хляб. Сега християните са принуждавани 

да се отричат от своя Господ за всеки къшей хляб, от който се нуждаят. Те или трябва да се 

освободят от света или да отидат в затвора, няма друга алтернатива. Когато християнската 

общност бъде лишена от последния инч пространство на земята краят ще е близо. 

Така макар да е вярно, че Тялото Христово навлиза дълбоко в сферата на светския 

живот все пак в същото време огромната бездна между двете е винаги ясна на други места и 

трябва да става все по-дълбока. Но без значение дали в света или вън от него изборът на 

християнина е определен от послушание на същите думи: „Не се съобразявайте с тоя свят, 

но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит каква е Божията 

воля – това, което е добро, угодно Нему и съвършено” (Римл. 12:2). Има начин да се 

поставим на същото ниво както света в света както има начин и да създадем свой собствен 

духовен „свят” в манастира. Има погрешен начин да стоим в света и погрешен начин да бягаме 

от него. И в двата случая ние оформяме себе си според света. Но „формата“ на Христовата 

Църква е различна от тази на света. Задачата й е все повече да разпознава тази форма. Това 
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е формата на Самият Христос, Който е дошъл на света и поради безкрайната Си милост е 

понесъл човечеството и го взел върху Себе Си, но все пак не оформил Себе Си според него, а 

бил отречен и отхвърлен от него. Той не бил от света. В праведна битка със света Църквата 

все повече ще се уподобява на формата на нейният страдащ Господ. Затова трябва да кажем 

на братята, че „времето е кратко” (1 Коринтяни 7:29-32а). Такъв е животът на Църквата в 

света. 

Християните живеят като останалите хора: те се женят, скърбят и се радват, те купуват 

необходимото им и използват света за нуждите на ежедневното си съществуване. Но те имат 

всичко единствено чрез Христос, в Него и заради Него. По този начин те не са свързани със 

света. Те имат всичко, като че ли нямат. Те не привързват сърцата си към своите притежания, 

но са вътрешно свободни. Така те могат да се ползват от света без да се отдръпват изцяло от 

него (1 Кор. 5:130). Това също е и причината, поради която те могат да напуснат света когато 

той се превърне в пречка за тяхното ученичество. Те се женят, макар че очевидно апостолът 

предпочита да останат неженени доколкото им е възможно чрез вяра (1 Кор. 7:7, 33-40). Те 

продават и търгуват, но единствено до степента, до която ежедневните им нужди изискват 

това. Те не трупат съкровища и не поставят сърцата си при тях. Те работят понеже не им е 

позволено да стоят празни. Но тяхната работа със сигурност не е край сам по себе си за тях. 

Работа заради самата работа не е възможност според Новия Завет. Всеки трябва да се 

издържа като работи и да има какво да даде за братята (1 Сол. 4:11-12; 2 Сол. 3:11-12; Еф. 

4:28). Той трябва да е независим от „външните” (1 Сол. 4:12) т.е. езичниците точно както св. 

Павел се гордее, че работи за прехраната си със собствените си ръце, за да не бъде в тежест 

дори на своите обръщенци (2 Сол. 3:8; 1 Кор. 9:15). Тази независимост дава на проповедника 

една възможност да покаже, че той не проповядва за собствена облага, а единствено в служба 

на Църквата. 

След заповедта да се работи идва друга: „Не се безпокойте за нищо; но във всяко 

нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;” (Фил. 4:6). 

Християните знаят, че „благочестието със задоволство е голяма печалба: защото нищо не 

сме внесли в света нито можем да изнесем оттам, а като имаме храна и облекло те ще ни 

бъдат достатъчно. А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в 

много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.” Така 

християните ползват светски блага като нещо, „което се разваля от употреба” (Кол. 2:22). Те 

ги използват с благодарност и молитва към Създателя на всичко добро (1 Тим. 4:4). Но през 
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цялото време те са свободни. Те може да са сити или гладни, да изобилстват или да са в 

нужда. „За всичко имам сила чрез онзи, Който ме подкрепява” (Фил. 4:12-13). 

Християните живеят в света. Те се ползват то света понеже са същества от плът и кръв 

и заради тяхната плът Христос дойде в света. Те участват в светски дейности. Те се женят, но 

тения брак изглежда много по-различен от разбирането на света за брака. Християнският брак 

ще бъде „в Господа” (1 Кор. 7:39). Той ще бъде осветен в служба на Тялото Христово и в 

дисциплина на молитва и себевладеене (1 Кор. 7:5). Той ще бъде една притча за 

саможертвената любов на Христос за Неговата Църква. Самият той ще бъде част от Тялото 

Христово, една църква в миниатюра (Еф. 5:32). Християните купуват и продават, търгуват и 

правят бизнес, но отново в дух съвсем различен от този на света. Те не само няма да направят 

един с друг сделка, която вреди на брата (1 Сол. 4:6), но (което на света се вижда 

неразбираемо) те биха предпочели други да получат нечестна облага отколкото да се съдят 

пред светски съд относно нещо свързано с „житейските работи.” Ако се появи нужда те ще 

разрешат спора си в християнската общност и пред собствения си трибунал (1 Кор. 6:1-8). 

По този начин животът на християнската общност в света постоянно свидетелства за 

истината, че „образът на този свят преминава” (1 Кор. 7:31), че „времето е кратко” (1 Кор. 

7:29) и че „Господ е близо” (Фил. 4:5). Тази мисъл ги изпълва с неизказана радост ( Фил. 4:4). 

Света става твърде малък за християнската общност и всичко, което тя търси е завръщането 

на Господа. Тя все още ходи в плът, но с очи отправени към небето откъдето отново ще дойде 

Този, Когото очакват. В света християните са една колония на истинският дом, те са странници 

и пришълци в чужда земя, наслаждаващи се на гостоприемството на тази земя, покоряващи се 

на законите й и почитащи управлението й. Те приемат с благодарност изискванията на своя 

телесен живот и във всичко се показват честни, справедливи, въздържани, кротки, миролюбиви 

и готови да служат. Те показват Божията любов към всички хора „но най-вече на своите си по 

вяра” (Гал. 6:10; 2 Петър 1:7). Те са търпеливи и радостни в страданията и се хвалят с 

трудностите. Те живеят живота си под чужди управници и чужди закони. Над всичко те се 

молят за всички управници понеже това е най-голямото и служение. 

Но те единствено преминават през тази страна. Във всеки един момент те могат да 

получат сигнал да продължат. Тогава те ще вдигнат шатрите, ще оставят всичките си светски 

приятели и връзки и ще последват единствено гласа на техния Господ, Който призовава. Те 

оставят земята на своето изгнание и тръгват по пътя към дома в небето. Сред бедност и 

страдание, глад и жажда, те са кротки, милостиви и миротворци, гонени и презирани от света, 

макар единствено заради тях на света му е позволено да продължава да съществува и те са 
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тези, които пазят света от Божия гняв и съд. Те са странници и пришелци на земята (Евреи 

11:13; 13:14; 1 Петър 2:11). Те търсят горните неща, а не земните (Кол. 3:2). Защото техният 

истински живот все още не се е изявил, а е скрит с Христа в Бога. Тук те не виждат повече от 

едно отражение на това, което ще бъдат. Тук всичко видимо е тяхната смърт, тяхната тайна, 

ежедневна смърт на стария човек и тяхната явна смърт пред света. Те все още са скрити от 

самите себе си и левицата им не знае какво прави десницата. Макар да са видимо общество те 

винаги са непознати дори за самите себе си, гледащи единствено към техния Господ. Той е на 

небето, техният живот е с Него и заради Него те чакат. Но когато Христос, Който е техният 

живот, се яви те също ще се явят с Него в слава (Кол. 3:4). 

Те бродят по земята и живеят в небето и макар да са слаби пазят света. Те опитват мир 

сред трудности. Бедни са, но все пак имат всичко, което желаят. Те търпят страдания и остават 

радостни, изглеждат мъртви външно и живеят вътрешен живот на вяра. 

„Когато Христос, техният живот се яви ще се явят и те с Него в слава като земни 

принцове. Те ще владеят и триумфират с Него и ще украсява небето като блестящи светлини. 

Там радостта ще бъде за всички” (К. Ф. Райчър). 

Това е Църквата на избраните, Ecclesia, тези, които са били призовани, Тялото 

Христово на земята, следващите и учениците на Исус. 

 

СВЕТИИТЕ 

Ecclesia Christi, общността на учениците, е раздирана от ноктите на света. Разбира се, 

тя все още няма живот в света, а е направена едно тяло със собствена сфера на суверенитет и 

собствени претенции за жизнено пространство. Тя е светата Църква (Ефес. 5:27), общността 

на светиите (1 Кор. 14:33) и нейните членове са призовани да бъдат светии (Римл. 1:7), 

осветени в Исус Христос (1 Кор. 1:2), избрани и отделени преди създанието на света (Еф. 1:4). 

