


Глава 1 Тласканото от бури семейство 

  

 Заглавието на тази книга идва от една песен, която мразя. А, Господ знае, 
аз обичам песните. Израснал съм с музикална лирика, най-живата от която 
идваше от песните, които пеехме всяка неделя в малката, построена с 
червени тухли църква, която посещавах по няколко пъти всяка седмица. 
Хващам се, че пея много от тези химни в най-неочаквани моменти. 
Тананикам ги когато се намирам в някаква лична криза – когато се нуждая 
от уверението, че Бог ме обича „такъв какъвто съм” – или в моменти на 
изкушение – когато трябва да си напомня, че „Аз съм решил да следвам 
Исус” – или в радостни моменти, когато искам да пея високо „Колко 
славно! Колко славно!” Но има една песен, която никога не съм пял, макар 
че, подобно на останалите, я знам наизуст. Припевът казва следното: 
”Постави ръката си в прободената ръка.” Бих могъл да кажа, че вероятно 
химнът е прекалено сантиментален, но повечето са такива и аз все пак ги 
ценя. Бих могъл да кажа, че причината вероятно е във факта, че той 
започва с една смесена метафора на един въпрос – „Провалени ли са 
плановете на твоят блъскан от бури живот?” Но, отново, едва ли само този 
химн започва по подобен начин. Мисля, че причината е понеже песента не 
съчетава смисъла на това, което се пее с начина, по който то се пее. 
Припевът е темпераментен и лек, почти като рекламна, натрапваща се 
мелодия, и все пак думите са свързани с грозната, отрезвяваща реалност 
протягаща се към една ръка покрита с кървави струпеи. Това изглежда не 
пасва. 

Дори при това положение химнът продължаваше да се появява в умът ми 
докато пишех тази книга и дълго време аз не разбирах защо. Отначало 
смятах, че е очевидно. Това е книга за семейството, но семейството в 
светлината на кръста. Подсъзнанието ми си припомняше този стар химн 
понеже мислех за кръста. И все пак умът ми е пълен с песни за Исус и с 
песни за кръстове и кръв – извор от кръв, умит в кръвта, намиращ сила в 
кръвта. Едва много по-късно разбрах: това, за което мислеше моето 
подсъзнание не беше образът на гвоздеи или белези, а на буря. 

Подобно на кръвта моята концентрирана върху съживлението църква 
имаше множество песни за бури – за това да бъдеш извлечен от бурната 
вода, за фар водещ корабите през бурята, за къщи съградени на здрава 
основа, способни на устоят на напъните на вятъра и дъжда. Това имаше 
смисъл. Все пак Библията е книга писана за хора занимаващи се със 



земеделие, за които оцеляването на народите и племената, селата и 
семействата зависело от дъждовете. Морето пък било въплъщение на 
хаоса, безредието и опасностите. Тези, които плавали по водата не 
трябвало да хранят илюзии, че могат да контролират океана, особено ако 
се сражавали с внезапно разразили се бури. 

Не  е никак странно, че древните нации заобикалящи Божия народ толкова 
често правели идоли свързани с бури. Много от боговете им били богове 
на плодородието, които давали дъжд ако бъдат достатъчно умилостивени. 
Бурите, което се разразявали в близкоизточния свят можели да покажат 
множество неща за идолите. Те можели да донесат достатъчно дъжд, който 
да ви спаси от глад, но светкавиците и гърма напомняли, че те също така 
могат и да ви убият. Човек можел да вика за дъжд към тези богове, но той 
също така трябвало да е готов да принесе човешка жертва, за да престане 
заплашващата лодката буря (Йона 1:11-15). Дори в заблудата си народите 
можели да схванат съвсем ясно нещо: че с бурята са свързани и 
благословение и проклятие. И в тези две неща - благословението на дъжда 
и опасността от бурята - ние губим всичките си илюзии за контрол. 

Семейството е нещо подобно: източник на даващо живот благословение, 
но и мъчителен страх, често по едно също време. По подобен начин това е 
вярно и за кръста. В кръста ние виждаме едновременно ужасяващото 
проклятие на греха и божия съд и благословението на Бога спасяващ света 
(Гал. 3:13-14). На кръста Исус се блъска едновременно с „предстоящата 
Му радост” и с „презрението на срама” (Евреи 12:2). Нашите семейства 
може да са пълни с радост, но винаги ще ни оставят уязвими за болката. 
Нищо не може да ви покаже, че сте обичан и че принадлежите към едно 
семейство – и нищо не може да премахне вашите измислени претенции и 
успокоителни илюзии така както семейството. Независимо дали, както се 
изразява Исус, една къща е съградена на потъващи пясъци или на здрава 
скала, бурите, които идват като част от това да бъдем семейство могат да 
ни накарат да се чувстваме сякаш сме изгубени в бушуващите около нас 
ветрове. И, със семейството, каквато и в една силна морска буря, ние 
неизбежно осъзнаваме, че сме неспособни да направим каквото и да е за 
проблема си. 

За тези от нас, които са в Христос бурите не би трябвало да са изненада. Те 
не трябва да ни плашат нито пък да ни унищожат. Най-лошото, което може 
да ви се случи не е, че няма да се разбирате със своите майка и баща. Най-

лошото не е, че сестра ви няма да ви говори. Най-лошото, което може да ви 
се случи не е, че вашият партньор може да ви напусне, да ви изневери или 
да почине. Най-лошото, което може да ви се случи не е да видите как 
детето ви се бунтува срещу вас или дори да присъствате на погребението 



му колкото и ужасни да са тези неща. Най-лошото, което може да ви се 
случи е да умрете под божието проклятие понасяйки цялата тежест на 
смъртната присъда и ада. И ако сте в Христос това вече се е случило с вас. 
Вие не просто сте оцелели, вие се възлюбено дете и наследник на всичко. 
Дори при това положение не е лесно да си припомняме всичко това когато 
живота изглежда се люлее нагоре и надолу подобно на бурно море. 

Каквито и да са вашите бури обаче вие не се намирате в непознати води. 
Псалм 107 говори изразително за това: „Ония пък, които слизат на 
морето в кораби, И вършат работи в големи води, Те виждат делата на 
Господа, И чудесата Му в дълбочините, Защото, когато заповядва и дига 
бурния вятър, Който повдига морските вълни, Те се издигат до небесата, 
и пак се спущат до дълбочините; Душата им се топи от бедствие. 
Люлеят се и политат като пияни, И целият им разсъдък ги напуща.” 

(Псалм 107:23-27). Но псалмът не свършва дотук. „Тогава викат към 
Господа в бедствието си; И Той ги извежда от утесненията им; 
Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.” (Псалм 107:28-29). 

Учениците на Исус трябва да са мислели за този текст докато се люшкали 
нагоре надолу в неочакваната буря в Галилейските води. Паниката в 
умовете и гласовете им е явна, особено в описанието на Марк. Исус обаче 

спял на една възглавница. Не можем да укоряваме учениците, че негодуват 
срещу това когато викат: „Учителю, не те ли е грижа, че загиваме?” 

(Марк 4:38). Исус се събужда, но не с вдигаща адреналина паника, която 
повечето от нас биха очаквали. Той проговаря на бурята: „Млъкни. 
Утихни.” И всичко свършва. На друго място този модел ще бъде повторен. 
Лодката е в бурята „тласкана от вълните понеже вятърът беше 
противен” (Матей 14:24). Исус отново е необяснимо спокоен, вървейки по 
самите бурни води. Когато Петър се опитва да го последва  той потъва 
повлечен надолу не толкова от самата буря колкото от собствената си 
паника. „Но като видя вятъра уплаши се и като започна да потъва 
извика: „Господи, спаси” (Матей 14:30). И Исус го хваща за ръката. Така, 
разбира се, Исус прави това, което прави и за всички нас. Той може да 
понесе знакът на Йона, да отиде в бурята на греха, смъртта и ада и да ни 
измъкне хващайки ни за ръката и отвеждайки ни у дома. Исус не се 
ужасявал от бурите около Него понеже се бил запътил към една друга 
буря, истински страшната, кръста. Колкото повече мисля за това разбирам, 
че въпросът „Провалени ли са плановете на своя блъскан от бури живот?” 

може би изобщо не е зареден със смесени метафори. Може би той съдържа 
повече смисъл отколкото разбирам. Може би това е причината да не мога 
да напиша тази книга без да си тананикам тази мелодия. 

*** 



Човекът, който е избирал химните в нашата църква трябва да е обичал 
„Ръката носеща знака на кръста” понеже много често я пеехме. Сега 
никога не я чувам и не мога да кажа, че ми липсва особено. Причината 
песента да остава в умът ми не е в самата песен, а в две неща свързани с 
нея: посланието на кръста и контекста на семейството. Образността в 
песента може и да е банална на някои места, но централната картина е 
дълбока – ръката, която се протяга към нас е белязана и то не с абстракции, 
а с гвоздеи. Другата причина тя да се завръща е поради хората, които я 
пееха заедно с мен – едно църковно семейство от хора, които и сега мога 
да видя в умът си и които мога да кажа къде сядаха всяка една неделна 
сутрин. Сигурно съм мърморел заедно с песента докато съм стоял в скута 
на майка си като невръстно бебе или съм си играл с бащиния часовник 
като малко момче. Това изглежда удачно понеже точно за това говори тази 
книга. Ние сме формирани от семейството, по различни рутинни и 
неочаквани начини, които едва забелязваме или си спомняме. В това има и 
радост и опасност. 

Не зная вашата ситуация. Това, което знам обаче е, че вие сте част от едно 
семейство – минало, настоящо или бъдещо семейство, дори ако не знаете 
нито едно от имената и лицата на хората в него. Някой ви е формирал. 
Някой ви формира. Някой ще ви формира. Зная и това: по някое време 
какъвто и дом да направите за себе си той ще попадне в неконтролируема 
буря. За да преминем през нея ние трябва да разберем защо семейството е 
толкова важно за нас и защо семейството никога не може да бъде крайна 
цел. Трябва да видим семейството ясно, но трябва да виждаме и отвъд 
него. Единственото сигурно пристанище за блъсканото от бури семейство 
е домът с белези от гвоздеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 Кръста като семейна криза 

Ако попитате кой е любимият ми празник вероятно ще отговоря Рождество 
или Възкресение, но не бих рискувал да кажа това докато съм свързан с 
детектор на лъжата. Полиграфът вероятно би подскочил до небето 
разкривайки истината: любимият ми празник винаги е бил Хелоуин. 
Колебая се да призная това понеже някои от вас ще си помислят лоши 
неща за мен. Зная, че се очаква да мразя Хелоуин. Понеже съм евангелски 
християнин, и то от по-консервативните, някои хора биха предположили, 
че отхвърлям Вси светии както „дяволски празник”. Мнозина биха 
очаквали да ме видят да запълвам състава на доброволците в Есенния 
църковен фестивал или да помагам на деца със завързани очи да играят на 
„Закови тезисите на портата” в Деня на Реформацията. Някои може да 
смятат, че в нощта на Хелоуин с моето семейство трябва да изгаси всички 
светлини и се преструваме, че не сме у дома, а маскираните деца от 
квартала да откриват библейски брошури на мястото където обикновено се 
слагат украсените фигури. Предполага се, че аз трябва да мразя Хелоуин, 
но аз просто не съм в състояние. Още откакто бях малко момче Хелоуин 
ми е носел,…е, вълни от утеха и радост. 

Като дете приемах сериозно това, което възрастните хора говореха за 
празника като „нощта на дявола,” когато завесата между духовния и нашия 
свят ставала особено тънка и опасна. Това и говорех за него. Изглежда, че 
Хелоуин приемаше сериозно това, което аз интуитивно знаех, че е вярно: 
външният свят е ужасен. 

Нощта изглежда потвърждаваше и това, което четях в моята Библия, че 
вселената около мен е жива и пълна с невидими сили, някои от които ми 
мислят злото. Хелоуин изглежда беше нощта когато порасналите 
признаваха това, поне малко. На детето, което бях по онова време му се 
струваше, че ако навън има плашещи реалности идеята да изберем една 
нощ признавайки ги за това, което те наистина са има смисъл. 

За мен най-хубавата част от нощта нямаше нищо общо с бонбоните и 
костюмите, а идваше в нейният край, когато си лягах в леглото знаейки, че 
родителите ми спят от другата част на гипсокартонената стена. Нощта 
навън може и да беше пълна с вещици и върколаци, но у дома бяхме в 
безопасност. Това ми изглеждаше всичко друго, но не и езическо. 
Всъщност ми приличаше много на преживяването на библейските ми 
предшественици в древния Египет. Ангелите на смъртта можели да кръжат 



извън къщата колкото си искат, но кръвта стояла на праговете и всичко 
било наред. 

Има и друга причина, поради която не бих могъл да премина полиграфа. 
Детекторът на лъжата не би ми позволил да кажа, че това е единствената 
причина за любовта ми към Хелоуин. Част от нея издаваше понеже, за 
разлика от Рождество или Денят на благодарността, на Хелоуин никога 
нямаше семейна драма. Никой не ни товареше в колата, за да посетим 
къщата на някоя пра леля или втори братовчед. Никой не ни караше да 
сядаме за вечеря на масата за карти стресирани, че трябва да направим 
всичко точно както трябва. Никой не сравняваше този Хелоуин с онзи 
Хелоуин от предишната година. Никой нямаше да се обиди или да развали 
вечерта на масата с разгорещена дискусия дали чичо Рони не пие 
прекалено много. Никой не трябваше да се преструва, че това е най-

хубавия ден в годината. Никой не затръшваше вратата викайки през сълзи: 
„Ти съсипа нашият Хелоуин!” 

Колкото и плашещи да са конникът без глава и блатните твари понякога 
една рождествена вечеря, търсене на рождествено яйце, венчавка или 
детски рожден ден могат да бъдат дори още по-страшни от прокълнатите 
гори. Семейството обаче трябва да бъде убежище за всичко това, то трябва 
да бъде топло, спокойно и сантиментално. Това несъмнено е образът, 
който много от нас проектират на коледните си картички. Това със 
сигурност е вярно дотам докъдето достига – повечето хора просто не си 
представят как малкият Конър побеждава в тазгодишната научна 
викторина или че Ема е направена партьор в нейната юридическа фирма. 
Повечето хора не съобщават тогава, че слуховете за ограничителна 
съдебна заповед срещу леля Флоси не са верни. Но много неща остават 
невидяни и неизказани поради очевидни причини. 

Голяма част от случващото се в нашите семейства остава тайно, без 
значение дали става дума за досада от емоционални конфликти или за 
съвсем реална травма свързана с някоя семейна тайна. Причината за това е, 
че в нашата култура, както и в много други, семейството често е една 
арена, на която ние печелим победи и доказваме себе си. Нашите 
семейства отразяват към външния свят видът хора, който искаме другите 
да виждат в нас. Ако нещо в семейството не е наред ние се страхуваме, че 
хората ще решат, че нещо със самите нас не е наред. И така, макар че 
понякога семействата ни могат да ни плашат почти до смърт, ние въпреки 
това се усмихваме. Един приятел обича да казва, че е знаел, че 
родителството ще е смиряващо, но не е осъзнавал, че то също така ще бъде 
и унижаващо. Дори когато всичко върви добре човек никога не знае кога 
малкото му дете ще каже в неделното училище новата дума, която е 



научил докато мама е крещяла на татко миналата вечер. И с времето тези 
заплахи само се увеличават. Когато детето порасне всеки ден може да 
донесе новината за катастрофална бременност, за провал в училище, за 
загуба на работа, за развален годеж или за автомобилна катастрофа. И 
изглежда, че човек не може да направи нищо относно тези неща освен да 
гледа назад към снимките и да си спомня колко сладко е изглеждало детето 
като бебе – и за всички начини, по които той се е провалил като родител. 

Но истината е, че не само родителството унижава. Практически всяка част 
от живота в едно семейство става унизителна дори и само защото в нашите 
семейства ние в крайна сметка разкриваме  колко зависими можем да сме. 
Да бъдеш съпруг или съпруга, брат или сестра, син или дъщеря, също 
унижава. Във взаимоотношенията с хората ние сме обречени да 
разочароваме и да бъдем разочаровани, да нараним и да бъдем наранени. 
Като част от едно семейство е почти невъзможно да запазиш образа, който 
толкова внимателно култивираме за света и за собственото си усещане за 
смисъл. Вероятно и вие като мен сте се вглеждали във всичките си 
семейни провали и сте се чудели: „Защо трябва да е толкова трудно?” 