Целта на техният призив в Исус Христос и на избирането им преди създанието на света е те да 

бъдат свети и без недостатък (Еф. 1:4). Христос е предал тялото Си на смърт, за да може да 

представи Своите свети и без недостатък и неукорни пред Него (Кол. 1:22). Плодът на тяхното 

освобождение от греха чрез смъртта на Христос е, че докато някога те са предавали частите 

си на неправда сега могат да ги използват в служба на правдата за освещение (Римл. 6:19-22). 

Единствено Бог е свят. Той е свят едновременно в съвършеното Си отделяне от 

греховния свят и в установяването на Своето светилище сред света. Това е смисъла на 

песента, която Мйсей изпял с децата на Изрел след погибелта на египтяните когато те хвалели 
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Бога, Който изкупил народа Си от робството на света: „Кой е подобен на Тебе, Господи, между 

боговете? Кой е подобен на Тебе, славен в светост, Дивен та да Те възпяват, правещ 

чудеса? Прострял си десницата Си, И земята ги погълна. С милостта Си водил си людете, 

които си откупил; Упътил си ги със силата Си към светото Си обиталище…. Ще ги 

въведеш и насадиш в хълма – Твоето наследство, На мястото, Господи, което си 

приготвил за Свое обиталище, В светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха” 

(Изход 15:11-14,17). 

Божията святост означава Неговото идване да обитава сред света и да установи Своето 

светилище като мястото, от което изпраща Своя съд и изкупление (Пс. 99 и др.). По-нататък в 

това светилище, Бог влиза в едно общение със Своя народ чрез едно действие на изкупление, 

което може да бъде осъществено единствено в светилището (Левит 16:16 и сл.). Бог прави 

завет със Своя народ и го отделя от света за Свое притежание и свидетелство за този завет: 

„Бъдете свети понеже Аз, вашият Бог съм свят” (Левит 19:2). И отново: „Аз Бог, Който ви 

освещавам Съм свят” (Левит 21:8). Това е основата, върху която е изграден завета. Всички 

останали заповеди предполагат и са с цел да запазят светостта на Бога и Неговият народ. 

Подобно на Самия Бог, Светия, народът на Неговото светилище също е отделен от 

всичко нечисто и от греха. Защото Бог ги е направил люде на Своя завет избирайки ги за Себе 

Си, извършвайки изкупление за тях и очиствайки ги в Своето светилище. 

Светилището е храмът и храмът е тялото Христово. Следователно крайната цел на 

Бога, която е да създаде една свята общност, най-накрая е изпълнена в Тялото Христово 

понеже тялото е отделено от света и от греха и е направено специално притежания на Бога и 

Негово светилище в света. Бог обитава в него със Светия Дух. 

Как се е случило всичко това? Как Бог е създал една свята общност от грешните мъже и 

жени? Как може да преобърне укора на неправдата ако е влязъл в завет с грешници? Как може 

грешника да стане праведен без да му бъде дадена Божията правда? Отговорът е, че Бог 

оправдава Себе Си като се явява защитник на Самия Себе Си в защита на Собствената Си 

правда. И това става на кръста на Христос където се случва върховното Му чудо (Римл. 3:21-

22). Необходимо е за грешника да бъде отделен от своя грях и все още да живее пред Бога. Но 

животът му е толкова тясно свързан с греха, че единственият начин, по който това може да 

стане е като той умре. Това означава, че единственият начин, по който Бог може да запази 

Своята правда е като предаде грешника на смърт. Проблемът е как може грешника да живее и 

да бъде свят пред Бога? 
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Този проблем е решен когато Самият Бог става човек, взема върху Себе Си нашата 

плът в Своя Син Исус Христос и в Своето тяло понася нашата плът в смъртта на кръста. С 

други думи предавайки Своя Син, носещ нашата плът, на смърт Той предава на смърт всяка 

плът на земята. Сега е показано, че никой не е добър освен единствен Бог и че никой не е 

праведен освен Него. Така Бог дава едно ужасяващо доказателство за Собствената Си правда. 

За да може единствен Той да бъде праведен било необходимо за Бога да предаде цялата 

човешка раса на кръстна смърт осъждайки Неговия грях. Смъртта на Исус е изявата на 

Божията правда, Той е мястото където Бог дава благодатно доказателство за Своята 

Собствена правда, мястото където ще обитава Божията правда. Споделяйки тази смърт ние 

също ставаме участници на тази правда. Понеже Христос е взел нашата плът върху Себе Си и 

нашите грехове, които Той е понесъл върху Себе Си на дървото (1 Петър 2:24). Това, което се 

е случило там с Него се е случило също и с нас. Той споделил нашият живот и смърт, за да 

можем ние да участваме в Неговият живот и смърт. Тъй като Бог е установил Своята правда в 

смъртта на Христос то следва, че ние сме с Него на мястото където може да се намери 

Божията правда т.е. на кръста където Той е понесъл нашата плът. Умрели по този начин с 

Него ние ставаме участници в Божията правда чрез смъртта на Исус. Божията правда, която 

причинява смъртта на грешниците, е, в смъртта на Исус, Неговата правда за нас. Понеже 

смъртта на Исус установява не само Божията правда, тя установява и Неговата правда за нас, 

които сме въплътени в смъртта на Христос. „За да може Сам Той да бъде справедлив и да 

оправдае тези, които вярват в Исус” (Римл. 3:26). Следователно оправданието на грешника 

се състои единствено в Божията правда докато грешника е напълно и изцяло неправеден и 

няма никаква своя правда, която да може да бъде поставена до Божията правда. Когато 

желаем да имаме някаква независима правда ние проиграваме единственият си шанс за 

оправдание, който е чрез Бога и Неговата правда. 

Единствено Бог е праведен. На кръста тази истина е възприемана като нашето 

осъждане като грешници. Но когато сме доведени до вяра в смъртта на Христос ние приемаме 

триумфиращата Божия правда. Кръста е мястото където ние приемаме нашето собствено 

осъждане като грешници. Тогава можем да приемем нашето оправдание понеже доброволно 

се отказваме от всеки опит да установим своята собствена правда и позволяваме единствено 

на Бога да бъде праведен. Това е единственият начин, по който ние можем да бъдем праведни 

пред Бога и да признаем, че единствено Той е праведен, а самите ние сме грешници в 

пълнотата на своето естество. 
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В края на краищата проблемът за нашата правда пред Бога, като грешници, е 

проблемът за това как Самият Бог може да бъде праведен срещу нас. Единствената основа за 

нашето оправдание е оправданието на Бога. „За да можеш (ти, т.е. Бог) да се оправдаеш с 

думите си и да излезеш непорочен когато съдиш” (Римл. 3:4). Всичко, което е от значение е 

Божията правда да победи нашата, Божията правда да бъде изявена пред очите ни и 

единствено Той да бъде праведен. Това е Божията победа, която е извоювана и спечелена на 

кръста и именно тя прави кръста едно дело не само на съд, но и на изкупление за всички, 

които вярват, че в смъртта на Христос Бог единствен е праведен заедно с всички, които 

признават своите грехове. Правдата на Самия Бог извършва изкуплението. „Бог в Христос 

примирява света със Себе Си” (2 Кор. 5:19). „Без да вменява греховете им” Той ги понесе и ги 

носи до смърт каквато те заслужаваха. 

„След като ни предаде словото на примирението.” Тези думи гледат към вярата, 

вярата, че единствено Бог е праведен и в Исус е станал наша правда. Но между смъртта на 

Христос и апостолското благовестие на кръста лежи възкресението, което единствено дава на 

кръста неговата изкупителна сила. Благовестието на разпънатия Христос винаги е 

благовестието на Христос предаден на смърт. „Ние сме посланици от Божия страна сякаш 

чрез нас Христос умолява, примирете се с Бога.” Посланието на изкуплението са думите на 

Самият Христос. Той е възкръсналият Господ, Който свидетелства за Себе Си в думите на 

апостола, като един, Който е бил разпънат. Открий истинската си същност, казва апостолът, в 

смъртта на Христос, в Божията правда, която ни е дадена там. Човекът, който открива себе си 

в смъртта на Христос открива това единствено в Божията правда. „Този, който не знаеше грях 

Той направи грях заради нас , за да можем ние да станем Божия правда в Него.” Невинната 

жертва е предадена на смърт понеже понася нашата грешна плът. Той е намразен от Бога и 

човеците и проклет, направен виновен заради плътта. Но ние откриваме в Неговата смърт 

Божията правда. 

Ние сме в Него поради Неговото въплъщение. Той умира за нас, за да можем ние 

грешниците да станем в Него Божия правда като грешници освободени от греха чрез правдата, 

която единствен Бог притежава. В Божиите очи Христос е нашият грях (който заслужава 

осъждане), така че ние сме праведни в Него (макар, разбира се, тази правда да не е наша 

собствена – Римл. 10:3; Фил. 3:9), но в най-стриктния смисъл Божията правда е единствено 

Неговата. Затова Божията правда означава това, че ние, които сме грешници ставаме Негова 

правда и нашата (т.е. Неговата) правда (Ис. 54:17) означава, че единствено Бог е праведен и 
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ние сме грешници приети от Него. Божията правда е Самият Христос (1 Кор. 1:30). И Христос е 

„Бог с нас,” Емануил” (Исая 7:14), Господ е наша правда (Ер. 33:16). 