Ако сте като мен вие сте търсили информация, за да се научите как да 
навигирате всичко това по начин, който не е унизителен. Това, което аз 
съм склонен да искам е един списък на сигурни принципи, които да ми 
помогнат да навигирам живота в семейството – и аз винаги съм имал 
такива без значение на какъв етап в живота си съм се намирал и какво 
място в семейството съм заемал. Като момче исках изпитано ръководство 
за това как да накарам родителите ми да разберат колко трудна е алгебрата 
за мен – и че всъщност тройката е доста добра оценка  – и да ми покаже 
как да посрещна прекалено големите очаквания на баба ми от съседната 
къща. Като тийнейджър исках списък с принципи, които да ми гарантират, 
че ще мога да устоя на сексуалните изкушения или, още по-добре, да ми 
покажат как мога да им се поддам и в същото време да си остана добър 
християнин. По-искрено, исках принципи, които да ми покажат как едно 
момиче може да ме харесва достатъчно, така че действително да имам 
изкушения, които да преодолявам. Както млад мъж исках наставление, 
което да ми опише стъпка по стъпка как да избера правилната съпруга. 
След сватбата заедно с жена ми искахме списък от стъпки, които да ни 
дадат сигурност, че няма да свършим подобно на други двойки които 
бяхме виждали – с бракоразводно дело, разкъсващи се един друг или, 
което понякога беше дори по-лошо, на средна възраст лежащи заедно на 
едно лишено от любов и секс и изпълнено с обида легло. Исках списък на 
всички тези неща очакващи се от един християнски съпруг, от това каква 
домакинска работа трябва да върша до това как да накарам съпругата ми да 
се чувства достатъчно обичана, така че никога да не потърси вниманието 



на някой добре изглеждащ футболист, когото е срещнала в кварталния 
магазин. 

След известно време като семеен аз исках точните думи на молитвата, 
която ще ни позволи да заченем децата, когато това се оказа по-трудно 
отколкото очаквахме. След като децата дойдоха исках да знам по каква 
схема да ги храним, дали да ги запишем на уроци по цигулка или на курс 
за каране на ролери. Искам изчерпателен справочник, който да ми каже как 
да опазя децата си да не се напиват в училище, да не се дрогират в колежа 
или да не се разведат в кризата на средната възраст. Сигурен съм, че един 
ден ще искам изчерпателни инструкции, които да ми гарантират, че ще се 
държа добре с бъдещите ми внуци докато те се носят над мен в своите 
кораби на въздушна възглавница комуникирайки телепатично с техните 
приятели киборги притежаващи изкуствен интелект. На всеки един етап аз 
исках изчерпателен списък от стъпки как да престана да сравнявам всеки 
друг блестящ, щастлив живот с това, което за мен изглеждаше като 
отдалечено само на една стъпка от провала, всяка секунда. 

Разбира се, съществуват много причини, поради които семейството е 
толкава трудно. Най-важната причина обаче е тази, за която ние говорим. 
Залозите са високи, поне толкова знаем със сигурност. Някои хора се 
гневят на родителите си през целия си живот, дори след като майката или 
бащата са вече мъртви. Други прекарват години презирайки децата си 
заради всичките проблеми, през които са ги принудили да преминат. Ние 
често виждаме залозите като високи, но рядко виждаме причината за това. 
Семейството може да ни вдъхне живот или да ни пречупи понеже 
семейството е повече от просто жизнения цикъл на нашия генетичен 
материал. 

Семейството е духовна битка. 

*** 

Семейството е една от картините на евангелието, които Бог е вплел в света 
около нас. През едни наистина тъмни очила в семейството ние можем да 
видим проблясъци на нещо, което стои в сърцето на самата вселена, на 
бащинството на Бога, на общението на хората един с друг. Не всяка 
личност харесва това, което вижда там. Дори повече от Хемоуин Библията 
ни казва истината за света навън. Ако Писанията са верни тогава древните 
култури са били прави за това, че в космоса съществуват невидими и 
враждебни сили и че тези сили воюват срещу картината на благовестието 
навсякъде където я откриват, понеже благовестието е един знак за краят на 
тяхната власт, за смазването на главите им. Затова грехопадението на 
човечеството, представено в началните страници на Писанието, не е просто 



една история за лична вина или срам. Грехопадението веднага разделя 
съпругът от съпругата, брат от брата, баща от дъщерята, чичо от 
племенник – всичко това в началните глави на Битие. Ако семейството не 
те плаши причината е единствено понеже не знаеш какво ти предстои.При 
всичко това Библията не ни дава семеен наръчник. Вместо това тя ни дава 
словото на кръста. По „кръста” аз нямам предвид съкратена фраза 
означаваща християнски принципи или „семейни ценности”. Под „кръста” 

имам предвид сложната цялост на една сцена на убийство случваща се 
извън портите на Ерусалим. 

Библията казва много за семейството, но не прави това по начин, който 
стопля сърцето, а говори от Хълма на черепа. Между другото най-важните 
истини за семейния живот не се намират в текстовете, които ние смятаме 
за „семейни” – тези, които е вероятно да чуем в деня на майката или 
бащата или пък на някоя венчавка. Най-важният текст свързан със 
семейството вероятно е този, който описва как Исус „носи кръста си до 
мястото наречено лобно” (Йоан 19:17) където в агонията на екзекуцията 
Исус ще извика: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?” Би било 
лесно да заключим – както без съмнение направили хората около Него – че 
това е оплакване от страна на един човек, който е бил забравен и напълно 
отхвърлен от своя Бог. Но Исус не изрича едно спонтанно оплакване към 
смълчаното небе. Той цитира думите на една песен. Всяко описание на 
разпъването в евангелията е изпъстрено с препратки към Псалм 22, една 
Давидова песен, от този мъченически вик през войниците каращи се за 
дрехите Му, до агонията на жаждата. Псалм 22 бил една песен 
предназначена да се пее от покланящите се божии хора, една песен, която 
разказвала една история, от привидното изоставяне по целия път до 
осъзнаването на непоклатимата Божия любов. Тази песен от кръста има 
много общо със семейството. 

Едно от най-трудните неща, които трябва да научим като членове на 
семейство – без значение дали сме синове или дъщери, съпрузи или 
съпруги, майки или бащи, дори духовни братя или сестри в църквата – е 
колко сложно е всичко. Нямам предвид просто механизмите как да се 
разбираме едни с други, да създаваме добри бракове и да бъдем добри 
родители, да почитаме баща си и майка си. Имам предвид уникална смес, 
която идва със семейството на радост и ужас, на красота и пречупеност. 
Постоянно се появяват нови изследвания, които показват, че родителите са 
по-щастливи от тези, които нямат деца или че женените са по-щастливи от 
неженените. След това се появява друго изследване, което показва точно 
обратното, че родителите са по-депресирани от тези, които нямат деца или 
че женените таят повече тревога и съжаления от неженените хора. 
Семействата ни изграждат и ни карат да се чувстваме стабилни, показва 



едно изследване. Семействата ни дестабилизират и ни подлудяват, показва 
следващото. Подозирам, че и двете неща са верни. Семействата са 
прекрасни. Семействата са ужасни. Като християни ние вече имаме 
категория за това. Кръстът ни показва как можем да намерим красота и 
пречупеност, справедливост и милост, мир и гняв, всички тези неща 
събрани на едно единствено място. Моделът на християнския живот е 
разпъната слава – и това е вярно за живота на нашите семейства толкова, 
колкото и за всички останали.Докато е разпънат Исус от една страна е 
напълно сам. На знакът над главата Му е написано: „еврейският цар.” Тази 
саркастична бележка изглежда противоречи на самото място където е 
поставена. Знакът демонстрира, че Той е бил отхвърлен от Римската 
империя около Него, от собствения Му народ и дори от собственото Му 
племе и село. Той изглежда отхвърлен и обречен от собственото Си 
семейство, своя народ, и своя Бог. Но песента в ума на Исус разказва една 
различна история. 

Тук в Псалм 22 Давид наистина пее за своето положение на отхвърлен от 
Бога, но не спира дотам. Той си припомня своята семейна история: „На 
Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави” (Псалм 22:4). И той 
си припомня своята непосредствена семейна история: „Но Ти си, Който си 
ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам като бях на 
майчините си гърди, На Тебе бях оставен от рождението си; От 
утробата на майка ми Ти си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене; 
защото скръбта е близо, Понеже няма помощник” (Псалм 2:9-11). Дори 
когато учениците на Исус бягат от Него със срам Той може да цитира 
псалм 22 докато гледа от кръста към майка Си. В момента на най-голямата 
му самота Исус може да види невидимата история на божията милост и 
присъствие там в тази, от която, в Своята човешка природа, Той се е 
научил да вярва на един бащински, благодатен Бог. Той се е научил на това 
от своята майка. И тук стои тя. Исус казва, повтаряйки древния Давид: 
„Мога да преброя всичките си кости” (Псалм 22:17; Йоан 19:36). Ужасът 
от сцената не е цялата история. А Исус знае цялата песен. 

Докато гледа Своя син разкъсван от гвоздеите, борещ се да поеме дъх, 
Мария без съмнение си е спомняла думите на пророк Симеон изречени в 
първите дни от живота на нейното бебе, на осмия ден при посвещението в 
храма: „А на теб меч ще прониже душата” (Лука 2:35). Тя едва ли е 
можела да си представи този пронизващ душата меч ще бъде римския 
кръст. И все пак тя не е сама в огромните поражения, които нанася 
разпятието. Исус казва, че всеки от нас трябва да понесе своя кръст. 
Можем да намерим живота си единствено ако го изгубим, като бъдем 
разпънати с Него. Ние също ще бъде пречупени. 



Не съм сигурен каква е твоята семейна ситуация докато четеш думите 
написани на тази страница. Може би се ужасяваш от още един ден на 
благодарността с една леля, която отново пита: „Срещаш ли с някой 
специален човек?” Дори по-лошо, ужасяваш се от деня, в който тя ще 
престане да пита понеже това ще означава, че напълно е изгубила надежда, 
че можеш да срещнеш някой. Може би си отскоро семеен и се страхуваш. 
Вглеждаш се в усмихнатите лица от сватбените снимки и не можеш да не 
си спомниш, че вече си виждал подобни от старите фотографии на 
родителите си. Знаеш, че тези усмивки не са продължили дълго, а са 
дегенерирали в омраза и язвителност. Ти си влюбен – но такива са били и 
те. Или може би мразиш всяка покана за бебешко тържество понеже не 
можеш да понасяш да гледаш месец след месец единичната розова черта на 
теста за бременност. Или може би седиш в църква надявайки се никой да 
не разбере, че дъщеря ти е в затвора  или, че синът ти е регистриран за 
сексуален тормоз. Или пък може би просто лежиш в леглото си, в стая 
миришеща на амония, питайки за пореден път сестрата дали някой ти се е 
обадил и познаваш по треперещата й, насилена усмивка, че отговорът е не. 
Можеш да разбереш, че те съжалява и че се страхува да не свърши като 
теб. Всичко това може да бъде плашещо и изтощително. 

От друга страна може да имаш семейство, на което хората около теб 
завиждат. Може би родителите ти са точно такива каквито сам би си 
избрал. Може би брака ти е пълен с любов и с растяща интимност докато 
възрастта напредва. Или може би децата ти се държат добре, успешни са и 
постоянно са във връзка с теб. И може би тогава, ти се притесняваш колко 
дълго ще продължи това. Това също може да е плашещо и изтощително. 

Семейството е трудно понеже семейството е непредсказуемо. Не можеш да 
планираш собствения си живот. Не можеш да избереш своите родители, 
гените си или възпитанието си по начина, по който избираш своята 
кариера. Не можеш да знаеш всичко за бъдещият си брачен партньор или 
да поставиш децата си в някакъв предварителен жизнен план. Семейството 
означава уязвимост. Можеш да бъдеш наранен. Ще бъдеш наранен и ти 
също ще нараняваш други. Ще се научиш да обичаш някой друг толкова 
много, че да желаеш да го защитиш от всичко навън: от това да бъде 
тормозен по автобусните спирки, от годеницата развалила годежа, от 
трансплантацията на костен мозък в онкологичното отделение. 
Семейството също така изважда на показ кои сме ние в действителност, 
разкъсвайки нашите преструвки и маски. Семейството, рано или късно, ще 
разкрие, че ние не сме човека, от когото то се нуждае. Ние сме разголени 
пред собствените си илюзии и тези, които са ни най-близки научават, че не 
притежаваме всичко. В процеса на времето ние ще почувстваме не само 
кръста на гърба си, но и мечът в душата си. 



И все пак от мястото на черепа Исус присъединява гласа си към песента на 
Давид. Ние познаваме не само мрачните й пасажи, но цялата песен. Когато 
пее за това, което е научил от майка Си, Той може да я види там, и не само 
нея. Псалмът завършва с думите на Давид: „Ще възвестявам името Ти на 
братята си; Всред събранието ще Те хваля” (Псалм 22:22). Там Исус 
може да види от кръста Си ученикът, когото обича, Йоан. Дори от кръста 
Исус е зает със семейни въпроси, уреждайки едно осиновяване, предавайки 
отговорността за Мария на Йоан. „Жено, ето сина ти!” казва Той на майка 
си и на Йоан: „Ето майка ти!” (Йоан 19:26-27). И от този момент, 
обяснява Йона, той я прибра у дома си. В нещо, което изглежда толкова 
светско като уреждане на грижа за родителите Исус показва, че малките 
трудности в семейството са от значение и че те са част от едно по-голямо 
бреме на кръста. Освен това Той ни показва, че ние се нуждаем един от 
друг. Ние не можем да бъдем семейство ако преди това не сме ученици. 
Трябва да осъзнаем радостите и отговорностите, които идват с това да 
бъдем част от едно семейство формирано не само от биологичната кръв, но 
от кръвта на разпятието. 

Църквата често се е проваляла в това. В прекалено много случаи ние сме 
превръщали обществата в силози изпълнени с множество миниванове 
пълни с отделни семейства, които идват да получат наставления и след 
това да се върнат към своята собствена себедостатъчност. Крайният 
резултат от това, особено в лишената от корени, хипермобилна 
американска култура, е реалността на майки, които са самотни и се 
страхуват да не се провалят, но които не искат да кажат нищо поради страх 
да не бъдат съдени или да не започнат войната на майките или бащи, които 
са самотни, но които не трябва да показват, че не знаят какво да направят с 
порнографската пристрастеност на сина си или с анорексията на дъщеря 
си. Нашите църкви често са пълни с несемейни, разведени или овдовели 
мъже и жени, които вярват, че няма никой, който би застанал до тях в 
църковна снимка. И все пак кръста ни показва, че ние се нуждаем един от 
друг. Ние никога няма да бъдем богоугодни семейства докато не станем 
братя и сестри един на друг. 

Преди години служех в една църква и трябваше да водя библейското 
изучаване в сряда вече през време, в което се споделяха молитвени нужди. 
Една вечер една жена дойде след службата и каза: „Не желая да казвам 
това пред всички, но може ли да се молите за дъщеря ми?” Тя погледна 
страхливо през рамото си, сякаш се опасяваше, че там може да има 
вражески шпионски дронове и прошепна: „Тя замина да учи в колеж и 
стана атеистка.” Обещах да се моля, но я попитах защо шепне. „О, не 
искам всеки да се чуди какво съм направила, за да стане тя атеистка,” каза 
тя. „Не желая да засрамя съпруга си по този начин.” Нещо ужасно се е 



объркало когато една християнка усеща, че тя трябва да се пази от 
собствената си църква, от страх, че духовната криза на дъщеря й ще бъде 
дискутирана като част от дебата дали тя е трябвало да я кърми по-дълго 
или е трябвало да избере домашно вместо държавно обучение. Това е 
особено вярно когато буквално всяко семейство в Библията, без 
изключение, има блудни синове, включително това на Бог Отец. 

*** 

Да, семейството носи унижение, което е една от причините, поради които 
се колебаех да напиша тази книга. Семейството рано или късно разкрива, 
че ние не сме експертите, които си мислим, че сме. Когато най-големите 
ми синове се учеха да четат те сричаха думите от билбордовете, покрай, 
които преминавахме с колата. По това време живеехме в Луисвил, 
Кентъки. Един ден преминахме покрай реклама на бира Будвайзер, на 
която беше написано единствено съкращението „Бъд светло.” Синът ми, 
Бен, попита: „Какво означава Бъд светло?” Понеже не исках да се 
въвличам в дискусия за алкохолните питиета и всичко, което върви с нея аз 
просто казах: ”Това е напитка, което някои хора пият.” Няколко седмици 
по-късно видях шумна компания от възрастни хора в една църква където 
проповядвах събрани около малкият ми син. Научих, че той току що им е 
съобщил: „Знаете ли кое е любимото питие на баща ми? Бъд светло.” Аз 
дори не близвам бира или с друг алкохол и служа във вероятно най-

антиалкохолната общност в света. Почти бях изкушен да излъча комисия, 
която да разследва самия мен. 