Прогласяването на Христовата смърт за нас е проповядване на оправдание. 

Средството, чрез което сме свързан с Тялото Христово т.е. с Неговата смърт и възкресение, е 

кръщението. Точно както Христос е умрял един път завинаги така и ние сме веднъж завинаги 

кръстени и оправдани. И двете събития са в най-стриктния смисъл на думата неповторими. 

Единствено повторимо е припомнянето на събитието, което се е случило заради нас веднъж 

завинаги и то трябва да бъде ежедневно повтаряно. Но нашето припомняне винаги е различно 

по своята същност от самата реалност. Ако изопачим реалността никога не можем да я 

възстановим. Посланието към евреите с прави настоява на това (Евреи 6:5-7; 10:26-27). 

„Ако солта изгуби своята соленост с какво ще се осоли?” Кръстените винаги са 

изправени пред въпроса: „Не знаете ли?” (Римл. 6:3; 1 Кор. 3:16; 6:19) и „Считайте себе си 

мъртви за греха и живи за правдата в Христос Исус” (Римл. 6:11). Всичко, което може да се 

случи вече се е случило не само на кръста, но също и в нас. Ние сме били отделени от греха, 

ние сме умрели, ние сме оправдани. С това Божието дело е цялостно. Той е установил Своето 

светилище на земята в правда. Светилището е Христос, Тялото Христово. Нашето отделяне от 

греха е завършено чрез смъртта ни като грешници в Исус Христос. Бог е приготвил за Себе Си 

хора, които са оправдани от греха. Този народ е общността на Исусовите последователи, 

общността на светиите. Те за взети в Неговото светилище и всъщност те са Неговото 

светилище, Неговият храм. Те са взети от света и живеят в една своя собствена нова реалност 

сред света. 

Отсега нататък Новия Завет просто нарича християните „светии.” Той не ги нарича, 

както може да се очаква, „праведните,” вероятно понеже това име не отговаря на дарът, който 

те са получили. Във всеки случай това се отнася до уникалното събитие на кръщението и 

оправданието. Вярно е, разбира се, че нашето припомняне на това събитие трябва да бъде 

ежедневно подновявано. Еднакво вярно е, че светиите остават оправдани грешници. Но има и 

допълнителен дар освен тези, дарът на окончателното устояване или освещение. И двата 

дара идват от един и същ източник. Исус Христос и то Христос разпънат (1 Кор. 1:12; 6:11) и 

двата имат еднакво съдържание, което е общение и единение с Него. Те са неразривно 

свързани, но поради самата тази причина не са идентични. Оправданието е средството, чрез 

което ние приемаме спасителното Божие действие в миналото и освещението е обещанието за 

Божието действие в настоящето и бъдещето. Оправданието осигурява нашето влизане в 

общение и единение с Христос чрез уникалното и единствено събитие на Неговата смърт, а 
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освещението ни държи в това общение в Христос. Оправданието е най-вече свързано с 

връзката между човека и Божия закон, освещението с разделението на християнина от света 

до второто идване на Христос. Оправданието прави отделния човек част от Църквата докато 

освещението пази Църквата с всичките й части. Оправданието прави вярващите способни да 

скъсат с греховното си минало, освещението ги прави способни да пребъдват в Христос, да 

устояват във вярата и да растат в любовта. Вероятно можем да мислим за оправданието и 

освещението като имащи същата връзка помежду си както сътворението и поддържането. 

Оправданието е новото творение на новия човек и освещението е неговото устояване до денят 

на Исус Христос. 

Освещението е изпълнението на Божията цел изразена с думите: „Бъдете свети 

защото Аз съм свят” и отново: „Аз Бог, Който ви освещавам Съм свят.” Изпълнението е 

дело на Светия Божий Дух. Той е „печатът,” чрез който верните са подпечатани като Божие 

притежание до денят на изкуплението. Досега те са били пазени в света от закона, затворени 

като в затвор (Гал. 3:23), но сега са поставени „в Христос,” запечатани с Божия печат, Който е 

Светия Дух. 

Този печат не може да бъде счупен. Самият Бог е затворил вратата и държи ключа в 

ръката Си. С други думи сега Бог е в пълно притежание на тези, които Той е спечелил в 

Христос. Кръгът е затворен и в Светия Дух хората стават Божие притежание. Общността на 

светиите е заградена от света чрез неразрушим печат очаквайки своето окончателно 

избавление. 

Подобно на запечатан влак пътуващ през чужда територия Църквата върви по пътя си 

през света. Нейното пътуване е подобно на пътуването на Ноевия ковчег, който бил 

„запечатан отвън и отвътре” (Бит. 6:14), така че да може безопасно да премине през потопа. 

Светиите са запечатани, за да могат да получат изкупление, избавление и спасение (Еф. 4:30; 

1:13-14; 1 Сол. 5:23; 1 Петър 1:5 и др.) до второто идване на Христос. Отново, Духът е залогът, 

който дава на подпечатаните сигурност в тяхната съдба: „….тъй щото, да бъдем за похвала 

на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа, в Когото и вие, като чухте 

словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, – в Когото като и 

повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог на нашето 

наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, – да бъдете за похвала на 

Неговата слава” (Еф. 1:12-14). 

Освещението на Църквата означава отделянето й от всичко несвято и от греха. 

Начинът, чрез който това се осъществява е като Бог подпечатва Църквата и по този начин я 
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прави Свое Собствено притежание, Свое обиталище на земята, мястото откъдето съдът и 

примирението излизат към целия свят. Освещението означава, че християните са вече съдени 

и че те са пазени до идването на Христос и вече се приближават към него. 

Всичко това има тройно значение за общността на светиите. Първо, тяхното освещение 

ще бъде поддържано чрез тяхното цялостно отделяне от света. Второ, то ще бъде 

осъществено чрез ходенето им в един път, който е достоен за Божията святост. Трето, това 

освещение ще бъде скрито и те трябва да чакат до денят на Исус Христос. Следователно 

освещението е възможно единствено във видимата Църква. Това е първата точка и това е 

един от ключовите белези на освещението. Настояването на Църквата за собствено място в 

света и последващата демаркационна линия между Църквата и света доказва, че Църквата е в 

състояние на освещение. Това е така понеже Духът запечатва Църквата от света. Този печат 

дава на Църквата силата и мощта да изпълни своето задължение за предявяването на 

Божията претенция над целия свят. В същото време Църквата трябва да настоява за едно 

определено място в света за себе си и по този начин да дефинира ясно границата между себе 

си и света. Сега Църквата е град поставен на хълм и основан на земята чрез пряко Божие 

действие, тя е polis-ът от Матей 5:14 и като такава тя е Божие лично запечатано притежание. 

Следователно съществува един конкретен „политически” характер включен в идеята за 

освещението и този характер дава единствената основа за църковната политическа етика. 

Света и свят и Църквата е Църква и все пак Божието Слово трябва да излезе от Църквата в 

света прогласявайки, че Господна е земята и всичко в нея. Тук лежи „политическият” характер 

на Църквата. Ако гледаме на освещението като на изцяло личен въпрос, който няма нищо 

общо с политическият живот и видимата демаркационна линия между света и Църквата ние 

неизбежно ще достигнем до едно объркване между благочестивите желания на религиозната 

плът и освещението на Църквата, което е осъществено в смъртта на Христос чрез Божия 

печат. Това е измамната арогантност и лъжливата духовност на стария човек, който търси 

освещение вън от видимата общност на братята. Това е презрение към Христовото тяло като 

една видима общност на оправдани грешници, едно презрение, което се преправя на 

вътрешно смирение докато Христовото желание е да вземе върху Себе Си видимо нашата 

плът и да я понесе на кръста. Това е също презрение към общението понеже тогава се 

опитваме да постигнем освещение отделени от братята. То показва и презрение към другите 

грешници понеже ние се отделяме от Църквата и търсим една святост, която сами си избираме 

понеже сме отвратени от грешната форма на Църквата. Търсейки освещение извън Църквата 

ние се опитваме да наречем себе си свети. 
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Понеже е осветена чрез Божия печат Църквата винаги е едно бойно поле, водеща 

борба да не допусне счупването на печата както отвън така и отвътре и бореща се да не 

допусне света да стана Църквата и Църквата да стане света. Освещението на Църквата 

наистина е една защитна война за мястото, което е било дадено на Тялото Христово на 

земята. Разделението на Църквата и света едно от друго е кръстоносният поход, в който 

Църквата воюва за Божието светилище на земята. 