По-нататък родителството стана единствено още по-унижаващо с 
множество моменти, в които се чудех, също както се чудех и за брака, дали 
съм компетентен за това. Но ако не беше така нямаше да има нужда да 
търсим сила един от друг или от Господа в молитва. Бог казал на Своите 
деца когато се лутали в пустинята, че Той ще ги смири, ще ги накара да 
гладуват и ще ги дисциплинира така както човек наказва сина си, за да 
могат те да разберат, „че човек няма да живее само с хляб, но и с всяко 
слово, което излиза от Божиите уста” (Втор. 8:3). Ако семейството беше 
лесно ние щяхме да правим това със силата на собствената си 
целенасочена воля. Ако можехме да го направим сами не бихме носили 
кръст. И ако не носехме кръст тогава това, което правим не би имало 
смисъл за вечността. Семейството е значимо. Ето защо то е толкова 
трудно. Както веднъж казва певецът Рик Муленс: „Не мога да видя накъде 
ме водиш ако не ме отведеш там, когато аз съм достатъчно изгубен, за да 
се оставя да бъда воден.” Семейството ще направи това, но не и ако нашата 
гордост  и себедостатъчност не се променят. Да благодарим на Бога за 
това. 



Семейството е унижаващо, но по-унижаващо от семейството е да бъдеш 
гол, покрит с кръв, забучен на кол докато хората играят на зарове за 
дрехите ти. И все пак ние всички сме били там, в Христос. Човек би 
помислил, че щом веднъж сме били разпънати и сме оцелели, за да 
разкажем историята, ние ще познаем един на друг, че се нуждаем от 
помощ в духовната битка, която идва с живота заедно в нашите семейства. 
Човек би помислил, че ние можем да смирим себе си и да се изповядаме 
един на друг, да помолим за прошка когато се нараняваме или подвеждаме 
един друг. Би помислил, че ще се отнасяме честно с болката от 
собственото ни детство без да се страхуваме, че се предопределени да 
изживяваме грешките на родителите си или да живеем нашите животи 
борейки се за одобрение от това, което те очакват от нас. Исус можеше да 
преброи всичките Си кости. Всичко останало се разпадаше, но никоя от 
костите Му не беше счупена. На пръв поглед това изглежда твърде слаба 
утеха. Все пак каква е ползата костната ти система да е непокътната ако си 
екзекутиран по възможно най-жестокия начин? Исус нямаше кости 
направени от титаниева сплав. Не беше обграден от силово поле. Костите 
Му можеха да бъдат строшени също толкова лесно колкото и краката на 
убийците и терористите от двете му страни. Защо това имаше и има 
значение? 

Липсата на строшени кости тук на кръста беше един знак за Исус, заедно с 
лицето на  майка Му, че случаващото се няма да отиде по-далеч от 
границата на божията цел и че Божията цел е добра. Каквото и да правеха 
войниците техните действия не бяха случайни или хаотични. Завесата на 
храма се раздра надве, но горната дреха на Исус не беше раздрана, нито 
пък костите на краката Му строшени. Може да изглеждаше, че Бог го няма 
на кръста, но не беше така. Той беше там както и навсякъде другаде, 
провиденчески управляващ, дори чрез възможно най- жестоките действия. 
Вашата костна система е последната възможна идентификация за това кой 
сте или сте били, последната разделителна линия от праха. Това е 
причината да е толкова забележително да гледаме череп. Исус можеше да 
преброи всичките Си кости поради тайната на божието провидение, което 
действа тайно и въпреки дори най-ужасните неща, които ни се случват. Бог 
Го предаде на проклятие, на съд, на смърт. Но, дори тогава, Бог не Го 
пречупи докрай. Непокътнатия скелет на Исус беше един знак, че без 
значение колко изоставен изглежда Той непоклатимата божия любов не го 
е оставила. Бог все още беше там. 

Да бъдеш част от едно семейство – каквато и да е част и каквото и да е 
семейство – е същностно за нашето добруване като хора. И да бъдеш част 
от едно семейство – каквато и да е част и каквото и да е семейство – е 
трудно. Това не би трябвало да е нито изненадващо нито обезкуражаващо 



за едни хора на кръста. Всички ние сме провали в семейството. Това  е така 
понеже всички ние сме част от семейства и всички ние сме паднали. 
Кръстът ни показва, че семейството може да бъде арена на божията милост 
и божията слава. Да бъдем дете сочи към зависимостта ни от нашия Бог, 
една зависимост, която се вижда най-пълно в безпомощната фигура на 
разпънатия Исус предаващ духа Си на Отца. Нашите братски отношения 
могат да ни сочат към радостите – и трудностите – да бъдеш част от една 
жива група братя и сестри в църквата. Браковете могат да сочат към 
единството на Христос и Неговата църква, едно единство подпечатано на 
кръста. Родителството може да сочи към бащинството на Бога, едно 
бащинство, което може да се види в мрачните моменти на кръста както и в 
оживените моменти на възкресението и възнесението. Всички тези 
привидно светски отношения не са свързани просто с това какво означава 
да бъдеш щастлив. Те всички са, по един или друг начин, част от нашата 
подготовка за окончателните ни съдби както сънаследници с Христос и 
наследници на вселената. В семейството се нуждаем от практическа 
мъдрост. Библията ни я дава. Трябва да знаем как да почитаме своите 
родители без да бъдем прекалено обвързани с тях. Трябва да знаем как да 
почитаме семейството без да го идолозираме. Трябва да знаем как да 
дисциплинираме следващото поколение по начин, който не е нито груб 
нито пренебрежителен. Но преди всичко това трябва да видим уязвимостта 
на семейството през призмата на носенето на кръста. Не зная за вас, но аз 
не искам това. По-скоро бих се предпазил от възможността да бъда 
наранен с твърда черупка, не с меката уязвимост на чупливите кости. 
Нищо не ни прави по отворени за нараняване, по-уязвими, от това да 
бъдем част от едно семейство. Родителите може да ви отгледат, но могат и 
да ви отхвърлят. Брачният ви партньор може да ви обича, но може и да ви 
напусне. Децата може да носят радост, но един ден могат да поискат 
предварително своето наследство и да се втурнат презглава към свинството 
на бунта в далечна страна. Нямам нищо против да се трудя усърдно за 
семейството си, но изтръпвам пред мисълта, че един ден ще се нуждая от 
семейството си, за да изпразва гърнето ми и да бърше слюнката от устата 
ми. И все пак уязвимостта е това, което Бог използва, за да ни направи 
подобни на Христос. Той не ни прави свети чрез демонстрация на сила 
подобна на тази, която показа на фараона, а посредством скритата 
динамика на кръста. Този вид уязвимост означава, разбира се, че лошите 
неща са възможни. Родителите ви може да се откажат от вас. Брачният ви 
партньор може да си намери някой друг. Левкемията може да покоси 
детето ви. Евангелието не крие нито едно от тези неща от нас. 
Благовестието не ви обещава просперитет и спокойствие. Но то обещава, 
че  никога няма да бъдете извън обхвата на бащинското божие провидение, 
едно провидение, което ви дава кръст, не за да ви унищожи, а за да ви даде 
бъдеще. Костите ви са в безопасност дори на хълма на черепа. 



*** 

Кръста носи свобода в семейството. А ние се нуждаем именно от свобода. 
Понеже семейството е един аспект от духовната битка то може да 
изглежда смазващо. Понеже семейството е един аспект от носенето на 
кръста то може да изглежда мъчително. Ние често искаме да избягаме. 
Някои намират такъв изход като напълно отбягват отговорностите на 
семейството. Помислете за едно дете свидетел на мъчителен развод, което 
завинаги се страхува от обвързване, за да не допусне да бъде наранено по 
начина, по който са били наранени родителите му или по начина, по който 
те самите са го наранили. Някои намират този изход под формата на 
стоическо оттегляне, което заключава, че каквото ще се случи с едно 
семейство то ще се случи. Някои намират изход в някаква форма на 

пристрастяване или себеразрушение, като сами саботират себе си чрез 
афера или дори чрез цялостно изоставяне на семейството. Други пък 
намират изхода като обвързват своята идентичност с тази на семейството 
си, така че живота им преминава в една мъгла от игра на футбол и 
съревнования по надговаряне, една допълнителна дейност след друга, така 
че следващото поколение да е сигурно, че ще има малко по-добри 
възможности, а родителите да могат да се погледнат и да си кажат, че са 
били „достатъчно добри”. Нито едно от тези неща не е свобода. Всъщност 
те убиват душата и нараняват сърцето. Хората, които пренебрегват 
семейните си задължения и тези, които ги обожествяват завършват на едно 
и също място като се отказват. Това не е никаква свобода. 

Ние имаме една различна свобода, една разпъната свобода. Семействата ни 
са важни, но не са крайния смисъл. Дяволът не е против семейни експерти 
или експерти по възпитанието. Дяволът няма нищо против речи от 
първенците на випуска или наметало пълно с множество трофеи. Дяволът 
обаче трепери пред кръста. Крайната цел на нашата мисия като семейства 
не е да впечатлим връстниците си показвайки им, че децата ни  се държат 
достатъчно добре, за да не ни държат будни през нощта, а че те са, подобно 
на нас самите, разпънати с Христос. Да се върнем обратно към кръстния 
химн на Исус от Псалм 22, крайният резултат е „Неговото потомство ще 
Му слугува; Ще се приказва за Господа на идното поколение. Ще дойдат и 
ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, казвайки, че Той е 
сторил това.” Той е направил това, не сме го направили ние. Семейството 
ни смирява. Семейството ни разпъва. Причината е, че семейството е един 
от начините, по които Бог ни прави достатъчно малки, за да водим битки, 
които не могат да бъдат спечелени чрез коне или колесници, а единствено 
чрез Духа на Господа. 



Нашите семейства ни формират. Ние формираме нашите семейства. 
Кръстът трябва да формира и двете. 

 

*** 

Славата се появява на счупени места. Псламистът ни казва, че „небесата 
разказват славата Божия” (Псалм 19:1; 8:3-4). Поглеждайки в нощното 
небе ние можем да усетим божията творческа сила и мъдрост, заедно с 
нашата собствена незначителност пред размера на вселената. И все пак по-

голямата част от звездите  видими в нощното небе над нас – или над 
Давид, когато той е писал своя псалм – са мъртви, тяхната светлина 
достига до нас дълго след като те са изгорели. Въпреки това те изявяват 
слава. Това не трябва да ни изненадва докато вървим през живота си. 
Библията ни казва, че нашият външен човек тлее, и все пак сред подобна 
слабост и смърт е скрит блясъка на „една вечна тежина на слава,” която 
не може да се сравни с нищо (2 Кор. 4:17). Ние имаме тези съкровища на 
благовестието в пръстени съдове „така че превъзходната слава да 
принадлежи на Бога, а не на нас” (2 Кор. 4:7). Така ние носим със себе си 
смърт, но от тази смърт идва живот, за нас и за света (2 Кор. 4:11-12). И 
кръста ни връща обратно при Хелоуин. 

Ако наминете през къщата ми по време на Хелоуин ще ме намерите да 
крача из квартала заедно със синовете си облечени в своите костюми. Мога 
да предскажа, че както всяка година хората ще приготвят домашно чили и 
бира от корени на своите веранди предлагайки достатъчно на всеки, който 
иска. Мога също така да предскажа, че по-малкият ми син ще трепне и ще 
сграбчи ръката ми докато преминаваме покрай тази особено зловеща къща 
зад ъгъла с украсена със скелет веранда. Той ще се страхува също като 
мен. Аз ще се страхувам от различен скелет, мой собствен, от това какво 
ще се случи когато животът ми на постоянна активност ще премине. Ще 
знае ли съпругата ми, че я обичам? Ще видят ли децата ми в начина, по 
който ги възпитавам нещо, което сочи към Бог-Отец, Който винаги обича, 
никога не изоставя, Който идва едновременно с власт и милост, с истина и 
благодат? Синът ми ще се страхува, че скелета на верандата може да го 
изяде. Аз се страхувам, че скелета в бъдещия ми ковчег може да не се 
припокрива с образа, който показвам сега, дори на тази страница. И 
семейството ми ще знае това. 

Но в есенната нощ аз отново ще го взема на ръце и ще кажа: „Не се 
страхувай. Няма да те оставя. Ще те пазя от този скелет. Той няма да може 
да те нарани.” В този момент ще си спомня какво като малко момче обичах 



най-много в Хелоуин. Страхът ще е там, не скрит, не рационално 
отхвърлен, не избягван чрез учтиви разговори. Но зад страха ще има една 
сигурност, която идва единствено от бащинската защита. Чудовищата са 
там навън, но те няма да победят. Това е просто една нощ от годината, но 
това е и една картина на християнското семейство през цялата година. 

Всъщност семейството не може да бъде обобщено единствено в Хелоуин 
нито пък се обобщава на Рождество, поне по начина, по който го 
празнуваме в нашата дезинфекцирана култура. Семейството е обобщено на 
Разпети Петък. Твоето семейство може да те научи, че интуицията ти е 
права. Искаш мир в дома си. Искаш завет, който да остане след теб. 
Кръстният живот в един тласкан от бури свят ни показва, че никога няма 
да постигнем това като експерти, а единствено като синове и дъщери. 
Можеш да намериш семейство само като го довериш на Този, на Когото 
можеш да повериш душата си. 

Семейството те води до кръста. Ако си в Христос всичко в живота ти в 
крайна сметка води натам. Но оттам можеш да видиш един празен гроб. 
Семейството още веднъж ти показва, че единственият начин, по който 
можеш да спечелиш живота си е като го дадеш, че единственият начин да 
спечелиш е като загубиш. Божията сила и Божията мъдрост са скрити там, 
на мястото на екзекуцията, по начини, които може да ни ужасят. Кръста 
съществува, за да смущава и обърква опасната тишина на живота ни. 
„Кръста е най-безопасното от всички неща,” пише Мартин Лутер. „Колко 
блажен е този, който го разбира.” Семейството те води до мястото на 
черепа, но там ти показва, че макар да не можеш да вземеш нищо със себе 
си нито една твоя кост няма да се строши. 

Костите ти са в безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Глава 3 Семейството като духовна битка 

Роден и израснал на западния бряг моят студент никога не беше идвал в 
дълбокия юг. Докато пътуваше с мен към родния ми щат, Мисисипи, за да 
говори на една конференция се случи да седи до един провинциален южен 
пастир. Пастирът, знаейки, че човекът работи в моят офис, предположи, че 
той вероятно има някаква родствена връзка с юга, може би дори семейна 
връзка с някой пастир от този щат. Говорейки с нисък глас, за да не се 
конкурира със съобщенията от близкия подиум, пастирът се наведе към 
моят студент и прошепна: „Кой е татко ти?” 

Студентът остана безмълвен за половин минута, чудейки се дали това не е 
някакъв необичаен южен поздрав означаващ нещо подобно на „Как си?” 

Без да знае какъв отговор се очаква да даде налучквайки той каза: „Ъ-ъ, а 
вие сте?” Пастирът се вгледа в него, след което се обърна към мен и 
попита: „На този какво му има?” 

След това разговорът потръгна добре, но въведението просто не беше 
удачно. За да се разберат един друг двамата трябваше да осъзнаят, че 
„татко” в южния контекст може често да означава баща и на възрастен 
човек, а не само на малко дете. Те също така трябваше да разберат, че в 
контекста на Мисисипи, да попиташ кои са роднините ти или кой е 
родният ти град е много по-значимо от просто завързване на разговор. 
Това е друг начин да попиташ „Кой си ти?” Думите не могат да надскочат 
регионалната култура, но основния принцип по множество начини може и 
винаги го прави. Семейният ви произход и връзки казват много за вас 
самия. Това, разбира се, няма да бъде веднага разпознато ако живеете в 
една урбанизирана област където идват и си отиват голям брой хора и 
където е по-малко вероятно хората да познават вашето семейство 
отколкото ако живеете в малък, провинциален град. Но дори на най-

космополитното място  голяма част от това, което ви прави „вас” идва от 
всякакъв вид семейни връзки, само за част от които вие си давате сметка. 
Често ние не знаем откъде идват генетичните ни предразположения или 
културни практики. Те просто са тук и ни казват какво изглежда 
„нормално” или „правилно”. Това съдържа голяма доза мистерия. 