Това светилище може да съществува единствено във видимата Църква. Но – и тук ние 

достигаме до втората точка – самият факт, че то е отделено от света означава, че докато 

Църквата живее в Божието светилище някои неща от света все още живеят в Църквата. Това е 

причината за задължението на светиите да ходят достойно за своето призвание и за 

благовестието във всяка сфера на живота (Еф. 4:1; Фил. 1:27; Кол. 1:10; 1 Сол. 2:12). Но 

единственият начин да направят това е като ежедневно си припомнят благовестието, от което 

зависи целият им живот. „Измихте се, оправдахте се, осветихте се” (1 Кор. 6:11). Това 

освещение на светиите се извършва чрез живот на ежедневно припомняне. И благовестието, 

за което те трябва да са достойни е това, което прогласява смъртта на света и плътта и 

тяхното собствено разпъване и смърт с Христос на кръста и чрез кръщението, което 

прогласява, че света не може вече да има власт над тях понеже суверенитетът му е бил 

разрушен и че за християнина вече не е възможно да съгрешава. „Никой, който е роден от 

Бога не съгрешава” (1 Йоан 3:9). 

Тяхното скъсване с миналото е завършен факт. Техния „предишен” начин на живот е 

завършил. (Еф. 4:22) „Някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа” (Еф. 5:8). Там 

където те са вършели „безплодните дела на плътта” сега Духът произвежда в тях плодовете 

на освещението. 

Това е причината християните повече да не са наричани грешници в смисъл на човек, 

който все още живее под властта на греха. Напротив, те някога са били грешници, безбожни, 

врагове (Римл. 5:8, 19; Гал. 2:15,17), но сега чрез Христос са свети. Като светии на тях им е 

напомняно и са наставлявани да са това, което са. Но това не е някакъв невъзможен идеал, 

това не са грешници, от които се иска да станат свети нито пък означава завръщане към 

оправданието чрез дела, което би било богохулство срещу Христос. Не, от светиите се иска да 

бъдат свети, светиите, които са били осветени в Христос Исус чрез Светия Дух. 

Животът на светиите се появява от едно потресващо минало. Тъмните дела на плътта 

са извадени на показ от ярката светлина на живота на Духа: „блудство, нечистота, 

сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, 
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партизанства, раздори, разцепления  зависти, пиянства, пирувания и други подобни” (Гал. 

5:19-21). Няма място за такива гласове в Христовата Църква понеже те са били отхвърлени и 

осъдени на кръста и са престанали. Докато започват своя нов живот християните са 

предупредени, че „тези, които вършат тия работи няма да наследят Божието царство” 

(Гал. 5:21; Еф. 5:5; 1 Кор. 6:9; Римл. 1:32). Тези грехове отсичат човека от вечното спасение. 

Все пак ако някой от тези пороци надигне грозната си глава в Църквата няма друга 

алтернатива освен отлъчването (1 Кор. 5). 

Съществува забележително съгласие на различните списъци с пороци. Почти без 

изключение списъците започват с греха на блудството. Блудството е несъвместимо с новия 

живот в Христос. В повечето случаи грехът на алчността е втори (1 Кор. 5:10; 6:10; Еф. 4:19; 

5:3; 5:2; Кол. 3:5; 1 Сол. 4:4 и сл.). Алчността и блудството могат да бъдат обобщени като 

„нечистота” или „идолопоклонство” (1 Кор. 5:10; 6:9; Еф. 5:3; Гал, 5:19; Кол. 3:5,8). След това 

идват грехове срещу братството и накрая пирувания. Със сигурност не е случайно, че 

блудството оглавява списъците не толкова като някакво специфично описание на тогавашните 

времена колкото поради специфичния характер на порока. Блудството е надигането на стария 

Адам, грехът, който Адам извършил когато пожелал да бъде като Бога, да бъде създател на 

живота, да владее вместо да служи. То символизира опита на човека да надскочи 

определените му от Бога граници и да сложи агресивните си ръце върху Божиите творения. 

Грехът на Израел лежи в постоянното им отричане на Божията вярност, блудството им с 

идолите (виж 1 Кор. 10:7) и посвещението им на тях. Блудството е първият грях срещу 

Създателя. 

За християнина обаче блудството е по един много специален начин грях срещу самото 

Тяло Христово понеже тялото на християнина е тяло на Христос и Му принадлежи изцяло. 

Телесното единение с блудница унищожава това духовно единство с Христос и лишавайки 

Христос от Неговото тяло и предавайки го на греха християнинът изменя на своята връзка и 

общение с Него. Блудството е също така и грях срещу нашите собствени тела. Християнинът 

трябва да разбере, че неговото тяло също е храм на обитаващия Дух (1 Кор. 6:13 и сл.). 

Толкова близко е общението между тялото на християнина и Христос, че неговото тяло не 

може да принадлежи едновременно на света и на Христос. Нашият общ живот в Тялото на 

Христос не ни позволява да грешим срещу собствените си тела. Блудникът със сигурност ще 

навлече Божия гняв (Римл. 1:29; 1 Кор. 5:1-2; 7:2; 10:7; 2 Кор. 12:21; Евр. 12:16; 13:4). 

Християнинът е целомъдрен: той посвещава тялото си изцяло в служба на Христовото тяло. 

Той знае, че страданието и смъртта на Христовото Тяло на кръста е тясно свързана с неговото 
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собствено тяло, което, подобно на Христовото, също е предадено на смърт. Нашето общение и 

връзка с разпънатото и прославено Христово Тяло ни освобождава от разврата в нашия 

собствен физически живот. В това общение нашите диви физически страсти са ежедневно 

предавани на смърт. Християнина практикува целомъдрие и себеконтрол и използва своето 

тяло единствено за изграждане и служение на Христовото Тяло, Църквата. Той прави същото и 

в брака и по този начин той също е част от Тялото Христово. 

Сребролюбието е тясно свързано с блудството. Неутолимото желание е характерна 

черта и на двете. И в двете неща грешникът се поддава на света. Божията заповед казва: „Не 

пожелавай.” Блудникът и сребролюбецът са съвършените въплъщения на желанието. 

Блудникът желае да притежава друга личност, сребролюбецът материални неща. 

Сребролюбецът желае власт и господство, но единствено, за да стане роб на света, към който 

е прилепил сърцето си. Блудството и сребролюбието по еднакъв начин довеждат човека до 

контакт със света по такъв начин, че той го осквернява и го прави нечист. И двата порока са 

идолопоклонство понеже техните жертви престават да принадлежат на Бога и Христос 

пожелавайки вместо това свои собствени блага. 

Но когато ние създадем свой собствен бог и свой собствен свят това, което всъщност 

правим е да обожествим собствената си страст. „Откъде произлизат боеве и откъде крамоли 

между вас? Не е ли от вашите страсти, които воюват в телесните ви части” (Яков 4:1-2)? 

Блудникът и сребролюбецът не могат да познават братската любов. Те живеят в тъмнината на 

собственото си сърце. Съгрешавайки срещу Тялото Христово те съгрешават срещу себе си и 

срещу своите ближни. Блудството и братската любов са несъвместими поради тялото 

Христово. Отдръпвайки своите тела от Тялото на Христос ние ги правим неспособни да служат 

на нашите ближни. Още веднъж презрението към нашите тела и към телата на ближните ни 

води до безсрамни и безбожни пирувания, до кавги и пиянства. С други думи ние ставаме 

жертви на плътта и „тези, които са такива не служат на нашия Господ Христос, а на своя си 

търбух” (Римл. 16:8). Но грозотата на този грях се състои в опита на мъртвата плът да храни 

самата себе си като по този начин носи срам, който е виден дори в човешката външност. 

Лакомникът няма участие в Христовото Тяло. 

За Църквата светът и всичките му пороци принадлежат на миналото. Тя е скъсала 

всичките си контакти с тези, които вършат такива работи и нейно задължение е всякога да ги 

отбягва (1 Кор. 5:9 и сл.). Понеже „какво общение и светлината с тъмнината?” (2 Кор. 6:14 и 

сл.). В света са „делата на плътта” в Църквата „плодът на Духа” (Гал. 5:19; Еф. 5:9). 
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Какво означава „плод” в този контекст? Има много дела на плътта, но само един плод на 

Духа. Делата се вършат от човешки ръце, плодът расте сам и тайно на дървото, което го 

ражда. Делата са мъртви, плодът е жив и носи семена, които ще донесат още повече плод. 