За някои идеята е успокоителна. Те се гордеят със своето семейство и 
виждат тази свързаност като един вид солидарност и принадлежност. Това 
са хора, които могат да държат подръка детайлно родословие или да окачат 
семейния кръст на стената си. За други тяхната семейна история е 
смущаваща и дори задушаваща. Те не желаят да мислят, че могат да 
завършат вземайки решения подобни на тези, които са взели техните 
родители, баби и дядовци или други родственици. И в двата случая ние 
естествено откриваме кои сме с термините на нашите семейства. Някои 
хора правят това посредством приликите със своите семейства, хвалейки 
семейното си наследство, семейния си бизнес или семейната си религия. 
Други пък се определят противопоставяйки се на своите семейства – 

прекарвайки целия си живот, за да докажат, че не са като своите баща или 
майка. „Виж колко различен съм аз от тях,” изглежда че казва животът им. 
„Аз съм различен човек.” За някои „да бъда себе си” означава да се 
разграничат от своите семейства. Начинът, по който тяхната семейна 
история все още определя кои са те може да бъде объркващ или дори 
ужасяващ. Независимо от това семействата упорстват и имат много общо с 
това, кои сме ние, как виждаме себе си и как оценяваме настоящето и 
планираме бъдещето. Това е причината семейството да е от значение – и то 
не само за тези, които смятат себе си за отдадени на семейството си. 

Но зад всичко това има още една причина, поради която семейството е от 
значение за всички нас. Семейството е духовна битка. Подобен език кара 
някои хора да се чувстват неудобно понеже звучи както прекалено 
драматичните напеви, които те са виждали в екзорсистките служби на 
някои петдесетни секти. Всъщност обаче невидимия подтекст на света 
около нас е свойствен на библейското виждане и изглежда старомоден или 
отминал само за нашия секуларизиран западен контекст. Всяка древна 
култура – и по-голямата част от културите извън Първия свят дори сега – 

са смятали, че съществуват тайнствени комически реалности,  
включително личностни същества, които ни мислят злото. В нашата 
научна епоха можем да решим, че знаем по-добре от тях, че сме се 
придвижили отвъд техните суеверия. И все пак нашата научна епоха би 
трябвало да ни покаже дори още повече, че въпреки всичко, което знаем за 
вселената все пак ние всеки ден научаваме колко много не знаем. 
Научният прогрес не премахва тайната, а открива тайни, които преди това 
дори не сме знаели как да наречем. 

Евангелието не крие тази реалност. Апостол Йоан пише директно: 
„Божият Син се яви, за да съсипе делата на дявола” (1 Йоан 3:80. Ако 
приемем разбирането на Исус за космическата история – и аз го приемем – 

тогава ние трябва да се съобразяваме с Неговото учение, че света около нас 
прилича на къщата на един силен човек, когото Исус е възразил и чийто 



заграбени вещи Той сега присвоява (Марк 3:27). Ние трябва да признаем 
по-нататък, че тези „началства и власти” (както ги нарича Писанието) 
управляват посредством обвинения и смърт (Откр. 12:10). На кръста Исус 
победи обвиняващите духове разчупвайки измамата, която те поддържат 
над хората (2 Кор. 4:4-6) и абсорбирайки чрез Своята жертва на кръста 
справедливото наказание за нашия бунт срещу Бога. В разпънатия Христос 
Бог „прости всичките ви престъпления; и като изличи противния нам в 
постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред 
и го прикова на кръста;” (Кол. 2:13-14). По този начин Той „ограби 
началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки 
над тях чрез Него” (Кол. 2:15). Споделяйки човешката ни природа и чрез 
жертвата Си на кръста Исус чрез Собствената Си смърт „унищожи онзи, 
който имаше власт над смъртта, сиреч дявола, който чрез страха от 
смъртта е държал всички в робство” (Евреи 2:14-15). Когато Божието 
царство идва в Исус стария ред се срутва. Божието царство означава 
промяна на режима на целия космос и сили, които ще се съпротивляват 
срещу тази реалност. 

И така, какво общо има духовната битка със семейството като цяло или 
конкретно с вашето семейство? Преди всичко това е от значение понеже, 
за да разберем благовестието ние трябва да видим, че нещо е тръгнало 
твърде на зле в тази вселена. Християнското учение нарича това 
„Грехопадението”. Когато нашите предшественици избрали да заемат 
страната на бога-змия вместо на своя Създател тяхната мисия се провалила 
чрез изгонването им от божието даващо живот присъствие. Това 
означавало катастрофа за всичко свързано с носещото божия образ 
човечество. И семейството, което е сред първите създадени от Бога 
структури, понесло голяма част от тежестта на това нещастие. Веднага 
щом мъжът и жената съгрешили техния съюз на една плът пострадал. Те се 
засрамили от присъствието на другия и започнали да се обвиняват един 
друг за своя бунт. Сега техния брак бил белязан от недоверие, липса на 
хармония и съперничество (Битие 3:16б). Техния призив бил напълно 
объркан. Жената като „майка на всичко живо” (Битие 3:20) сега понася 
болка и страдание при раждането (Битие 3:16а). Призивът на мъжа да 
обработва земята, от която дошъл е препречен от прокълнатото творение, 
което повече не го разпознава като божий представител (Битие 3:17-19). На 
изток от Едем библейската история ни показва как семействата се разпадат 
по всякакви начини. Виждаме братя, които си завиждат и се убиват един 
друг (Битие 4:1-16), полигамия (Битие 4:23), разделение между баща и син 
(Битие 9:18-27), изнасилване (Битие 19:1-11; 34:1-31), кръвосмешение 
(19:30-38), отмъщение чрез убийство на честта (34:1-31), сексуално 
изнудване (Битие 39:1-23) дори съпруг готов да накара своята съпруга да 
проституира, за да получи той политическо влияние (Битие 12:10-20). 



Напомням ви, че това е единствено в първата книга на Библията. 
Пораженията продължават през целия канон и отвъд него. За семейството 
повече няма място в Едем. Важно е да разберем това понеже, за да сме в 
състояние да работим за здрави семейства ние трябва да се справим с 
факта, че ние всички сме част от едно дисфункционално семейство понеже 
всички водим началото си от семейната история на Адам. Част от това, 
което ни причинява нашата семейна история е да запечата в нашата 
психика това, което ние считаме за „нормално” или „ненормално”. 

Например, когато една двойка сключи брак тя трябва да работи, за да 
могат да напаснат помежду си всякакви навици и темпераменти – нещо, 
което е доста трудно. Но често начинът, по който ние вършим нещата идва, 
без разумно осмисляне, от начина, по който са ги правели нашите 
родители. 

Когато със съпругата ми се оженихме едно от нещата, които казах още 
първия ден беше, че не искам куче в къщата. Нямах истински аргумент 
освен „Това е отвратително”. Поглеждайки назад ми се струва, че 

отношението ми вероятно е било такова поради отношението на 
родителите ми, че животно в къщата винаги е нечисто и понеже хората, 
които познавам и зная, че имат домашни любимци обикновено са 
потвърждавали това (понеже обикновено имат у дома си цяла менажерия). 
Сега, около 20 години по-късно, пиша тези думи докато в краката ми лежи 
нашето куче Уейлън. Не бях премислил своята дефиниция за куче, тя 
просто не пасваше на разбирането ми за „нормално” докато не видях и 
обратната страна. Понякога начинът, по който виждаме нещата е добър, но 
често не е. Това е вярно не само за някои от нас, на микро ниво, а за всички 
ни, на макро ниво. 

Благовестието ни информира, че не можем да разберем правилно света 
около нас без да правим разлика между тези аспекти, които са „от 
началото” и по този начин добри и аспектите, които са част от проклятието 
на владението на смъртта. Веднъж чух един човек да защитава факта, че 
изневерява на жена с други жени понеже това е „естествено”. Моногамията 
се среща рядко сред бозайниците, разсъждаваше той, и еволюционната ни 
история е подготвила човека да се стреми да „разпръсне семето си” 

колкото е възможно по-широко. Но от това, че всеки ден загиват хора от 
свлачища и нападения на крокодили трябва ли да заключим, че понеже 
това е „естествено” трябва да позволим убийството? Знаем от Божието 
слово, че природата е изкривена. Нещата не стават по начина, по който би 
трябвало да се случват и голяма част от това изкривяване се проявява в 
семейния живот. 



Семейството обаче не е просто част от проблема, а и от неговото решение. 
Да, човечеството изпитва болка и трудности при раждането на деца, но и 
благодат понеже по този начин то на практика продължава да съществува. 
Всъщност от самото начало Бог е заплашил змията с едно пророчество, че 
главата й ще бъде смазана от семейството. „Семето на жената” ще 
донесе свалянето на мрачните владетели на този век, макар че това няма да 
стане без болка и трудност: „Той ме ти нарани главата, а ти ще му 
нараниш петата” (Битие 3:15). Разбира се, точно това се случва. Чрез 
човешкото семейство, и по-конкретно чрез рода на Авраам и Сара, Бог ни 
дава едно дете, чрез което всичко е примирено „въдворявайки мир чрез 
Него с кръвта, пролята на Неговия кръст”  (Колосяни 1:20). 

Трудно е понеже живеем в паднал свят. Психиката ни е оформена от 
ранното ни детство и ние привнасяме тази слава и пречупеност във всяко 
 друго отношение, в живота. Но семейството е трудно и понеже e основата 
за една вселена гърчеща се в родилни мъки свързани с промяната на 
управляващия режим. Семейството е трудно понеже то представлява 
много повече от просто генетични съвпадения. Демоничните сили се 
интересуват от семейството не понеже се бунтуват срещу „семейните 
ценности,” а понеже се бунтуват срещу Бога. Тези сили са плашещи с 
древните си умения, но в същото време и сами са уплашени. Когато 
въплътеният Исус влиза в тяхното присъствие те потреперват от ужас 
често молейки го да ги отпрати (Марк 5:7-13). Защо? Понеже в лицето на 
Исус началствата и властите виждат неизбежното си бъдещо поражение. 
„Какво имаш с нас ти, Исусе от Назарет?” викат те. „Дошъл си да ни 
погубиш ли? Познаваме Те – Ти си Светия божий” (Марк 1:24). Разбира се, 
Исус е точно Този, но не точно това Той е дошъл да направи. 

Библията ни казва, че това видимо описание на Христос и благовестието 
не се ограничава с физическото присъствие на Исус на дадено място и 
време. Бог е създал всичко по моделът на Исус Христос събирайки всичко, 
видимо и невидимо, в Него (Ефесяни 1:9-10). Той е модел и образ на 
всичко. Всичко е създадено чрез Него, за Него и в Него „всичко се 
сплотява” (Кол. 1:16-17). 

Това означава, че Бог е вложил картини и аналогии на тази крайна истина 
за космоса в самото творение. Нито една от тези картини не показва в 
пълнота целите на Бога и благовестието, но те сочат в правилна посока. 
Семейството не е изключение. Ние копнеем да принадлежим, да имаме и 
да се държим, не поради някакъв случаен еволюционен случайност, а 
понеже Бог е „Отецът, от Когото се именува всеки род на небето и на 
земята” (Ефес. 3:14-15). Бракът не е просто свързан с партньорство или 
размножаване, а е една тайна сочеща към нашата връзка една плът с 



Христос в Неговата църква (Ефес. 5:32). Родителството не се отнася 
единствено до човешкото благоденствие (макар че е и това), а е едно 
отражение на бащинството на Бога (Матей 5:7-11; Евр. 12:5-11) и 
майчинството на светия град, към когото ние принадлежим в Христос (Гал. 
4:26). Така не е случайно, че древната змия се стреми във всяко поколение 
да унищожи мирът в семейния завет, верността на сексуалното единение, 
връзката родители/деца, единството на църквата като божий дом. Това са 
естествени икони за тайната на Христос, тайната, която строшава главата 
на древния ред. Семейството сочи отвъд себе си и отвъд природата на 
истината за човечеството: че в краят на нашия живот няма да има едно 
мълчание в ковчега, а звън на чаши, не погребение, а сватбено тържество 
(Откр. 19:6-9). Това е причината демоничните сили да изпадат в ярост 
срещу семейния ред. Разрушаването на едно семейство, което изобразява и 
прогласява благовестието е също такова богохулство каквото е и 
оскверняването на едно свято място. Силите обединени против Бога 
винаги желаят да показват трофеите на своето присъствие на Негова 
територия. Филистимците искали да сложат ковчега на завета в храма на 
своя бог (2 Самуил 5:2). Вавилон не искал просто да разруши града на 
Давид, а да отнесе светите съдове на Господа със себе си (4 Царе 24:13). 
Духът на Антихрист седи в самия храм на Бога (2 Солунци 2:4). Силите, 
които се противят на царството се наслаждават да правят същото 
обезобразявайки видимия знак на властта на благовестието в брака, 
родителството или в по-широките родствени връзки или – може би най-

вече – единството на семейството на църквата. 

Тази война не е просто космическа или социална, а конкретна и лична. В 
Притчи един баща предупреждава сина си, че прелюбодейството може да 
изглежда, че „просто се случва,” но в действителност то е стратегически 
поставен капан, подготвен да вкара преследваната плячка в кланицата 
(Притчи 5-7). Може би сте забелязали това в собствения си живот. Когато 
изглежда, че семейната ви ситуация е точно такава каквато трябва да бъде, 
или каквато Бог би желал за вас, нещо се счупва. Лесно е да виним за това 
външния натиск или изкушенията около нас. Можем да кажем, че 
технологията е прекалено трудна за навигиране, че културата е станала 
прекалено сексуална или е хората вече не уважават семейството така като 
са го правили преди. Библията не ни позволява подобна носталгия 
показвайки ни препятствията пред семейството във всяко поколение от 
Едем насам. 

Нашите слабости са различни не само в естествените ни животи, но и в 
семействата ни. За някои изкушението е да изоставят. За други е 
неверността. За трети е егоизма или пренебрежението. Действат сили, 
които знаят слабите ви места и тези на хората около вас. Не можете да 



видите тези битки със своят интелект и сила на волята. Такива духовни 
битки трябва да бъдат посрещнати, във всеки момент, с благовестието. 
Благовестието ни показва нашето място в семейството понеже 
предефинира две точки, на които дяволът се ядосва най-много: нашата 
идентичност и нашето наследство.                                                           

Когато Исус ни учеше да се молим първите думи изказани от езикът му 
бяха: „Отче наш”. Т.е. преди всичко друго това е едно твърдение за това 
какви сме ние. Исус е Син на Отца, език, който го поставя във вечни 
отношения с Бога (Йоан 5:18-23), но също така го определя и като 
истинският божий Израел, божият първороден син (Осия 11;1; Мт. 2:15) и 
наследник на Давидовия трон (2 Самуил 7:14; Пс. 89:26-27). Както 
болшинството евангелски християни аз завършвам повечето от молитвите 
си с думите: „В името на Исус”. Исус ни казва: „Ако поискате нещо в Мое 
име ще го сторя” (Йоан 14:14). 

Когато бях по-млад мислех, че тези думи по особен начин ще приковат 
божието внимание, така че ги казвах навсякъде из молбите си, които бяха 
от някаква важност за мен. „В името на Исус, моля те, нека да си взема 
алгебрата, в името на Исус, в името на Исус, в името на Исус.” Не това ни 
казва да правим Исус. Всъщност Той ни учи точно на обратното. Преди да 
научи учениците Си да се молят Той ги учи как да не се  молят. Учи ги да 
не използват молитвата като начин за привличане на общественото 
внимание, така че да изглеждат благочестиви на хората около себе си. Но 
показността е само едно от нещата, за които Той е загрижен. 

Той също така казва, че не трябва да се „молим с много думи като 
езичниците, които смятат, че ще бъдат послушани заради многото си 
горене” (Матей 6:7). Това със сигурност е било вярно за всички останали 
хора по света, които мислели боговете си за далечни, безличностни образи, 
които в най-добрият случай гледат на хората като на свои слуги. Човек 
трябва да научи как да получи достъп до подобни богове. Помислете си за 
жреците на Ваал, които се режат с медни ножове и викат към небето: „но 
нямаше отговор, никой не отговори” (3 Царе 18:29). Пророк Илия от друга 
страна просто се помоли и огънят падна (3 царе 18:36-380. За тези, които 
чувстват нуждата да манипулират боговете си с предварително подготвени 
фрази или магически напеви Исус казва: „Не бъдете като тях понеже 
вашият Отец знае от какво се нуждаете още преди да го пискате” 

(Матей 6:8). Твърдението има две важни части: „вашият отец” и „от какво 
се нуждаете”: идентичност и наследство. 

Семейният ни произход има за цел да ни каже нещо за това кои сме ние и, 
по-важно, какво не сме. Ние не сме себесъздали се, себеподдържащи се 
богове. Ние сме част от нечия чужда история – назад в миналото и 



вероятно напред, в бъдещето. Ти и аз сме продукти от една почти 
безкрайна серия от решения, които са вземали други хора. Ако пра-пра-пра 
дядо ви не беше емигрирал от родината си може би нямаше да сте в 
състояние да четете езика на тази страница. Ако прабаба ми не беше 
решила да пренебрегне желанието на родители си и да избяга като 
тийнейджър с по-възрастен мъж аз нямаше да съществувам. Не бих искал 
някой друг да повтаря нейното решение и мога само да си представя страха 
си ако някое от децата ми постъпи по подобен начин, но, въпреки това, аз 
съм щастлив, че съществувам. 

Едно усещане за идентичност се изгражда по множество начини, 
започвайки от имената. Помислете си колко голяма част от Библията се 
състои от родословия. Веднъж бях ужасен да чуя един проповедник да чете 
текст от Писанието пропускайки цял списък с „роди” с думите 
„яда…яда..яда…” преди да се върне отново към разказа. Оставяйки 
настрана неразумното отношение на този човек към божието Слово човек 
може да разбере част от причините той да не желае да задълбае в една 
серия от имена като „бащата на..,” и „синът на…” Те не изглеждат 
актуални. Но всъщност са. Заближете колко често Библията споменава за 
герои като „Исус синът на Нун” или „Саул, синът на Кис” или „Йоан синът 
на Завидей”. Дори в нашата индивидуалистична култура ние не сме 
надскочили това напълно. 

Сигурно не знаете нищо за родителите ми, но ако ме познавате веднага ще 
разберете поне нещо за тях когато научите името ми. „Мур” ви казва кое е 
семейството на баща ми и, ако човек пожелае, разказва една история, която 
може да бъде проследена назад до, така поне са ми казвали, маврите в 
Англия. Дори ако се докаже, че името ми не идва от там семейното 
значение извлечено от това все пак ще ви каже нещо за мен: че ние сме 
хора, които биха желали да произхождат от маврите в Англия. 
Предполагам, че ако искам бих могъл да се откажа от семейното си име и 
просто да бъда Ръсел. Обаче това също по определен начин би сочело към 
моето семейство. Фактът, че името ми е Ръсел, а не Сергей или „Лунен 
къс” е понеже родителите ми не са били нито руснаци нито хипита. 

Всъщност дори ако си сменя името хората около мен все още ще свързват 
името ми с моето семейство: „Това е Озимандий, малкото момче на Гари и 
Рене.. нещо не е наред с него.” Но много по-дълбоко от родствената 
изкуственост на имената ни е начинът, по който ние учим кои сме от много 
ранна възраст чрез отношенията ни с нашите семейства. Психолозите ни 
казват как нашите личности могат да бъдат формирани за цял живот чрез 
начините, по които родителите ни „отразяват” обратно към нас кои сме 



били като личности и като принадлежащи към по-голямата семейната 
структура. Идентичността е вкоренена в семейството. 

Наследството е една концепция, която западните народи на пръв поглед 
намират за по-трудно да приемат в живота си. Ние мислим за наследството 
като за прехвърляне на притежание. Докато пиша това току що научих за 

още едно семейство, което се е разпаднало докато порасналите деца се 
борят за притежанията на току що починалите им родители и воюват със 
зъби и нокти за юргани и керамични котки. Не това е наследството според 
библейското значение на думата. 

Едно наследство не е толкова трансфер на пари и притежания колкото 
култивиране на начин на живот. Първоначално човечеството било 
създадено, за да обработва една градина. В границите на Израел Бог дал 
подробни наставления как да се обработва земята, спазвайки циклите на 

реколта например. Наследството на едно фермерско семейство не било 
просто земята, а цял живот на работа, която вървяла заедно с него  както и 
приетата практическа мъдрост относно земеделието. Симон Петър щял да 
наследи мрежи и риболовни принадлежности от баща си, но заедно с това 
щял да наследи и опита да хвърля мрежата, да управлява лодка и да 
предвижда идването на буря. Всъщност старозаветната идея за Юбилей е 
вкоренена в идеята за наследство. Понеже семействата били икономически 
свързани през поколенията финансовите затруднения на един човек се 
оказвали не само негов проблем. Както твърди Кристофър Райт: 
„Икономическото падане на едно семейство в едно поколение не трябвало 
да обрече всички бъдещи поколения  на робство и непрестанна 
задлъжнялост.” Юбилеят не е просто един модел от стар заветен закон. 
Първата проповед на Исус обявяваща Неговото царство била лирична ода 
за концепцията за Юбилея, едно освобождаване от дълговете и робството 
на всички придобили божието благоволение (Лука 4:18-19). 

Когато Исус ни учи да се молим „Отече наш” това отново става 
посредством един език на наследството. „Дай ни днес ежедневния хляб” 

викаме ние знаейки, че нашият Отец знае от какво се нуждаем. Това не е 
запасяване с хляб за бъдещето (макар ние със сигурност да имаме бъдещо 
наследство), но постоянно, ежедневно снабдяване с хляб. Наследството не 
е свързано просто с приемане, а с приканване да вземем участие. 
Семейството е предназначено да ни научи на това, да ни научи какво 
означава да функционираме в една икономика, в даден ред. Това може да 
бъде видяно в начините, по които ние живеем живота си, както и във 
факта, че един ден ние ще бъде част от необятния космически ред (с 
различни призвания) в Божието царство. 



Кръстът е една криза на идентичността и наследството. Подигравателните 
тълпи обкръжили Исус не били по-жестоки или богохулни в сравнение с 
всички останали. Те просто познавали своите Библии. Те виждали, че Исус 
е повесен на дърво и следователно, според книгата Второзаконие, бил 
проклет от Бога (Втор. 21:23). Това бил семеен въпрос. Езикът на това 
проклятие започвал с един въпрос за семейна идентичност. Библията казва: 
„Ако някой човек има упорит и бунтовен син, който се слуша гласа на 
баща си нито гласа на майка си и макар те да го наказват не иска да ги 
послуша, нека баща му и майка м у да го хванат и да го доведат при 
градските старейшини, при портите на мястото където живее и да 
кажат на старейшините на гарда: „Този наш син е лаком и винопиец” 

(Втор. 21;18-20). Исус бил обвинен от старейшините именно че е лаком и 
винопиец (Матей 11:19). Той бил обвинен като непокорен син, за когото 
казвали, че осквернява съботата и дори заплашва да разруши самият божий 
храм. Книгата на Мойсей казва какво ще се случи на такъв човек: „Тогава 
всички човеци от града да го убият с камъни. Така ще очистиш злото 
отсред себе си и целият Израел ще чуе и ще се убои (Втор. 21:21). 
Съгражданите на Исус веднъж вече го били извлекли от пределите на 
града си и се опитали да го убият с камъни (Лука 4:29-30; Йоан 8:59). 
Накрая те отишли дори по-далеч окачвайки го на дървото на разпятието, 
крайният знак за божието проклятие. 

Това има много общо както се идентичността (с нас ли е Бог?) така и с 
наследството (какво ще ни даде Бог?). Мойсей казва: „Ако някой извърши 
престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен като го обесиш 
на дърво, да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но 
непременно да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от 
Бога; така да не оскверниш земята, която Господ твоят Бог ти дава в 
наследство” (Втор. 21:22-23). Разпъването на Исус означавало, че хората, 
които стоят наоколо ще разсъдят, че Той бил отхвърлен като божий Син и 
че е проиграл Своето наследство. Затова кръстът представлявал един 
скандал както за евреите така и за езичниците. Кой би могъл да следва 
един проклет от Бога, унижен престъпник? И как можел един разпънат 
човек да даде царство на следващите го когато не бил в състояние дори 
Сам да избегне разпъването? 

Целия Нов Завет развива тази реалност. Това е причината апостол Павел да 
твърди, че той не знае „нищо освен Исус Христос и то Христос разпънат” 

(1 Кор. 2:2). На пръв поглед това не изглежда вярно. Все пак апостол Павел 
дава наставления за всякакви неща – много от които дискутираме на тези 
страници – както например според какви критерии трябва да се оказва 
финансова подкрепа на вдовица или колко често женените двойки трябва 
да правят секс. Това не е непоследователност. Целия християнски живот е 



живян от тези, които са били разпънати заедно с Христос и следователно 
сега живеят в Него (Гал. 2:20). Ние сме били прокълнати заедно с Христос 
на кръста. Там ние сме опитали смъртта и ада. Това означава, че силите на 
обвинението повече нямат власт над нас. Ние не можем да бъдем повторно 
прокълнати, повторно осъдени, повторно разпънати. И, съединили се с 
Христос на кръста, ние имаме една нова идентичност и ново наследство. 
Кръста се е случил, ”така че в Христос благословението дадено на 
Авраам да може да дойде до езичниците, за да приемем обещание Свети 
Дух чрез вяра” (Гал. 3:14). 

Благовестието означава, че всички ние, без значение от своето минало и 
произход, сега сме Божии деца и ако сме деца то сме и наследници и 
сънаследници с Христос (Римл. 8:16-17). Ние знаем, че сме в Христос 
понеже викаме, често стенейки от болка „Авва отче!” (Римляни 8:15) и 
докато правим това откриваме, че и самият Исус вика чрез нас (Гал. 4:6). 
Исус не просто ни настави как да се молим на „нашия Отец”. Често ние не 
знаем как или за какво да се молим (Римл. 8:26-27). Той буквално се моли 
чрез нас чрез Духа. Господната молитва идваща от устните ни доста често 
е  съвсем буквално Господна молитва. Посредством тази вкоренена в 
кръста реалност ние воюваме срещу началствата и властите изправени 
насреща ни. 

Преди един дълъг период на мълчание от Бога пророк Малахий казва, че 
Бог ще изпрати пророк Илия ”преди да дойде великият и страшен ден 
господен” (Малахия 4:5). Пророкът „ще обърне сърцата на бащите към 
чадата и сърцата на чадата към бащите, за да не би а дойда и да поразя 
земята с проклятие” (Малахия 4:6). Исус свързва този дух на Илия с 
братовчед Си, Йоан Кръстител (Матей 17:10-13). Проповядването на Йоан 
в пустинята нападало приеманията за идентичност и наследство на народа. 
Йоан се противопоставил на евреите, които смятали, че имат Божието 
благоволение просто понеже са биологични потомци на Авраам. Божията 
брадва лежала до корена на това дърво (Матей 3:9-10). Въпросът бил къде 
е верният остатък, който Бог обещал? Къде бил синът, на когото Бог ще 
предложи краищата на земята като наследство? Точно там, във водата,  
Исус се кръстил – показвайки символично присъдата, която по-нататък 
щяла да падне върху Него, заради Неговият народ  на кръста (Лука 12:50; 
Римл. 6:4). Докато излизал от водите се чул глас от небето: „Този е Моят 
възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение” (Матей 3:17). Сърцето на 
Бащата било обърнато към Сина, сърцето на Сина било обърнато към 
Бащата. 

Ние не само научаваме кои сме, чрез семейството ние често получаваме и 
наследство. Ние получаваме един модел на живот, очаквания, модели и 



рани от семейния си произход. Житейските ни истории показват, че ние 
сме част от една по-голяма история – една история пълна с други 
характери. Без значение колко много ни се иска да вярваме, че ние сами 
формираме себе си, че контролираме собствената си личност и съдба, ние 
всички идваме отнякъде и по-точно, от някакви хора. За мнозина това 
наследство е добро. Може би можеш да видиш с благодарност всичко, 
което си донесъл от своето семейство – как да изпечеш сладкиш или да 
смениш гумата на колата или, много по-важно, как да се доверяваш на 
Исус и как да се молиш. За някои това наследство е смесено или дори 
доста мрачно. Дори тези, които желаят да се отделят от семействата си 
често са удивени колко трудно е да направят това. Човек може да напусне 
дома си и никога да не говори за близките си, да вземе точно обратните на 
всички техни религиозни, политически и кариерни решения – и все още да 
вижда очите на баща си в огледалото или да се чува да казва неща каквито 
знае, че би казала неговата майка. 

Мнозина са научили в училището на своето семейство една изкривена 
идентичност и наследство. Вероятно родителите ви са казали, гласно или 
негласно, че никога няма да постигнете нищо. Може би родителите ви са 
гледали на вас като на някакво продължение на себе си. Може би сте 
наследили биологично предразположение към депресия или 
пристрастеност. Или може би сте наследили семейна система пълна с 
битки и травми. Може би семейният ви произход ви е оставил с 
ограничени икономически и социални възможности да се измъкнете от 
една ситуация, в която се намирате пълна с безнадеждност или дори с 
насилие. Добрата новина е, че Исус не само ни учи да се молим „Отче 
наш,” но и продължава със следните думи: „Който Си на небето, да се 
свети Твоето име” (Матей 6:9). Съществува аналогия между това, което 
ние се надяваме да преживеем в своето семейство и божието бащинство. 
Но божието бащинство, дори в най-добрите обстоятелства, безкрайно 
надхвърля тези земни категории. Бог е „Отец” близо до нас, но Той е също 
така и „на небето,” далеч от нас. Ние знаем името на нашия Бог (близост), 
но това име е свято (отдалеченост). Този Бог пита: „С кого ще ме сравните 
и на кого ще ме уподобите” (Исая 46:5). Може да идвате от най-доброто 
или от най-лошото семейство и въпреки това да знаете, и да учите другите, 
какво означава да наричаш Бога Баща. 

Ние трябва да използваме всяка възможност да изграждаме здрави 
семейства понеже това, което се случва в семействата ни формира нашето 
съзнание, личност и душа. Семейството е повече от храна и подслон. То 
продължава през поколенията, преобразявайки начина, по който 
множество хора виждат Бога, благовестието и самите себе си. Ако сме 
родители ние трябва да работим обучавайки децата си в природата и 



наставлението на Господа, така че те да могат да видят отражение на нещо, 
което прилича на Бога. 

Но не е нужно да идвате от добро семейство, или дори да знаете кои са 
родителите ви, за да изпитате бащинството на Бога. Всъщност всяко 
семейство е до една или друга степен, счупено. Ако идвате от някаква 
ужасна ситуация, Бог не е учуден от това. Исус ви обича въпреки всичко, 
добрият пастир е дошъл, за да ви потърси. Вие не сте просто една 
съвкупност от клетки или кълбо от ДНК. Вие сте също и своята памет, 
своят опит, своята история. Една същностна част от това, кои сте вие е 
историята откъде идвате. Фактът, че знаете, че нещо е погрешно е сам по 
себе си благодат. Фактът, че благовестието е достигнало до вас означава, 
че Бог, познавайки напълно вашето минало, ви предлага, така както и на 
всички останали, нова идентичност и ново наследство. Както казва пророк 
Данаил за Бога: „Той познава онова, което е в тъмнината и светлината 
обитава с Него” (Данаил 2:22). 

Виждаме това в Писанията, дори и в ужасните семейни модели, които Бог 
не одобрява. Трудно е да си представим по-дисфункционално семейство от 
братя, които пребиват почти до смърт малкия си сродник и след това го 
продават на пазара за роби. Но в началото на израелската история точно 
това се случва с Йосиф. Бог осъжда постъпката, заради нейната същност: 
нечестие. Но в същото време Бог действа преобръщайки този ужас, за да 
спаси Израел чрез зърното, което Йосиф осигурява във времето на глад. 
Йосиф казва на братята си: „Вие намислихте зло против мен, но Бог го 
превърна в добро, за да запази мнозина живи каквито са и днес” (Битие 
50:20). 

За разлика от Йосиф ние нямаме директни откровения, чрез които да 
видим по каква причина Бог е допуснал да преминем през ужасните неща в 
миналото, които някои са преживели. В някои случаи сте способни да 
погледнете назад и да видите, че Бог е бил с вас дори в рова на смъртната 
сянка. Може да видите как белезите, които носите са ви направили хората, 
които сте или са ви подготвили да служите по-нататък на други хора. Или 
може би не сте в състояние да видите никакъв смисъл в тези неща. От 
самото начало на живота ни семейните ни истории показват, че ние сме 
част от една история, но тя често изглежда объркана, неясна и 
неразбираема за нас. Но ние знаем това. Знаем, че Бог е справедлив и ще 
поиска отчет за всяко зло. Знаем, че не можем да се върнем назад и да 
направим нещата по различен начин. Можем да фантазираме за 
алтернативна реалност, в която имате по-добри родители или в която 
самите вие сте по-добри родители, в която имате по-добри деца или самите 



вие сте били по-добро дете. Но подобни фантазии не могат да създадат 
подобна алтернативна реалност. 