Делата могат да съществуват самостоятелно, но плодът никога не може да съществува 

отделен от дървото. Плодът винаги е чудотворният, създаденият, той никога не е резултат от 

нечия воля, а винаги е растеж. Плодът на Духа е един Божий дар и единствено Той може да го 

произведе. Тези, които го имат знаят за него толкова малко колкото и дървото знае за плода 

си. Те познават единствено силата на Този, от Когото зависи животът им. Тук няма място за 

хвалба, а единствено за още по-тясно единение с Него. Светиите не съзнават плода, който 

раждат. Левицата не знае какво прави десницата. Ако светиите пожелаят да научат това, ако 

поискат да станат странични наблюдатели на самите себе си, те вече са се отделили от корена 

и плодоносното за тях време е отминало. „Плодът на Духа е любов, радост, мир, 

дълготърпение, благост, кротост, вярност, милост, себеобуздание” (Гал. 5:22). Не може да 

бъде даден по-ясен израз на освещението на отделния човек както и на освещението на 

Църквата като цяло. Но източникът както на индивидуалното така и на общото освещение, е 

един и същ, а именно общението и единението с Христос в едното Тяло. Точно както 

разделението на света и Църквата става видимо единствено в техният постоянен конфликт и 

личното освещение се състои в борбата на Духа срещу плътта. Светиите съзнават единствено 

битката и трудностите, слабостта и греха в техния живот и колкото повече напредват в 

светостта толкова повече усещат, че водят една изгубена битка и че умират в плътта. „Които 

са Христови разпнали са плътта със страстите и похотите й” (Гал. 5:24). Те все още 

живеят в плът, но именно поради тази причина целият им живот трябва да бъде едно дело на 

вяра към Божия Син, Който е започнал да живее в тях (Гал. 2:20). 

Християнинът умира ежедневно (1 Кор. 15:31), но макар това да може да означава 

страдание и тление в плътта вътрешният човек всеки ден се подновява (2 Кор. 4:16). 

Единствената причина, поради която светиите трябва да умрат по плът е, че Христос чрез 

Светия Дух е започнал да живее в тях. Резултатът на Христос и Неговият живот е, че светиите 

умират за плътта. Няма нужда да се отбиват от пътя си и да търсят страдание – това би 

означавало единствено връщане към себеутвърждаването на плътта. Всеки ден Христос е 

тяхната смърт и Христос е техният живот. 

Следователно тази триумфална песен в пълна степен се отнася и за тях: Който е роден 

от Бога се е отказал от греха, те са мъртви за греха и живи за Духа. „Няма никакво осъждане за 

тези, които са в Христос Исус” (Римл. 8:1). Бог се удоволства в светиите Си. Той действа в 
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техните борби и в тяхната смърт, но ги използва, за да направи освещението им по-цялостно. 

Светиите трябва да са уверени, че плодът присъства, макар че винаги е скрит от очите им. 

Разбира се, това не означава, че докато се проповядва благовестието на прошката те 

са свободни да се наслаждават в блудството, сребролюбието, убийството и омразата към 

братята или че е възможно за плода на освещението да остане невидим. Но където той става 

видим в голям мащаб, където света гледа към християните и се чувства длъжен да каже както 

се е казало в предишните дни: „Вижте как се обичат тези християни,” светиите трябва да 

положат специални усилия да гледат единствено към Него, да пренебрегват доброто, което 

самите те може да са постигнали и горещо да се молят за прошка. Същите християни, които 

претендират, че повече не са под властта на греха ще изповядат: „Ако кажем, че нямаме грях 

лъжем и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни 

прости и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили лъжем и 

истината не е в нас. Дечица, това ви пиша, за да не съгрешавате. Но ако съгреши някой 

имаме ходатай при Отца Исус Христа праведния” (1 Йоан 1:8-2:1). Точно така ни учи да се 

молим и Господ: „Прости ни дълговете.” Той ни заповядва никога да не се уморяваме да си 

прощаваме един на друг (Еф. 4:32; Мт. 18:21 и сл.). Братската прошка дава място на 

Христовата прошка да влезе в техния общностен живот. Вместо да виждат своите ближни като 

хора, които са ги наранили те ги виждат като хора, за които Христос е спечелил прошка на 

кръста. Те се срещат на основата на общото си освещение чрез кръста на Христос. 

Общността на Христос не е „съвършена” общност съставена от съвършени и безгрешни 

мъже и жени където няма нужда от по-нататъшно покаяние. Не, тя е една общност, която 

доказва, че е достойна за благовестието на прошката като постоянно и искрено прогласява 

Божията прошка (която няма нищо общо с прошката към самите себе си). Тя е една общност от 

мъже и жени, които искрено срещат ценната Божия благодат и които ходят достойно за 

благовестието на прошката като постоянно и искрено прогласяват Божията прошка (която няма 

нищо общо с прошката към самите себе си). Това е една общност от мъже и жени, които 

искрено са се срещнали със скъпоценната Божия благодат и които ходят достойно без да 

хвърлят небрежно в тази благодат. С други думи проповядването на прошка трябва винаги да 

върви ръка за ръка с проповядването на покаяние, проповядването на благовестието с 

проповядването на закона. Нито пък прошката на греховете може да бъде безусловна – 

понякога греха трябва да бъде задържан. Волята на Самият Бог е благовестието да не бъде 

давано на кучетата. Той също така казва, че единственият начин благовестието на прошката 

да бъде опазено е като се проповядва покаяние. Ако Църквата откаже да се изправи очи в очи 
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с реалността на греха тя няма да бъде чута, когато говори за прошката. Една такава Църква 

съгрешава срещу святото нещо, което й е поверено и ходи недостойно за благовестието. Тя е 

една несвята Църква, която разпилява ценното съкровище на Господната прошка. Нито пък е 

достатъчно тя с общи думи да осъжда греховността на човека, която заразява дори добрите му 

дела. Необходимо е тя да посочи конкретните ни грехове и да ги накаже и осъди. Това е 

удачната употреба на властта на ключовете (Мт. 16:19; 18:18), която Бог е дал на Църквата. 

Дори реформаторите поставяли голямо ударение върху тази власт. Жизнено важно е за 

Църквата да я използва заради светостта, заради грешника и заради самата себе си. Ако 

Църквата иска да ходи достойно за благовестието част от нейните задължения ще е да 

упражнява църковна дисциплина. Освещението означава да се изгони света от Църквата както 

и да се раздели Църквата от света. 

Но целта на тази дисциплина не да установи една общност на съвършените, а една 

общност състояща се от мъже и жени, които наистина живеят под прощаващата Божия милост. 

Дисциплината в едно събрание е служител на скъпоценната Божия благодат. Ако един член от 

Църквата падне в грях той трябва да бъде наставляван и наказван, за да не проиграе своето 

спасение и благовестието да бъде посрамено. Това е причината кръщението да бъде 

извършвано единствено ако кандидатът се е покаял за греховете си и е изповядвал вяра в 

Исус Христос и единствено тези, които могат да „разпознаят” (1 Кор. 11:29) разликата между 

истинското Тяло и кръв на Христос и някой друг символичен ритуал свързан с ядене могат да 

приемат благодатта на светото причастие. Това означава също, че той трябва да бъде 

способен да даде отчет за себе си относно духовните си прозрения, така че да може да изпита 

себе си или да се покори на изпитването на някой брат, за да докаже че той наистина 

разпознава Храстовите тяло и кръв и Неговата прошка. 

В добавка към изпитването във вярата има една сакраментална изповед, в която 

християнинът търси и намира увереност, че греховете му са простени. Изповедта е даденото 

от Бога лекарство за себезалъгването и себеснизхождението. Когато изповядваме своите 

грехове пред някой брат-християнин ние убиваме гордостта на плътта и я предаваме на срам и 

смърт чрез Христос. Тогава чрез думите на прошката ние се изправяме като нови хора, изцяло 

зависими от Божията милост. По този начин изповедта е същностна част от живота на 

светиите и благодатен дар. Но ако бъде използвана неправилно ще последва наказание. 

В изповедта християнинът се идентифицира със смъртта на Христос. „Когато 

наставлявам хора дошли на изповед аз просто ги насърчавам да бъдат християни” (Лутер, 

Голям катехизис). 
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Духът на дисциплина пронизва целият живот на Църквата. Различните етапи в 

служението на благодатта са внимателно подредени, но основата е винаги една и съща, а 

именно прогласяването на Словото под двата ключа. Използването на дисциплина не е 

ограничено до формалните църковни общности понеже църковните служения са задължения, 

които трябва да се изпълняват непрестанно. „Проповядвай словото, настоявай на време и 

без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване” 

(2 Тим. 4:2). Според това човек, който е наказан под църковна дисциплина ще бъде пощаден от 

наказание в деня на съда. Но ако още на този етап църковната дисциплина падне, т.е. в 

ежедневното изпълнение на пастирските задължения, всичко останало е поставено под 

въпрос. 

Вторият етап е този на братското наставление от останалите членове на Църквата. 

„Учете се и се наставлявайте се един друг” (Кол. 3:16; 1 Тим. 5:11,14). Подобно наставление 

трябва също така да включва и окуражаване на колебливите, подкрепа на слабите и 

дълготърпение към всички (1 Сол. 5:140). Това е единствената форма на защита срещу нашите 

ежедневни изпитания и изкушения и срещу отстъплението в общността. Когато този дух на 

братство и служение липсва е трудно да се достигне до третият етап. 

Ако един брат падне в явен грях в слово или дело Църквата трябва да бъде достатъчен 

авторитет, за да предприеме дисциплинарни мерки спрямо него. Това също е дълъг процес. 

Преди всичко Църквата трябва да преодолее своята колебливост да се отдръпне от общение с 

грешника. „Не се събирайте се него.” (2 Сол. 3:14). „Отделете се от тях” (Римл. 16:17). „С 

такъв нито да ядете заедно” (светото причастие – 1 Кор. 5:11). „От такива страни” (2 Тим. 