Вие не сте своето родословие. Не сте семейното си дърво. Не сте 
семейството си. Все пак, ако сте в Христос, вие сте ново творение. Не сте 
осъдени да носите мрачните семейни традиции, които ще ви наранят или 
ще ви отдалечат от Бога и Неговият народ. Това ще изисква постоянна 
молитва и усилия, за които Библията говори като за духовна битка. Това не 
е задача само за хората, които идват от „дисфункционални семейства,” но 
за всички нас, просто по различен начин. Религиозните водачи около Исус 
били горди от своето родословно дърво – семейното дърво, което ние 
наричаме „Стар завет”. И въпреки това Исус им напомнил, че подобно на 
своите предшественици, те не пропускали да убиват пророците изпратени 
при тях (Мт. 23:29-36; Лука 11:47-51). Мъченикът Стефан казал на своите 
съграждани евреи до голяма степен същото, че те се повтарят грешките на 
предците си като се противят на пророческото слово (Деяния 7:51). 
Апостол Павел предупреждава една езическа общност, че те не трябва да 
„се обхождат като езичниците” (Еф. 4:17). И апостол Петър напомня на 
друга група новообърнати езичници да не се връщат обратно в 
„безплодните пътища на предците си” (1 Петър 1:18). Това означава, че те 
трябва да преодолеят своята естествена среда като следват Христос. Това 
не се случва единствено чрез сила на волята. Случва се чрез хващане за 
благовестието, напомняне на новата идентичност и новото наследство, 
което имате в Христос. Вие сте изкупени от старото си наследство „не чрез 
тленни неща като злато и сребро, а чрез скъпоценната кръв на Христос” 

(1 Петър 1:18-19). 

Имат ли мнозина от вас добър, стабилен семеен произход, за който трябва 
да благодарите? Да. Следователно вие не трябва да се хвалите сякаш тези 
неща са ви направили по-добри от останалите. „Какво имаш което да не си 
получил?” (1 Кор. 4:7). Носят ли мнозина от вас рани, получени докато сте 
вървели в живота? Да. Трябва ли да се отучите от старите навици и 
модели? Да. Безнадеждно ли е тогава положението ви? Ни най-малко. 
Вашето наследство не е само вашата бъдеща награда в идния век. 
Наследството ви е също така и един нов Дух и една нова общност 
способно да преодолее чрез вас всички примки на Злия. 

Можем да сме сигурни, че семейната динамика има последствия. Ако сте 
родител не можете да смятате, че отказът ви да останете женен или да се 
задържите на работа, че злоупотребата с алкохол, наркотичната зависимост 
или нараняващите думи няма да имат последствия за децата ви – или дори 
за внуците, правнуците и пра-пра-внуците ви. Вие ще давате отчет. 
„Понеже не е възможно да не да дойдат изкушенията,” казва Исус, „но 



горко на онзи, чрез когото идват” (Матей 18:7). Но ако сте понесени по 
течението от подобни неща важно е да признаете доброто – например 
копнежът към дома – както и злото, което сте получили от тази ситуация. 
Опасностите за вас не са моделите, които можете да видите и да 
идентифицирате, а нещата, които изобщо не виждате. Да, много деца 
идващи от семейства без баща на свой ред изоставят собствените си 
семейства. Да, децата на алкохолици често също започват да пият. Да, 
децата на насилниците понякога стават също такива насилници когато 
получат някаква власт. Това се случва, но обикновено на хора, които не 
съзнават собствената си уязвимост. 

Когато говоря с хора, които се страхуват да не пожънат дисфункционалния 
модел на своите семейства аз почти никога не се тревожа да бъдещето им. 
Те виждат проблемите и по този начин са готови да им се противопоставят 
чрез силата на Духа като вървят в различна посока. Някои от най-добрите 
бракове, които зная са на хора преживели разводите на своите родители. 
Някои от най-добрите родители, които познавам са хора, чийто родител е 
липсвал, бил е насилник или ги е пренебрегвал. Някои от най-

състрадателните защитници на деца, които познавам са били емоционално, 
физически или сексуално насилвани като деца. Те са оцелели и са 
посветили живота си на това да се уверят, че никой друг няма да преживее 
подобна травма. Опасността е за тези, които дори не помислят за това как 
непрестанните караници на семействата им един с друг, серийните 
прелюбодейства или редицата разводи са просто приемани като начина, по 
който стоят нещата. Често хората, които живеят сред подобни неща са по 
активни в това предварително да развиват добри практики. Например 
човек израснал в семейство, в което хората си викат един на друг може да 
реши предварително да се разходи ако почувства, че се намира под голям 
стрес, за да се успокои и да се помоли преди да се занимае с трудния 
семеен проблем. В някои случаи той може да помоли своят брачен 
партньор, който идва от по-уравновесена семейна среда, да се погрижи за 
въпроса. Това не е слабост, а благодат. 

Това се отнася за случаите, в които имаме опасност не същинска 
пречупеност. Между другото психолозите ни казват, че те се притесняват 
когато срещнат човек, който описва една идеалистична, златна ера по 
време на своето детство. Те често откриват, че всъщност вярно е точно 
обратното. Човекът идеализира своята история понеже не е в състояние да 
продължи да живее с истинската. Това е опасно. 

Някои от вас може би изпитват трудност да вярват, че Бог ви обича поради 
начините, по които сте се бунтували в миналото – вашият алкохолизъм, 
вашите аборти, сексуалната ви история, прекъснатите ви 



взаимоотношения, времето прекарано в затвора или каквото и да е било. 
Някои от вас по този начин живеят в страх, свивайки се сякаш Бог ви е 
сърдит, търсещ да ви накаже. Някои от вас може би са живели по този 
начин толкова дълго, че накрая сте се отказали, избирайки просто да се 
бунтувате понеже сте заключили, че просто сте такива каквито сте. Моята 
ситуация е в някои отношения точно противоположната, но това може да 
бъде дори още по-опасно. Смеех се на себе си когато забелязах, че в тази 
глава съм споменал за страховете си като тийнейджър свързани с изпита по 
алгебра. Това е много показателно понеже по един начин изглежда, че 
целият ми живот е един изпит за това дали ще получа одобрение или 
неодобрение от моят баща. Винаги съм бил този, който трябва да прави 
нещата правилно – да се държа добре, да имам добри обноски, да работя 
усърдно, да съм умен, набожен, този, който прави всичко, което се очаква 
да прави. Като дете бях в църква всеки път когато вратата й беше отворена. 
От петгодишна възраст се грижех моравата на баба ми да е окосена, 
градината оплевена и бях този който, независимо от възрастта си я 
утешавах за загубата на нейният съпруг и дори стоях на задната седалка, 
когато в края на живота си тя се учеше да шофира, казвайки й, че може да 
се справи. На 12 проповядвах първата си проповед. Преди да навърша 20 
отговарях за комуникациите на американски конгресмен. По-късно 
защитих докторат и преди да се усетя бях декан на моята богословска 
семинария на възраст 32. Нищо от тези неща не стана понеже съм особено 
талантлив, а понеже съм необикновено амбициозен. Осъзнах колко голяма 
част от тази амбиция идва от вярата ми, че мога да бъда обичан единствено 
ако по някакъв начин заслужа това, ако се държа и се изявявам по-добре от 
всеки друг около мен. Страховете и несигурността, с които се бях заразил 
като дете са демоните, от които продължавам да бягам и досега. 

Бих искал да кажа, че това е вече минало, но не е. Един вестник веднъж 
написа статия за това как някои хора са ме критикували много остро 
понеже не съм заел политическата позиция, която те желаеха да заема. Бях 
толкова съкрушен от това, че някои сутрини се чудех дали ще имам сили 
да стана от леглото. Чудех се защо. Всъщност не се притеснявах за това 
какво тези хора мислят за мен. Вярвах това, което вярвах. Не се страхувах 
от лоши последствия за мен или за служението ми. Повечето хора ме 
подкрепяха и помагаха дори повече от преди. Бавно започнах да 
осъзнавам, че това, което чувствам не е съжаление или страх, а срам. 
Притеснявах се най-вече, че биологичният ми баща ми или пък някой 
сурогатен баща от служението ми, може да види статията и да помисли, че 
съм ги предал. Стоях с отчет в ръка. Отново. 

Подобно на по-големия брат от притчата за блудния син аз често смятах, 
че мога да заслужа своето място в дома, своето бъдещо наследство, като 



върша правилните неща – като се държа, правя неща и съм смятан за 
полезен и харесван. И подобно на завръщащия се изгнаник в тази история 
аз твърде често вярвах, че трябва да бъде нает като слуга, а не приветстван 
като син, в дома на Баща си (Лука 15:19). Моят стремеж да успея всъщност 
не е амбиция, а търсене на принадлежност, желание да чуя думите: „Ти си 
моят възлюбен син в теб е моето благоволение.” Практически зад всичко, 
което правя, от това да уча децата ни на добри обноски на масата до 
написването на тази книга, стои едно малко момче, което поглежда през 
рамо, за да види дали родителите му гледат и това не е моето наследство. 
Благовестието трябваше многократно да ме прекъсва, да ме откъсва от 
постоянният ми дяволски стремеж да се представя добре пред небето 
надвиснало над реката Йордан. 

Мнозина от вас се намират на подобно място. Независимо дали се криете 
зад спортните си успехи, зад интелекта си, зад артистична брилянтност или 
зад висша духовност и морал, хората, които се борят за признанието на 
Отца ще открият, че са се провалили. Състезанието за идентичност и 
святост води до изтощение, огорчение и накрая до смърт. Другата 
възможност е духовна битка. И тя е трудна. 

Когато се научим да казваме „Отче наш” ние влизаме в една битка. Като 
зависими деца ние гледаме към родителите си за, освен другите неща, 
основните си нужди на сигурност: снабдяване и защита. Исус пита: „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!” (Матей 7:9-

11). Независимо от семейния ви произход вие не сте сирак в космоса. 
Същият Исус, Който ни научи да наричаме Бога свой Баща ни учи и да 
гледаме към Него за снабдяване („Дай ни днес ежедневния хляб”)  и защита 
(„И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия”). Това не 
отделни молби. Дяволът идва при нашия Господ в пустинята искайки от 
Него да превърне камъните на хляб. Дяволът не се опитва просто да 
изкуши Исус, той се опитва да Го осинови. Семейството трябва да ни учи, 
заедно с останалите неща, че ние сме творения, че ние в крайна сметка не 
сме в състояние да снабдяваме и да защитаваме себе си. Ние сме зависими 
в своето детство, зависими сме и в старостта си. Това усещане за нужда е 
първата стъпка към победа, в една раздирана от война вселена, в която 
семейството често е кота нула. 

В това Исус не отсъства нито се срамува от нас. Той е с нас. Той открива 
Своята идентичност в благословията на Своят Отец (Матей 3:17). Той 
гледа посвещението на своя Отец и в него открива Своят собствен призив 



(Йоан 5:19-21). На кръста Той също така открива, че е станал „чужд на 
братята си” и „странен на синовете на майка си” понеже ревността за 
бащиния Му дом „го изяжда” (Пс. 69:8-9). Кръстът ни показва какво 
означава да бъдем семейство и живота ни в нашите семейства трябва да 
имат за цел да ни връщат обратно към кръста. Царството идва. 
Семейството е един знак на това царство и това е причината силите на 
злото да воюват срещу него. Това не се отнася единствено за 
„семейството” като някаква абстракция, а конкретно за твоето собствено 
семейство. Без значение какъв е семейният ти произход ти можеш да си 
верен на своето семейство. Каквото и да се семейното ти положение 
можеш да си част от църковното семейство. Можеш да се сражаваш в тази 
битка. Но можеш да правиш това единствено ако знаеш кой си и накъде 
отиваш. Без значение какво се случва – призивът да бъдем семейство е 
призив към трудности, страдание, духовна битка. И понякога можеш да 
откриеш оръжието в бойния вик: „Исус ме обича и аз зная това.” 

Във всичко това ще чувате един повтарящ се въпрос от победените сили на 
този свят и от прокрадващите се страхове на собствената си психика. 
Въпросът е: „Кой е баща ти?” Имате отговора на този въпрос. 

Отговорът има формата на кръст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Глава 4 Семейството не е на първо място 

Преди много време той беше медиум. Човекът, който стоеше пред мен в 
църковното лоби ясно каза, че всъщност никога не е бил истински телепат 
по времето когато не е бил християнин и се е занимавал с предсказания. 
Той просто оглеждал хората преструвайки се, че може да надникне в 
бъдещето им. Каза, че спектакълът не бил чак толкова впечатляващ, но 
това била най-леката работа, която някога е вършил. Той успявал да убеди 
хората, че е в състояние да надникне в духовния свят използвайки същите 
методи, които виждаме и в курабийките с късметчета: широко обобщение, 
което може да се приложи към почти всеки един. „Виждам, че живота ти се 
е развивал по изненадващ начин,” или „Носиш в себе си тъга,” или 
„Виждам в живота ти човек, в името на когото има буквата „р””. Но най-

важното, каза той, тайната да си осигури редовни клиенти била да ги 
убеди, че бъдещето, което ги очаква не е нюансирано или трудно. Човек се 
сдобивал с щастлив клиент ако можел да „види” нещо наистина добро, 
казвайки му това, което той иска да вярва. „Ще се влюбиш” или „Виждам 
много пари в бъдещето ти”.    

Но човек можеш да се сдобие с постоянни клиенти и ако пророкува нещо 
катастрофално докато в същото време твърди, че единственият начин този 
човек да се избегне нещастието бил да се обърне към медиума, който 
можеш да го предотврати. Той се срамуваше от миналото си, раменете му 
се тресяха, докато се чудеше дали това е първият път когато чувам нещо 
подобно. Уверих го, че не е. В продължение на години бях гледал 
християни на просперитетното евангелие да правят същите неща по 
телевизията. 

Магьосничеството си е магьосничество независимо дали идва от Библията 
или от кристално кълбо. 

Бившият медиум ми каза, че това, което го изненадвало било, че повечето 
хора просто не искали да им се случват драматични неща. Разбира се, 
много рядко, той се срещал с някой, който искал световна слава или частен 
самолет с името му написано на него (отново, вероятно един 



телеевангелист би се сетил за това). Повечето хора не искали луксозен 
апартамент на най-скъпата улица или ваканция в Швейцария. Повечето 
просто желаели едно базисно усещане за сигурност, едно уверение, че 
всичко ще е наред. Искали да знаят, че могат да разчитат на някой, който 
да ги обича, че ще са в състояние да посрещнат нуждите на хората, които 
зависят от тях. Ако имали деца искали да знаят, че ще са щастливи и 
обгрижвани. Те или искали една много мъничка Обетована земя или много 
удобен Армагедон – това било всичко. 

Това, което ме смути беше колко често аз приличам на хората стичащи се 
към медиума край пътя или към проповедника на здраве и богатство. Не 
искам колекция от спортни коли или личен остров на Карибите. Аз също 
искам просто сигурност. Искам да зная, че семейството ми ще се справя 
добре с живота и че аз ще успея да им осигуря това. Подобно на 
ханаанците гледащи към религиите на плодородието, които им обещавали 
дъжд за стадата и плодородие на утробите понякога аз искам едно 
благовестие, което да е достатъчно естествено, за да ме остави да си живея 
живота, но и достатъчно свръхестествено, за да ми даде това, което желая. 
Искам знак, че плановете ми ще успеят или, ако не, уверение, че вуду 
ритуалът ще предотврати нещастията. 

Когато Исус ни учи да не се боим ние твърде често тълкуваме това по един 
прекалено индивидуалистичен начин, сякаш Исус просто ни казва да 
избягваме психологическия стрес на егоистичните желания. Грижата, за 
която говори Исус обаче е много повече от просто индивидуална. Той ни 
казва да не питаме: „Какво ще ядем?” или „Какво ще облечем?” (Матей 
6:13). За хората свързани в една родствена мрежа (каквито практически са 
били всичките Му слушатели) това не били въпроси свързани просто с 
личната, а със семейната сигурност. И Исус не отхвърля тези грижи 
(„Вашият Отец знае, че се нуждаете от тези неща”). Вместо това Той ни 
заповядва да „търсим първо Божието царство и Неговата правда” 

(Матей 6:32-33). 

Царството е на първо място, семейството не е. 