3:5; 1 Тим. 6:4). „Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да 

страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте 

приели от нас” (2 Сол. 3:6). Целта на това е да се накара грешникът да се „засрами” (2 Тим. 

3:14) и по този начин да бъде спечелен обратно. Но макар грешникът временно да е изключен 

от дейностите на Църквата това не означава прекъсване на връзката с него. Църквата трябва 

да продължава да го убеждава. „Не го смятайте за враг, а наставлявайте го като брат” (2 

Сол. 3:15). Именно понеже все още е брат той е наказан и наставляван от общността. 

Братската нежност кара Църквата да го дисциплинира. Когато наказанието е посрещната с 

упорство и отхвърляне той трябва да бъде наставляван с дух на кротост и търпение. „Дано би 

им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от 

примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля” (2 Тим. 2:26). 
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Методът на прилагане на дисциплина ще варира при всеки отделен случай, но целта е 

една и съща, а именно, да се доведе съгрешилия до покаяние и примирение. Ако грехът е от 

такъв вид, че остава тайна между теб и съгрешилия, не е твоя работа да го разкриваш, а 

трябва да го накажеш тайно и да го призовеш към покаяние и тогава „ти си спечелил брата 

си.” Но ако той не те послуша и остава упорит ти не трябва да направиш греха му явен, а да 

избереш един или двама свидетели (Мт. 18:15-16). Тези свидетели са необходими по две 

причини. Първо те са необходими, за да установят факта на греха т.е. ако обвинението не 

може да бъде доказано и е отречено от члена на общността, остави нещата в Божията ръка – 

братята трябва да бъдат свидетели, не инквизитори! Но на второ място те са необходими, за 

да докажат отказът на съгрешилия да се покае. Тайната на дисциплинарните действия е с цел 

да се помогне да съгрешилия да достигне до покаяние. Но ако той все още отказва да слуша 

или ако грехът му вече е обществено достояние сред цялото събрание тогава цялото събрание 

трябва да призове брата към покаяние и да го настави (Мт. 18:17 ср. 2 Сол. 3:14). Ако 

грешникът заема специално положение в църквата той трябва да бъде обвинен единствено 

при думите на двама или трима свидетели. „Тези, които съгрешават изобличавай явно, за да 

имат и останалите страх” (1 Тим. 5:20). Сега е време общността да се събере и да използва 

ключовете. 

Ако присъдата е публична както общността така и служението трябва да бъдат 

изпълнени публично. „Заповядвам ти пред Бога и Христа и пред избраните ангели пази 

тези неща без предразсъдък” (1 Тим. 5:21). Сега Божията присъда предстои да бъде 

произнесена над съгрешилия. Ако покаже истинско покаяние и публично признае греха си той 

приема прошка в Божието име. Но ако той още остане непокаян Църквата трябва да задържи 

греха му в Това име. С други думи съгрешилият трябва да бъде отлъчен. „Нека да ти бъде 

като езичник и бирник” (Мт. 18:17). „Истина ви казвам Каквото вършете на земята ще бъде 

вързано и на небето и каквото развържете на земята ще бъде развързано и на 

небето…Понеже където са двама или трима там и Аз между тях” (Мт. 18:18 и сл.). 

Всъщност отлъчването не е нищо повече от разпознаване на състоянието, което вече 

съществува понеже непокаяният грешник вече е осъдил себе си (Тит 3:10) и и сега обществото 

трябва да го отлъчи. Св. Павел нарича отлъчването „предаване на сатана” (1 Кор. 5:5; 1 Тим. 

1:20). Грешникът е предаден обратно на света където царуват сатана и смъртта. (Това 

изречение не следва да се приема като равнозначно на смъртно наказание подобно на това 

извършено в Деяния 5 както може да се докаже ако сравним 1 Тим. 1:20, 2 Тим. 2:17; 2 Тим. 
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4:15). Грешникът е изключен от общение с Христовото Тяло понеже вече сам се е отделил от 

него. Той не може да има повече претенции, че принадлежи към общността. 

Все пак дори тази крайна мярка има за своя единствена цел спасението на грешника: 

„за да се спаси духът му в деня на Господ Исус” (1 Кор. 5:5); „за да се научат да не 

богохулстват” (1 Тим. 1:20). Приемането обратно в общността или спасението е целта на 

църковната дисциплина на всеки етап: това е една изцяло „педагогическа” процедура. 

Абсолютно сигурно е, че църковната присъда има една вечна валидност там където грешникът 

отказва да се покае и е еднакво сигурно, че тази присъда (която означава неизбежна загуба на 

спасението) не е нещо повече от последното предложение за възстановяване на общението и 

спасението. По този начин Църквата запазва своето освещение като ходи достойно за 

благовестието. Един такъв живот произвежда плода на Духа и е подреден от дисциплината на 

Словото. Все пак през цялото време Църквата все още е общността на тези, чието освещение 

е единствено Христос (1 Кор. 1:30), общността, която върви към денят на Христовото 

завръщане. 

„Търсете онова освещение, без което никой няма да види лицето на Бога” (Евреи 

12:14). Освещението винаги е свързано с Края. Целта му не е да ни направи способни да 

избегнем присъдата на света или дори своята собствена, но Господната. В очите на света и в 

техните собствени очи тяхното освещение изглежда като грях, вярата им като неверие, 

любовта им като сърдечно закоравяване, дисциплината им като слабост. Истинското им 

освещение винаги е скрито. Но Самият Христос подготвя Своята Църква, за да може тя да 

пребъде пред Неговия съд. „Мъже любете жените си както Христос възлюби църквата и 

предаде Себе Си за нея, за да я очисти с водно умиване чрез словото като я представи пред 

Себе Си църква славна без петно или бръчка или друг недостатък, но свята и непорочна” 

(Еф. 5:25-27; Кол. 1:22; Еф. 1:4). Единствено Църква, която е осветена може да стои пред 

Христос. Христос е примирил Божиите врагове и е дал живота Си за безбожните, за да може 

Църквата да остане свята докато Той дойде отново. Църквата става свята чрез 

подпечатването със Светия Дух, чрез който печат светиите са запечатани в светилището на 

Църквата и пазени до денят на Исус Христос. В този ден те ще се намерят пред Него без петно 

или бръчка и без недостатък в тяло, душа или дух (1 Сол. 5:23). 

„Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се 

лъга Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито 

малакийците, нито мъжеложниците,  нито крадците, нито сребролюбците, нито 

пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство И 
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такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се 

оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.” Следователно ако 

някой избере да постоянства в греха нека не смята, че се намира под Божията благодат. 

Единствено осветената общност ще бъде избавена в деня на Господ Исус Христос понеже 

„Господ ще съди всеки според делата му без лицеприятие. Делата на всеки ще станат явни 

и всеки ще получи според каквото е правил в тялото било то добро или зло” (2 Кор. 5:10; 

Римл. 2:6 ср. Мт. 16:26). Нищо, което е избегнало земния съд няма да може да се скрие в деня 

на съда. Кой тогава ще остане? Тези, които се намерят, че са вършели добро. Не слушателите, 

а изпълнителите ще бъдат оправдани (Римл. 2:13). Самият Христос казва, че само тези, които 

вършат волята на Неговият небесен Отец ще влязат в царството. Ние ще бъдем съдени 

според делата си – това е причината да сме наставлявани да вършим добри дела. Библията 

със сигурност не познава това малодушие за добри дела, чрез което ние само се опитваме да 

извиним злите си дела. Библията никога не очертава една антитеза между вярата и добрите 

дела толкова рязко, че да казва, че добрите дела отхвърлят вярата. Не, злите, а не добрите 

дела са тези, които я унищожават. Благодатта и действеното покорство са взаимнодопълващи 

се. Няма вяра без добри дела и няма добри дела без вяра. Ако един християнин бива спасен 

той трябва да върши добри дела понеже тези, които са хванати да вършат зли дела няма да 

видят Божието царство. Това е причината една от целите на християните да е да вършат 

добро. Има само един въпрос от първостепенно значение за християнския живот и той е как да 

устоим в съда. И понеже ще бъдем съдени според делата си жизнено важно е да се 

упражняваме в добри дела. Това е основната цел на нашето ново творение в Христос: „По 

благодат се спасени чрез вяра и то не от самите вас това е дар от Бога, не чрез дела, за 

да не се похвали никой. Понеже сме Неговото творение създадени в Христос за добри дела, 

в които Бог отнапред ни е отредил да ходим” (Еф. 2:8-10 ср. 2 Тим. 2:21; 3:17; Тит 1:16; 

3:1,8,14). 