*** 

Когато мислят за северноамериканското християнство еднo от първите 
неща, които идват в ума на много хора е „семейство”. Една част от това е 
добра, необходима и неизбежна за една изпратена на мисия църква. Ако 
искаме да правим хората ученици ние трябва да ги учим да пазят себе си от 
идоли (1 Йоан 5:21) и много от идолите на нашето време идват под мотото, 
че освобождават хората от „ограниченията” на семейните отговорности и 
дори от дефиницията за семейство. Когато външната култура започне да 



издига сексуалната невярност, джендър объркването, една култура на 
разводи и премахването на семейството църквата трябва да работи здраво, 
за да представи едно различно видение. В по-голямата му част в това няма 
нищо нездравословно. Съществува обаче една опасност, която идва с всяка 
мисия и тази не прави изключение. Външния свят се интересува от ред и 
стабилност. В този смисъл светът, поне в повечето случаи, може да види 
стойността на „Семейството” по един начин, по който не би могъл да види 
стойността на, да кажем, учението за оправданието чрез вяра. Така 
църквите могат да говорят за семейство, по начини, които изглеждат 
напълно актуални дори за най-метафизично незаинтересованите ни съседи. 
Със секуларизацията на западната култура много църкви откриват, че 
техните съседи просто не задават въпроси като „Какво да кажа когато Бог 
ме попита: „Защо трябва да те пусна в небето?” Те откриват, че хората 
задават въпроси като: „Как да намеря сексуално удовлетворение ако не съм 
семеен?,” „Как да спра да се карам толкова със съпруга си” или „Как да се 
отнасям с децата си през тяхната тийнейджърска възраст?” Така за много 
църкви семейството се превръща в точка на контакт  с външния свят и 
стимул за някои за пръв път да обърнат внимание на църквата. Когато 
открият, че тя има живо младежко служение или неделно училище, което 
децата харесват те често остават наблизо. Една църква може и да не е 
екипирана да говори за проблема със злото или за Троицата, но може да 
предложи терапевтични съвети свързани с дисциплината или обучение или 
вечер за среща между съпрузите, която да поддържа огъня в брака. Някои 
от тези неща се правят от искрено мисионерско посвещение, а някои 
поради маркетинговия и предприемачески фокус на толкова голяма част от 
американските църкви. 

Разбира се, съвместното поучаване на семейни ценности и вяра в Исус в 
църквата по никакъв начин не може да бъде виждано като нещо цинично. 
Децата и семействата са един от начините (макар че в никакъв случай 
единственият начин), по който Бог пробужда хората за света отвъд самите 
тях. Някои хора изповядват вяра поради чувство за дълг към родителите 
си, но мнозина искрено намират Христос чрез свидетелството на 
родителите си или на баби и дядовци (помислете за майката и бабата на 
Тимотей, 2 Тим. 1:5). По същия начин някои хора се връщат обратно в 
църква поради някакво изкуствено чувство на задължение към техните 
деца, тъй като да бъдеш „добър християнин” означава да бъдеш и добър 
родител. Мнозина други искрено откриват Христос като част от стремежа 
си да намерят смисъл в това какво означава да бъдеш майка или баща на 
живо човешко същество. Понеже това се случва толкова често за някои 
хора е лесно да заключат, че „религията” е още един атрибут на това да 
бъдем семейство, нещо, което човек добавя подобно на начина, по който 
добавя детско столче в колата. Така мнозина се сещат за „семейните 



ценности” веднага щом си помислят за „църква”. До някаква степен това е 
положително и неизбежно, но често подобна категоризация погрешно 
превръща семейството във фундаменталната точка на противопоставяне 
между църквата и света. Но благовестието не вижда основната разлика 
между хората като стоящи за и против семейството, а между разпънати и 
неразпънати хора. Една църква, която се фокусира върху семейството е 
вярна на Библията, но една църква, която поставя семейството на първо 
място не е. 

*** 

Между другото един християнин, който поставя семейството на първо 
място скоро ще се почувства неудобно с Исус. Ако думите, които Исус 
изговаря за семейството бяха казани от някой друг бързо бихме решили, че 
този човек не е един от нас. Исус ни учи: „Който не вземе кръста и не 
върви след Мен не може да бъде Мой ученик” (Лука 14:27). Тази част е 
непротиворечива сред днешните християни до голяма степен понеже ние 
не разбираме какво казва Исус. Първо, за разлика от съвременниците на 
Исус ние не вървим по пътя хвърляйки поглед към гърчещите се в мъки 
хора повесени на кръстове от двете му страни. Ние разбираме думата 
„кръст” като  безопасна метафора за духовно посвещение. Понякога го 
разбираме като метафора за стреса в живота ни, по начина, по който 
веднъж един офис мениджър ми описа своята годишна инвентаризация 
като „кръста, който трябва да нося”. Но тук Исус учи нещо конкретно за 
контекста на семейството. „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).  
Повечето хора не биха искали това да е темата на техния летен детски 
лагер още по-малко пък да е изписано с глазура на сватбената им торта или 
да бъде мото на годишнината от сватбата им. Когато изобщо чуваме нещо 
да се казва за този стих то е свързано най-вече с това, което той не казва, 
уверявайки отново хората, че „омраза” тук не означава враждебност или 
неуважение, а приоритизиране на обичта. Това е достатъчно вярно и 
следва да бъде казано. 

Относно този стих К. С. Луис без съмнение е бил прав казвайки, че той е 
„полезен единствено за тези, които го четат с ужас”. Както се изразява той: 
„Човекът, който намира за лесно да мрази баща си или жената чийто живот 
представлява продължителна борба да не мрази майка си, вероятно е по-

добре въобще да не го чуват”. Въпреки това ние рядко отделяме много 
време, за да изследваме какво иска да каже Исус, особено в светлината на 
факта, че това съвсем не е изолиран текст. Защо Исус казва тези шокиращи 
неща, които сякаш маргинализират семейството? 



Исус е Князът на мира, Който ни казва, че миротворците са блажени като 
Божии деца. Той идва, за да донесе „мир на земята и благоволение между 
хората” както пеят ангелите при раждането Му (Лука 2:14). И все пак 
Исус казва „Да не мислите, че съм дошъл да донеса мир на земята… 
Дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха 
против свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат домашните му” 

(Матей 10:34-36). Това не е някакво неясно отклонение от основното Му 
учение, а въведение към едно от най-важните неща, които Исус казва за 
кръстообразния живот в едно тласкано от бури семейство. „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 10:38-39). Този манталитет се проявява не само в думите 
на Исус, но дори и в начина, по който Той избира учениците Си. 

Наскоро наех един нов, забележителен човек за екипа си, който попита 
дали може да забави започването на работата си с няколко месеца, за да 
завърши осиновяването на новото си дете, един процес, който изисква той 
да се намира постоянно в своя щат до приключването на всички 
документи. Дори и за миг не ми дойде на ум да отговоря: „Искаш ли да 
работиш с мен или не? Остави бебетата да се погрижат за своите бебета.” 

Първо, новият ни сътрудник би отказал работата (с право) и би заключил 
(с право), че аз съм лицемер с всичките си активности свързани с 
осиновяването и приемната грижа. Той също така би си помислил, ако не и 
казал: „За кого се мислиш?” Зная, че аз бих си помислил това. Забавянето 
на дадена работа, за да може човек да изпълни задълженията свързани с 
наскоро починал родител би изглеждало не само разумно, но и похвално. 
Но Исус отговаря на човека, който казва: „Господи, остави ме първо да 
отида и да погреба баща си” по начин, който изглежда неестествено 
студен и лишен от съчувствие: „Остави мъртвите да погребват совите 
мъртви, а ти ме последвай и прогласявай Божието царство” (Лука 9:59-

60). Едва ли бихме могъл да мислим лошо за човек, който преди да се 
присъедини към военновъздушните сили  иска да каже довиждане на 
семейството си. И все пак когато друг перспективен ученик на Исус го 
моли „да се сбогува със семейството си” Исус не се съгласява. „Никой, 
който е сложил ръка на ралото и гледа назад не е достоен за Божието 
царство” (Лука 9:61-62). Отново, нека да сме честни, ако някой друг, а не 
Исус беше казал това, то би прозвучало в най-добрият случай грубо, а в 
най-лошия зло. 

Нито пък това е някакво временно отклонение от избора на Исус на 
ученици. Когато човек обучава хора как да разпознават култове едно от 
първите неща, които обяснява е, че култовете обичайно се стремят да 
отделят човека от неговото семейство. Една група, която казва на новите 



си членове да прекъснат връзките си със своите баща, майка или братя 
обичайно е подозирана като опасна секта, която може да причини вреда. 
Затова не е за учудване, че точно по този начин голяма част от хората през 
първи век виждали движението на Исус. Всеки през първи век би внимавал 
когато евангелията разказват за Исус, Който казва „Следвай ме” искайки от 
рибарите-апостоли да оставят мрежите си и да го последват. Яков и Йоан, 
ни казва Марк, престанали да кърпят мрежите си и „оставили баща си 
Завидей в ладията с наетите слуги и го последвали” (Марк 1:20). Ще 
сгрешим ако приемем това като еквивалент на млада християнска двойка, 
която оставя своите роднини, за да отиде като мисионери в чужда страна. 
Слушателите на Исус биха приели това за нещо много повече, като 
отхвърляне на семейството. Оставянето на мрежите от страна на рибарите 
не е еквивалент на съвременен човек, който приема работа в друг град. 
Когато оставят мрежите те се отказват от своето наследство. Те прекъсват 
връзките си с наследството на своите предшественици, които вероятно са 
работели този рибарски бизнес в продължение на много поколения. Те 
също така жертват средствата за препитание на своите потомци и на 
техните потомци, и на всички бъдещи поколения след себе си. Това 
изглежда не просто шокиращо анти-семейно, а шокиращо нарушение на 
Божията заповед да почитат баща си и майка си. 

Исус не е бил лицемер. Той не само че учел подобни неща, но и ги живеел. 
Той никога не се оженил и нямал деца. Той изглежда на всяка крачка 
пренебрегвал своето тясно и по-широко семейство. Веднъж когато 
поучавал една жена от тълпата извикала към Него: „Блажена утробата, 
която те е носела и съсците, от кото си сукал” (Лука 11:27). Като човек, 
който често поучава аз съм свикнал от време на време някой да викне 
насреща ми, но никога не съм чувал някой да го прави под формата на 
комплимент към моята майка. Ако все пак някой го направи аз съм 
сигурен, че ще спра и ще кажа колко чудесна е майка ми и колко много 
дължа на нея. Исус не прави това. Той казва: „По-скоро кажи Блажени 
тези, които слушат Божието слово и го пазят” (Лука 11;28). Когато 
семейството на Исус стои отвън къщата, в която Той поучава искайки да 
Го види Той отговаря: „Коя е майка ми и кои са братята ми?” И Сам Си  

отговаря с думите: „Ето, майка ми и братята Ми! Понеже който върши 
Божията воля ми е брат и сестра и майка” (Марк 3:33-35). 

Веднъж един приятел ми разказа какво му се случило когато се върнал в 
своя работнически град след следване в елитен университет. Той започнал 
точно оттам откъдето бил прекъснал  със своите братя, сестри и приятели, 
със смях и шеги. Направил забележка за градът им, която преди това бил 
правил безброй пъти докато растели заедно. Забелязал, че всички се 
стегнали. Те казали: „Ние можем да кажем това, но не и ти. Когато го 



правиш сега изглежда, че ни гледаш пренебрежително.” Приятелят ми 
внезапно осъзнал, че той не бил част от вътрешния кръг присъединил се 
към други хора от вътрешния кръг, които се забавляват заедно. Сега той по 
някакъв начин се бил превърнал във външен човек, който им се 
подигравал. Това са две много различни реалности с две много различни 
реакции. Отношението на Исус към съгражданите Му било много по-

предизвикателно. (Лука 4:24-30). Една знаменитост, постигнала успех в, да 
кажем, музикалната индустрия трябва да култивира или близко внимание 
към своите съграждани, изпълнявайки например безплатни концерти или 
рискува да бъде намразен от тези, които решат, че е станал „прекалено 
голям” и е забравил откъде е дошъл. Без съмнение точно такава била 
реакцията на мнозина спрямо Исус: Той дори им казва, че знае, че си 
мислят това („Лекарю изцели себе си”). Но дори повече, Исус отива и по-

далеч като маргинализира Своето Собствено семейство по начини, които 
биха били удивителни в практически всеки контекст и всяка култура. 
Всъщност за мнозина отношението на Исус към естественото Му 
семейство е било най-противоречивото нещо свързано с Него. И вземайки 
предвид почти постоянните противоречия, които Исус предизвиквал това 
говори нещо. 

От обратната страна на уравнението ние разбираме (правилно), че Исус 
винаги е прав. Но понякога нашето разбиране за „сладкия Исус” може да 
ни затвори очите за някои от напреженията, които се намират в самия 
текст и които имат за цел да покажат колко странен бил път за царството 
предлаган от Исус. Ужасената реакция на семейството на Исус и на 
Неговите съграждани не са странни. Исус застанал срещу нещо 
универсално в човешката природа. Исус не е приличал особено на човек 
отдаден на семейството Си. Всъщност Той не изглеждал дори като добър 
бозайник. 

В края на краищата учените ни казват, че родствените връзки са силни 
между всички творения поради стремежът за оцеляване, защитата на своя 
собствен генетичен материал. По-конкретно много бозайници 
демонстрират ориентирано към оцеляване поведение в отношенията си със 
своите партньори и потомство. Това е причината ние да не изискваме 
партньорите да свидетелстват един срещу друг в съда или децата да 
свидетелстват срещу родителите си. Това върви срещу нещо 
основополагащо за нашата природа. Но човек няма нужда да вижда 
естественият подбор като основната движеща сила във вселената. 

Всъщност моделът и наставленията на Исус към семейството не само, че 
изглеждат в противовес на биологията, но с Библията. Библейската 
история започва със семейството – един мъж и една жена натоварени със 



задачата да се плодят и умножават по лицето на земята (Битие 1:27). 
Стерилността е повтарящ се проблем в Стария Завет, но не просто по 
причина на личната мъка, която идва с безплодието. Божието обещание 
било, че ще направи Авраам „отец на много народи” (Битие 17:5), че 
потомците му ще са многобройни като морския пясък и звездите по небето 
(Битие 15:5). Божието обещание към Давид  е, че Бог ще утвърди царска 
династия за него, че един от синовете му ще седи на неговия трон завинаги 
(2 Самуил 7:4-17). 

Това, до което достигаме накрая е, че Исус не виждал семейството като 
толкова важно колкото смятала неговата култура. Доста иронично, това 
бил начина, по който Исус спасил семейството. Няма нужда да се плашим 
когато четем, че човекът, който е решил да го последва трябва да 
„намрази” баща си и майка си, братята и сестрите си. По същия начин Исус 
казва, че човекът, който го следва трябва да намрази и „собствения си 
живот” (Лука 14:26). Добавя ли Исус самоубийството към обръщението? 
Очевидно не. Вместо това Той поставя живота в контекста на кръста: 
„Който не вземе кръста си и не върви след Мен не може да бъде Мой 
ученик” (Лука 14:27). В икономиката на царството начинът да намериш 
живота си е като го изгубиш (Марк 8:35). По подобен начин начинът да 
утвърдиш семейството е да разпънеш семейните ценности. 

*** 

Новелистът Уолкър Пърси не изглежда като човек, който би казал, че 
лекарството за депресията е да се самоубиеш след като е прекарал целия си 
живот възстановявайки се от самоубийството на баща си. Но точно това 
прави той. Под самоубийство, Пърси няма предвид буквалното отнемане 
на собствения живот. Това не решава проблемите макар самоубийците да 
смятат, че го прави. Но какво се случва, чуди се той, ако един човек 
обмисля самоубийство, но решава да не го предприеме? Резултатът е 
свобода. „Вие приличате на затворник, който е освободен от килията, в 
която е прекарал целия си живот,” пише той. Знаейки, че не бихте 
съществували сега сте свободен да съществувате без каквито и да е 
очаквания, които някога са ви пречупили с разочарованията си. Свободен 
сте да виждате живота като дар. Това е огромната разлика, твърди Пърси, 
между един човек, който не е „самоубиец” – някой, който не е убил себе си 
– и един „бивш-самоубиец” – някой, който смята себе си вече за мъртъв и 
затова е свободен да живее. „Бившият самоубиец отваря входната си врата, 
сяда на стъпалата и се смее,” пише Пърси. „Тъй като има възможността да 
е мъртъв той няма нищо, което може да изгуби от това, че е жив. Хубаво е 
да си жив. Той отива на работа понеже няма нужда да го прави.” 



Това прави кръста за семейството и именно тук ние се изправяме на 
основната арена на духовната битка. Тъмните сили биха искали да 
превърнем себе си и своите семейства в идол. Ние търсим сигурност, 
искайки живота ни да протече така както очакваме, по начина, по който 
смятаме, че заслужаваме със или без нашите семейства. Но ако приемем 
семейството като един дар вместо като единствената определяща 
характеристика на живота ни, ние сме свободни да обичаме семействата си 
такива каквито са, а не като превърнатите в идоли наши собствени 
очаквания. Няма нужда да насилваме семействата ни да паснат на образа, 
който съществува единствено във въображението ни или да ги презираме 
заради това, че не са достигнали нашия идол- идеал. Интелектуалният 
баща няма нужда да се възмущава от изоставащия в развитието си син 
понеже детето е негово дете – един подарък – а не човешката надежда за 
„наследство”. Търсенето ни сигурност за нашите семейства често е едно 
прикритие за собственото ни себеиздигане, така както Саул се възмущавал 
от приятелството на сина си, Йонатан, с Давид: „Защото, докато 

Есеевият син живее на земята, ни ти, ни царството ти, ще се утвърди” 

(1 Самуил 20:31). 