Всичко това е напълно ясно: целта на християнския живот е да носи добрите дела, 

които Бог изисква. Божият закон все още е в сила и трябва да бъде изпълнен (Римл. 3:31). И 

единственият начин да изпълним закона е да вършим добри дела. Но в края на краищата има 

само едно добро дело – Божието дело в Исус Христос. Чрез Божието Собствено дело в 

Христос ние сме спасени, а не чрез собствените си добри дела. Ние никога не можем да се 

хвалим с тях понеже самите ние сме Негови творения. Все пак остава вярно, че целта на 

нашето ново сътворение в Христос е да можем да вършим добри дела в Него. 
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Но всички наши добри дела са дела на Самият Бог, дела, за които Той ни е приготвил 

отнапред. Добрите дела следователно са заповядани заради спасението, но в края на 

краищата това са дела, които Самият Бог върши в нас. Те са Негов дар, но наша задача е да 

ходим в тях във всеки миг от живота си, знаейки през цялото време, че никое наше добро дело 

никога не може да ни помогне да устоим пред Божия съд. Ние се прилепяме единствено към 

вярата в Христос и Неговото дело. Ние имаме обещание, че тези, които са в Христос Исус ще 

бъдат направени способни да вършат добри дела, които ще свидетелстват за тях в деня на 

съда. Те ще бъдат опазени и осветени до последния ден. Всичко, което можем да направим е 

да вярваме в Божието Слово, да разчитаме на Неговите обещания и да ходим в добрите дела, 

които Той е подготвил за нас. 

От това следва, че ние никога не можем да съзнаваме добрите си дела. Нашето 

освещение е скрито от очите ни до последния ден когато всичко тайно ще излезе наяве. Ако 

искаме да видим някакви резултати тук и да оценим собственото си духовно състояние и 

нямаме търпени да чакаме вече сме получили своята награда. Момента, в който започнем да 

се чувстваме задоволени в това, че постигаме някакъв напредък по пътя на освещението е 

необходимо да се покаем и да изповядваме, че цялата ни правда е мръсна дрипа. 

Все пак християнският живот не е постоянно окайване, а все повече растяща радост в 

Господа. Единствено Бог знае добрите ни дела, всичко което ние знаем е Неговото добро 

дело. Ние не можем да направим повече от това да слушаме заповедите Му, да разчитаме на 

Неговата благодат и да ходим в заповедите Му. През цялото време нашата нова правда, 

нашето освещение, светлината, която трябва да свети са скрити от очите ни. Лявата ръка не 

знае какво прави дясната. Но ние вярваме и сме напълно уверени, че „Този, Който е започнал 

добро дело в нас ще го усъвършенства до деня на Исус Христос” (Фил. 1:6). В този ден 

Христос ще ни покаже добрите дела, които ние не знаем. Макар да не Го познаваме ние сме 

Му давали храна, питие, обличали сме Го и сме Го посещавали и когато не сме знаели това 

сме Го отблъсквали. Голямо ще бъде удивлението ни в онзи ден и ние ще разберем, че не 

нашите дела остават, а делата, които Христос е извършил чрез нас в удачното за Него време 

без всякакво усилие на волята и намерение от наша страна (Мт. 25:31 и сл.). Още веднъж ние 

трябва да не гледаме себе си, а Този, Който Сам върши всички неща за нас и да Го следваме. 

Вярващият ще бъде оправдан, оправданият ще бъде осветен и осветеният ще бъде 

спасен в съдния ден. Но това не означава, че нашата вяра, нашата правда и нашето 

освещение (дотолкова доколкото те зависят от нас) могат да бъдат нещо друго освен грях. Не, 
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всичко това е вярно единствено понеже Исус Христос е станал „наша правда и освещение и 

изкупление, така че който се хвали в Господа да се хвали” (1 Кор. 1:30). 

 

ХРИСТОВИЯТ ОБРАЗ  

„Които предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да 

бъде Той първороден между много братя” (Римл. 8:29). Тук има едно обещание, което 

надминава всяко въображение. Тези, които следват Христос са предопределени да носят 

Неговият образ и да бъдат братя на първородния Божий Син. Тяхната цел е да станат „като 

Христос.” Учениците на Христос винаги имат този образ пред очите си и в неговата светлина 

всички други образи са изличени от погледа им. Той прониква до дълбините на същността им, 

изпълва ги и ги прави повече и повече като техният Учител. Образът на Исус Христос се 

впечатва все повече и повече в ежедневното общение в образът на ученика. Никой ученик на 

Исус Христос не може да съзерцава Неговият образ с дух на студена отчужденост. Този образ 

притежава силата да преобразява нашият живот и ако му се предадем напълно не е възможно 

самите ние да не станем носители на този образ. Ние ставаме Божии синове, ние заставаме до 

Христос, нашият невидим брат, носейки като Него Божият образ. 

Когато светът започвал да съществува Бог създал Адам по Своят Собствен образ като 

кулминация на Своето творение. Той искал да се радва, виждайки в Адам отражение на Самия 

Себе Си. „И ето, всичко стана твърде добро.” Бог видял Себе Си в Адам. Тук, в самото 

начало, е тайнственият парадокс на човека. Той е творение и все пак е определен да бъде като 

своят Творец. Сътвореният човек е определен да носи образът на несътворения Бог. Адам е 

„като Бога.” Неговата съдба е да носи тази тайна с благодарност и покорство към своя 

Творец. Но лъжливата змия убедила Адам, че той все пак трябва да направи нещо, за да 

стане като Бога: той трябвало да постигне това подобие чрез свой собствен избор и действие. 

Чрез този избор Адам отхвърлил Божията благодат избирайки сам своите действия. Той 

желаел да разбули тайната на своето битие за себе си, да направи себе си това, което Бог 

вече го бил направил. Това било Падението на човека. Адам станал „като Бога” – sicus dues – 

по своя собствен начин. Но сега, след като направил себе си бог, той нямал повече Бога. Той 

владеел в самота като едно творение – бог в един отхвърлен от Бога свят. 

Но тайната на човешката природа все още не била разкрита. Със загубата на 

богоподобната природа, която Бог му бил дал, човекът проиграл съдбата на своето битие, 

която била да бъде като Бога. Накратко човекът престанал да бъде човек. Той трябвало да 
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живее без способността да живее. Тук лежи парадоксът на човешката природа и източникът на 

всичките ни беди. От този ден адамовите синове в своята гордост се опитват да възстановят 

Божия образ чрез собствените си усилия. Колкото по-сериозни и посветени са техните опити да 

върнат загубата на изгубеният образ и колкото по-горд и убедителен е техният очевиден успех 

толкова по-голямо е противоречието им пред Бога. Тяхната нещастна форма, моделирана 

според бога, който сами са направили за себе си, наподобява все повече и повече образът на 

сатана, макар те да не съзнават това. Божият образ, който Бог в своята благодат дал на 

човека, е завинаги изгубен на тази земя. 

Но Бог не оставил изгубеното създание. Той желаел да пресъздаде Своят образ в 

човека, да възстанови първоначалната наслада от делото на ръцете Си. Той търсел Своят 

Собствен образ в него, така че да може да го обича. Но имала един единствен начин да 

осъществи тази цел и това било Бог, единствено поради милост, да приеме образът и формата 

на падналият човек. Тъй като човекът повече не бил в състояние да бъде по Божия образ Бог 

трябвало да приеме човешки образ. Но това възстановяване на Божият образ изисквало не 

само част, но цялата човешка природа. Не било достатъчно за човека просто да възвърне 

правилните идеи за Бога или да покори волята си в изолирани действия от живота си. Не, 

човекът трябвало да бъде преобразен изцяло по Божия образ. Цялата му форма, тяло, душа и 

дух трябвало още веднъж да приемат земният образ. Такава е Божията цел и 

предопределение за човека. Неговото благоволение може да почива единствено в Неговият 

съвършен образ. 

Един образ се нуждае от жив обект и копието може да бъде направено единствено от 

модел. Или човекът оформя себе си по подобие на богът на своето въображение или 

истинският и жив Бог формира хората според Своят образ. Необходимо е да има една 

цялостна трансформация, една „метаморфоза” (Римл. 12:2; 2 Кор. 3:18), за да може човекът да 

бъде възстановен по Божия образ. Как може да се осъществи тази трансформация? 

Тъй като падналият човек не може да преоткрие и да асимилира формата на Бога 

единственият начин е Бог да приеме човешка форма и да дойде при него. Божият Син, Който 

обитавал в образът на Отца, оставил Своя образ и дошъл и човека в образът на слуга (Фил. 

2:5 и сл.). Промяната на образът, която не можела да се случи в човека сега се случила в Бога. 

Божият образ, който съществувал от вечността с Бога приел образът на паднал, грешен човек. 

Бог изпратил Сина Си в подобие на греховна плът (Римл. 8:2-30). Бог изпрати Сина Си – тук се 

намира нашето единствено лекарство. Не е достатъчно човека да получи нова философия или 

по-добра религия. Един Човек идва при човека. Всеки човек носи един образ. Неговото тяло и 
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неговият живот стават видими. Един човек не е просто слово, мисъл или воля. Той е преди 

всичко и винаги човек, една форма, един образ, един брат. И така той не създава около него 

просто нов начин на мислене, воля и действие, а ни дава новият образ, новата форма. Точно 

това се случва в Исус Христос. Божият образ идва сред нас под формата на нашият паднал 

живот, в подобието на греховна плът. Учението и живота на Христос, в Неговият живот и 

смърт, Божият образ е открит. В Него Божият образ е бил пресъздаден на земята. 

Въплъщението, думите и делата на Исус, Неговата смърт на кръста, са незаменими части от 

този образ. Но това не бил същият образ, който Адам имал в първоначалната райска слава. 

Това бил образът на Един, Който влязъл в света на греха и смъртта, Който взел върху Себе Си 

човешката мъка, Който ежеседмично носел върху Себе Си Божия гняв и присъда против 

грешниците и подчинявал волята Си с непрестанно посвещение в страданието и смъртта, 

Човекът роден в бедност, приятелят на бирници и грешници, Човекът на скърби, отхвърлен от 

човеците и изоставен от Бога. Тук е Богът станал човек, тук е човекът по новият Божий образ. 

Ние знаем много добре, че следите от страстите, раните от кръста, сега са се превърнали в 

белези на благодатта в Тялото на възкръсналият и прославен Христос. Ние знаем, че образът 

на Разпънатия сега живее в славата на вечния Първосвещеник, Който винаги ходатайства за 

нас в небето. Това тяло, в което Христос живял под формата на слуга възкръснало в първия 

ден от седмицата като едно ново Тяло с небесна форма и сияние. Но ако искаме да имаме дял 

в тази слава и сияние ние трябва преди това да станем съобразни с образа на страдащия 

Слуга, Който беше покорен до смърт на кръста. Ако искаме да носим образът на Неговата 

слава трябва преди това да понесем образът на Неговия срам. Няма друг начин да бъде 

възстановен образът изгубен при Грехопадението. 

Да станем съобразни с образът на Христос не е някакъв идеал, към който трябва да се 

стремим. Това не означава, че трябва да Го имитираме колкото ни е възможно. Ние не можем 

да преобразим себе си в този образ. Вместо това образът на Христос се стреми да се изобрази 

в нас (Гал. 4:19) и да бъде изявен в нас. Божието дело в нас не е завършено докато Той не 

усъвършенства Своят образ в нас. Ние трябва да бъдем асимилирани в образът на Христос в 

неговата цялост, образът на Христос въплътен, разпънат и прославен. 

Христос е взел върху Себе Си този наш земен образ. Той стана Човек точно както ние 

сме хора. В своята човечност и своето принизяване ние разпознаваме собственият си образ. 

Той стана като човек, за да могат хората да станат като Него. И във въплъщението цялата 

човешка раса възстановява достойнството на Божият образ. Отсега нататък всяко нападение, 

дори срещу най-малкият от човеците, е нападение срещу Христос, Който е взел образът на 
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човек и Своята личност и в Своята личност е възстановил Божият образ във всички, които 

носят човешки образ. Чрез общение и единение с въплътеният Господ ние възстановяваме 

своята истинска човечност и в същото време сме освободени от този индивидуализъм, който е 

следствие от греха и възвръщаме своята солидарност с цялата човешка раса. Бивайки 

съпричастни на въплътеният Христос ние ставаме съпричастни на цялото човечество, което 

Той носи. Сега ние знаем, че сме били взети и понесени в човечността на Исус и следователно 

тази нова природа, на която сега се наслаждаваме означава, че сега ние също трябва да 

носим греховете и скърбите на другите. Въплътеният Господ прави Своите ученици братя на 

цялото човечество. Божията „филантропия” (Тит 3:4) открита във въплъщението е основата на 

християнската любов към всички по земята, които носят името човек. Образът на въплътеният 

Христос превръща Църквата в Тяло Христово. Всички скърби на човечеството падат върху 

този образ и единствено чрез този образ те могат да бъдат носени. 

Земният образ на Христос е образът, който умира на кръста. Божият образ е образът на 

разпънатият Христос. С този образ животът на учениците трябва да се уподоби: с други думи 

те трябва да станат съобразни с Неговата смърт (Фил. 3:10; Римл. 6:4-5). Християнският живот 

е живот на разпятие (Гал. 2:19). В кръщението образът на Христовата смърт се впечатва върху 

неговият собствен. Те са мъртви за плътта и греха, те са мъртви за света и света е мъртъв за 

тях (Гал. 6:14). Всеки, който живее в силата на Христовото кръщение живее в силата на 

Христовата смърт. Техният живот е белязан с ежедневно умиране в борбата между плътта и 

духа и с моралната агония, която дяволът им причинява ежедневно. Това е Христовото 

страдание, през което всеки ученик на земята трябва да премине. Малцина и единствено 

малцина, от Неговите ученици са счетени за достойни за най-близкото общение с Неговите 

страдания – благословените мъченици. Никои други християни не са толкова близко 

идентифицирани с образът на разпънатия Христос. Когато християните са излагани на 

публични обиди, когато страдат и умират заради Него, Христос приема видима форма в 

Своята Църква. Тук ние виждаме Божият образ създаден наново чрез силата на разпнатия 

Христос. Но чрез християнския живот, от кръщението до мъченичеството, това е същото 

страдание и същата смърт. 

Ако сме станали съобразни с образът на Неговото възкресение и разпятие ние ще 

споделим и славата на Неговото възкресение. „Ще носим и образът на небесния” (1 Кор. 

15:49). „Ще бъдем като Него понеже ще Го видим какъвто е” (1 Йоан 3:2). Ако съзерцаваме 

образът на прославеният Христос ще бъдем направени съобразни с него точно както 

съзерцавайки образът на разпънатият Христос ставаме съобразни с Неговата смърт. Ние ще 
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бъдем потопени в този образ и ще се идентифицираме с Него и ще станем негово отражение. 

Това отражение на Неговата слава ще свети в нас дори в този живот, дори когато споделяме 

Неговата агония и носим кръста Му. Нашият живот ще бъде един прогрес от знание към знание 

от слава в слава към все по-близко съобразяване с образа на Божия Син. „А ние всички, с 

открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия 

образ, от слава в слава, както от Духа Господен“ (2 Кор. 3:18). 

Това имаме предвид ние когато говорим за Христос живеещ в сърцата ни. Неговият 

земен живот все още не е завършил понеже Той продължава да живее в Своите ученици. 

Всъщност е грешка да говорим за живота на християнина: по-скоро ние трябва да говорим за 

Христос живеещ в нас. „Не аз живея вече, но Христос живее в мен” (Гал. 2:20). Исус Христос 

въплътен, разпънат и прославен е влязъл в живота ми и е поел контрола. „За мен да живея е 

Христос“ (Фил. 1:21). И там където живее Христос там живее и Отец и Христос и Отца живеят 

чрез Светия Дух. Светата Троица е направила обиталище в сърцето на християнина 

изпълвайки цялото му естество и преобразявайки го по Божия образ. Христос, въплътен, 

разпънат и прославен се изобразява във всяка християнска душа понеже всички сме части на 

Неговото тяло, Църквата. Църквата има човешки образ, образът на Христос при Неговата 

смърт и възкресение. Църквата на първо място е Негов образ и чрез Църквата всичките й 

членове също са били преобразени по този образ. В тялото Христово ние ставаме „като 

Христос.” 

Сега можем да разберем защо Новият Завет винаги говори за нашето ставане „като 

Христос.” Ние сме били преобразени по образа на Христос и следователно сме определени 

да бъдем като Него. Той е единственият модел, който ние трябва да следваме. И понеже Той 

наистина живее Своят живот в нас ние също „ходим както Той е ходил” (1 Йоан 2:6) и „правим 

каквото и Той прави” (Йоан 13:15), „обичаме както Той обича” (Еф. 5:2; Йоан 13:34; 15:12), 

„прощаваме както Той прощава” (Кол. 3:13), „имаме същият ум, който беше и в Христа 

Исуса” (Фил. 2:5) и следователно сме в състояние да следваме примера, който Той ни остави 

(1 Петър 2:21), да дадем живота си за братята както Той даде Своя (1 Йоан 3:16). Единствено 

понеже Той стана като нас ние можем да станем като Него. Единствено понеже сме се 

идентифицирали с Него ние можем да станем като Него. Бивайки преобразени по Неговия 

образ ние сме способни да формираме живота си по подобие на Неговия. Сега най-сетне 

делата са вършени и живота е живян в непроменливо ученичество по образа на Христос и 

Неговото слово среща безпрекословно подчинение. Ние не гледаме на собствения си живот 

или на новия образ, който носим тъй като той служи единствено за огледало на Христовия 
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образ в когото е фиксиран погледът ни. Ученикът гледа единствено към своят учител. Но 

когато един човек последва Исус Христос и носи образът на въплътения, разпънат и 

възкръснал Господ, когато той стане Божий образ, ние можем най-накрая да кажем, че той е 

бил призован да бъде „подражател на Бога.” Ученикът на Исус подражава на Бога. „И тъй, 

бивайте подражатели на Бога като възлюбени чада” (Еф. 5:1). 
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