Повечето от нас не защитават буквални монархии, но семействата могат да 
застанат срещу всеки идол, който искаме да опазим – от икономическата 
сигурност до репутацията ни. Фактът, че семейството може да бъде 
изкушение не значи, че то трябва да бъде отхвърлено повече отколкото са 
храната или облеклото понеже Мамона е изкушение. Да следваме Исус 
означава, че трябва да преподредим своите приоритети. 

Ако търсим първо царството ние ще сме по-способни да търсим и 
благоденствието на своите семейства. Ако обичаме Исус повече от 
семейството ние ще сме свободни да обичаме семействата си повече 
отколкото бихме могли да ги обичаме иначе. Ако се откажем от 
задушаващата хватка на нашето семейство – без значение дали става дума 
за идиличната представа за семейството ни в момента, носталгията ни за 
семейството в миналото, белезите от семейните рани или притесненията ни 
за семейното бъдеще – тогава ние ще сме свободни да бъдем семейство, 
започвайки от нашето място в семейството на новото творение на 
църквата. 

Семейството е благословение, да. Но семейството е благословение 
единствено ако семейството не стои на първо място. 

 

 



 

 

 

 Глава 5 Църквата като семейство 

Веднъж една приятелка ми каза, че прекарвала неделите преди да стане 
християнка в едно кафене, наблюдавайки как хората вървят от колите си 
до близката църква. По това време тя била атеистка и смятала концепциите 
за Бог и „традиционно” семейство за вкоренени в една потискаща 
патриархалност. Тя вярвала в сексуалната свобода и намирала 
християнските морални норми за задушаващи. Но за своя изненада тя 
открила, че е привлечена към Исус и започнала да вярва на това, което Той 
казвал за Себе Си. Но преди да се посвети на Исус тя се чудела дали някога 
ще може да пасне и да се почувства приета като християнка. Тя седяла в 
кафето наблюдавайки майките и бащите излизащи от своите миниванове, 
носещи бебетата и държащи по-големите деца за ръце. И се чудела: „Мога 
ли да бъда една от тях?” 

Едва ли може да бъде сериозно оспорено, че се проваляме в това. 
Несемейните християни често се чувстват различни (което означава, че 
самата ни религия е в някаква степен сбъркана понеже Самият Исус никога 
не се е женил). Дори повече от това нашите църкви твърде често отразяват 
самотата на външния свят. Един от бившите ми студенти каза, че е 
щастлив да се откаже от насилието и дрогата, но че му липсва всеки един 
ден от общността и чувството за принадлежност, което вървяло с 
членството в бандата. Чувал съм съвсем същото от хора, които са се 
обръщали към християнството от почти всичко – от порнографията до Ку 
Клукс Клан. Те нито за миг не са привлечени от миналите си грехове, но не 
откриват сравнимо усещане за другарство, принадлежност, семейство. 
Колко странно. 

*** 

Последствията да изгубим усещането за семейство в църквата са сериозни. 
Някои изследвания са показвали, че лабораторни мишки изолирани една от 
друга са по-склонни да се пристрастят към предлаганите им замайващи 



мозъка опиати. Други са показвали, че голяма част от травмата на 
завръщащите се от фронта войници се дължи не само на спомените за 
ужасите на бойното поле, но и от усещането за липсата на връзки, което 
изведнъж ги връхлита заедно с цивилния живот. Ние си мислим, че 
семейството може да посрещне тази нужда и все пак някои от най-

самотните, най-изолирани хора в нашите общности са семейни и с деца, 
често толкова френетично заети с отглеждането им и/или с грижата за 
възрастните си родители, че са загубили връзка със старите си приятели и 
не знаят как да създадат нови. 

Църквата не е просто сбор от семейства. Църквата е едно семейство. Ние 
не сме „семейно ориентирани,” ние сме семейство. В църквата ние учим 
уменията, чрез които да бъдем богоугодни синове и дъщери, братя и 
сестри, съпрузи и съпруги, бащи и майки и обратното също е вярно. Ние 
учим динамиката в семейството, която след това живеем в църквата. 
Пастирът е задължен от Библията да „управлява добре домът си” (1 Тим. 
3:4). Причината за това не е, че хората с хаотични семейства са по-лоши от 
всички останали. Наборът от умения да се управлява едно семейство и 
една църква са еднакви. „Ако някой не може да управлява своя си дом как 
ще управлява Божията църква?” пита Павел (Тимотей 3:5). Като църква 
ние растем заедно, и, като такава, ние се нуждаем един от друг. 

Новият Завет обещан на Израел гледал напред към едно бъдеще за народа, 
едно несвършващо царство на свещеници, които да предават божиите 
благословения на народите. Това е причината да се натъкваме на неща, 
които ни изглеждат странни, като например Онан, който е смъмрен заради 
това, че не е довършил сексуалния акт с жената на мъртвия си брат, но 
изливал семето си „на земята” (Битие 38:9). През годините някои са 
тълкували това като предупреждение срещу мастурбацията или като 
забрана за методите за контрол на раждаемостта. Веднъж дори чух един 
проповедник да използва текста като укор срещу фокусираните върху 
самите себе си църкви, които не дават достатъчно за мисии. 
Предупреждението обаче е свързано с изискването девера да продължи 
семейната линия, да „въздигне потомък на брат си” (Битие 38:8). За да 
бъде Бог верен на Своите обещания Израел трябвало да оцелее. Така 
знакът на завета бил отстраняването на кожа, не от пръст на ръката или 
крака, а от детеродния орган. Дванадесетте племена на Яков трябвало да се 
възпроизвеждат. 

Това е причината плена на народа в чужда земя, разрушаването на храма, 
евакуацията на Давидовия трон, всичко това да изглежда като краят на 
света. Бог работел, за да направи Израел различен не просто морално, но и 
посредством знаците на завета и чрез забраната за сродяване с околните 



народи. За да благослови народите Израел не трябвало да бъде претопен от 
други нации и да престане да съществува. Еремия казал на безверния цар 
Йоаким: „Гневът на Господа няма да се върне догдето Той не извърши и 
догдето не изпълни намеренията на сърцето Си. В послешните дни ще 
разберете това напълно” (Еремия 22:30). Това не било просто съд над 
царската династия, която се заигравала с идоли и реагирала погрешно на 
чуждите инвазии. Това изглежда било съд над целия свят. Изглежда 
Давидовият род приключвал съществуването си и задно с него си отивала 
и цялата надежда за изкупление. И все пак Бог постоянно обещавал, че от 
отломките от това семейно дърво ще порасне издънка (Еремия 23:5; Исая 
6:13). Тази надежда сочела към бъдещето. Чрез Израел щял да дойде 
„Христос, Който е  Бог над всички, благословен довека” (Римляни 9:5). 
Всяко поколение можело да се окаже само на едно поклонение от Месията, 
от разчистването на Едемските отломки. И въпреки това всяко поколение 
завършвало със смърт. Царете, дори добрите, се оказвали пречупени и 
повечето били наследявани от синове, които ги надминавали в своя грях и 
бунт. Израел не бил в състояние да се измъкне от проклятието на 
грехопадението. 

Сред всичко това стояло обещанието за един знак, нещо толкова обичайно 
колкото раждането на дете от жена (Исая 7:12-14). Бебето – този, който 
щял да бъде „Бог с нас” – щяло да дойде от остатъка от Израел, който 
изглеждал неспособен да осигури собственото си бъдеще. В девственото 
раждане на Исус имало едновременно свързаност и различност, заплаха и 
обещание. Бог работел чрез избраната кръвна линия, но заедно с това я 
прекъснал. Спасението щяло да дойде чрез „нейното потомство” (Битие 
3:15), чрез потомството на Авраам и Давид. В същото време  детето щяло 
да се роди „не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, 
но от Бога” (Йоан 1:13). От утробата на една майка, която никога не била 
познала мъж Исус бил един знак, че природата сама не е в състояние да ни 
спаси. Семейството било важно, но семейството не било достатъчно. В 
Псалм 110, един от най-често цитираните текстове от Стария Завет в 
Новия, идващият Спасител се разкрива като част от потомството на 
Авраам и Давид, имащ всички права да бъде цар и все пак Давид го нарича 
не „мой син,” а „мой Господ” (Псалм 110:1, Марк 12:35-36). Той е 
вкоренен в семейната линия на Израел и все пак не е обобщение на 
неговото родословие. Той е свещеник не по наследство, а по начина, по 
който била свещеник и тайнствената древна фигура на Мелхиседек – „без 
баща и без майка” (Евреи 7:3). Не знаем произхода на Мелхиседек и не сме 
в състояние да открием естествените му потомци. Изглежда, че той идва 
отникъде. Исус не е свещеник понеже е от семейството на Израел. 
Семейството на Израел е царско свещенство поради Него. 



*** 

Когато Исус говорел за царството на учителя Никодим старият човек бил 
учуден от упоритото Му настояване, че трябва да се „роди отново,” за да 
може да наследи божия нов ред. Никодим разбирал това буквално, като 
физическо акушерство и гинекология. Исус сочел към нещо ново, което 
Бог върши, нещо, което било предварително обявено. Авраам поставил 
сина си на жертвеника знаейки, че когато той бъде убит това означава край 
на цялата надежда за бъдещето, всички Божии обещания (Битие 22;1-14). 

Той се надявал, че Бог може да преобърне самата смърт и да спази 
обещанието си. Така ние сме наследници, деца на обещанието в Христос 
(Гал. 4:26-28). Обещанието никога не е свързано с една връзка или с 
плътски белег, а с верен остатък. Оказало се, че остатъкът е един 
единствен човек, Исус от Назарет, Който събрал в Себе Си Бога и 
носещото Божия образ човечество. Плътта и кръвта ни дават нашето 
физическо съществуване, но плът и кръв не могат да наследят божието 
царство. Ние трябва да се родим отново (Йоан 3:3). Всички родословни 
дървета в Библията гледат към дървото на Голгота. Триумфиращият 
Христос след като дал живота Си като жертва на кръста и след като 
победил самата смърт в Своето възкресение сега седи отдясно на Бога 
казвайки: „Ето, Аз и децата, които Ми е дал Бог” (Евреи 2:13). Нашата 
идентичност е в Него. Неговата история сега е наша история. Неговата 
кръвна линия сега е наша кръвна линия. Неговото наследство сега е наше 
наследство. И Неговото семейство сега е наше семейство. Ако сме в 
Христос ние имаме един нов Баща, едно ново потекло и един нов дом 
пълен с братя и сестри. Ние имаме една църква. 

Църквата е странен отговор на нашето разбиране за семейство. Пророк 
Исая предсказва, че Бог ще избави остатък от народа Си и отново ще ги 
засели в обещаната земя. Но той вижда нещо повече от това. Той обещава, 
че този остатък ще включва много хора, които не приличат на етнически 
евреи. „А чужденецът, който се е прилепил към Господа да не говори 
Като каже: Господ съвсем ще ме отдели от людете Си; Нито да каже 
скопецът: Ето, аз съм сухо дърво” (Исая 56:3). Защо Бог в словото Си 
свързано с надежда за избавление на народа от чуждото робство говори за 
включване на чужденците? И защо специално посочва евнусите – 

кастрираните хора, които често служели на царете без да бъдат разсейвани 
от семейство? Оплакването на евнуха със сигурност изглежда разбираемо. 
Той няма бъдеще пред себе си, път, който човек може да начертае пред 
себе си на семейното дърво. 

Всеки път когато чета този текст си спомням как един мой приятел ме 
покани да говоря на една конференция за мъже. Без да познавам църквата 



предположих, че участниците ще бъдат както тези на другите мъжки 
конференции, които бях посещавал, млади семейни мъже. Пристигнах 
подготвен да говоря за сексуалните изкушения и за необходимостта от 
сексуална радост в брака, за това „да се радваме с жената на младостта 
си” (Притчи 5:18) и с множество материал почерпан от книгата Песен на 
песните. Когато пристигнах открих, че в залата няма човек по-млад от 85 
години. Аз зная, че някои хора са способни да поддържат активен 
сексуален живот до и дори след стогодишна възраст, но докато премислях 
материала си стана очевидно, че никой от тези мъже нямаше да може да 
живее по описания от Соломон начин. По-късно един възрастен брат в 
Христос пристъпи със своята проходилка към мен и ми каза; „Благословен 
да си ти, който като Езекиил каза на тези сухи кости: „Оживейте!”” 

Чувствах се глупаво и все пак дори и така моята старческа сексуална 
конференция беше безкрайно по-реалистична от Бог, Който казва на 
евнусите, че те няма да бъдат безплодни. Разбира се, че са такива. Те са 
лишени от физическият орган, чрез който да консумират един брак или да 
заченат деца. Как тогава Бог може да каже това? 

Бог обещал, че чужденците, които се свържат с Него ще бъдат реална част 
от народа Му. Той обещал, че верните евнуси няма да бъдат „сухо дърво. 

На тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си Спомен и име по-добро 
от синове и дъщери; На тях ще дам вечно име, Което няма да се заличи” 

(Исая 56:4-5). Човек може да се надява неговата семейна линия да 
продължи във времето пренасяйки името му в бъдещето. В евангелието 
Бог ни е дал много повече от това – Той ни пренася, лично, в едно бъдеще 
чрез вечния живот и възкресението от мъртвите. Това е вярно дори за 
хората лишени от гражданство или семейство или, в случая с евнусите, 
дори без детеродни органи. „И тях ще доведа в светия Си хълм, И ще ги 
зарадвам в Моя молитвен дом; Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми 
бъдат благоугодни на олтара Ми, Защото домът Ми ще се нарече 
Молитвен дом на всичките племена. Господ Иеова, Който събира 
изгонените на Израиля ето що казва: Ще му събера още и други Освен 
своите му, които вече са събрани” (Исая 56:7-8). Бог открива всичко това 
точно след като ни казва, че един слуга ще бъде „наранен поради нашите 
беззакония” и ще понесе нашия грях (Исая 53:5). Бог предефинира за нас 
какво ще включва „наш.” В един от малкото пъти, в които виждаме нашия 
Господ Исус разгневен в евангелията Той цитира този текст след като е 
изгонил среброменистелите от храма: „Домът Ми ще се нарече молитвен 

дом за всички народи” (Марк 11:17). След възкресението Си Исус изпраща 
Духа, за да извърши точно това, да прибави към Своя народ хора от всяко 
племе, език и народ. Един от първите, които виждаме е етиопският евнух 
четящ свитъка на Исая. Свързвайки се с Христос той не е вече „чужденец,” 



а „съгражданин на светиите”. Той не е „сухо дърво,” а член на „божия 
дом” (Ефесяни 2:19). 

Ние имаме естествена склонност да принадлежим към нещо. В църквата 
ние принадлежим един на друг като братя и сестри с общо бъдеще. Дори 
езика на „братя” и „сестри” може да ни изглежда прекалено метафоричен 
като „братя” в дадена общност или „молитвени войни” в християнския 
речник. Но точно тази метафора сплотявала древната църква когато хората 
откривали какво означава да споделят една обща история в миналото и 
едно наследство в бъдещето. Те знаели, че братята и сестрите имат 
задължения един към друг каквито нямат към външния свят. Това е 
причината ранната църква да е описана като грижеща се за финансово 
бедните сред тях и като държаща църковните членове отговорни за 
греховете им. Ние не сме изолирани един от друг чрез стената на личното 
пространство, а принадлежим един на друг. Ние носим теготите един на 
друг понеже сме семейство. 

*** 

Като баща на пет сина аз трябва постоянно да водя с децата си 
„разговорът” за това какво да очакват през пубертета. Не искам те, 
подобно на мен самият, да бъдат хванати неподготвени от големите 
промени и да се чувстват объркани и виновни. Повтарям им, понякога 
отново и отново: „Ето какво ще се случи, не се страхувай. Това е 
нормално. Ти не си някакъв изрод.” Обикновено когато започна да водя 
този разговор синът с когото говоря си мисли, че преувеличавам. Той не 
може да си представи (този вид) мисли за момичета още по-малко пък 
всичко останало. Аз повтарям казаното и добавям: „Казвам то го сега, за да 
знаеш, че можеш да ми кажеш когато се случи.” Докато го правя понякога 
ми се иска да беше имало някой, който да обясни това на мен самия заедно 
с всички останали промени: „Ето какво представлява кризата на средната 
възраст” или „Ето какво ще се случи с брака ти когато децата заминат и 
семейното гнездо остане празно” или „Ето как трябва да се отнасяш с 
остаряващ родител в друг град, който иска да запази всичките си скътани 
неща, макар че е време да се премести в пенсионерски апартамент.” Често 
имам нужда някой да ми каже: „Това е нормално, не се паникьосвай” и 
мога да си представя, че още много хора искат да чуят същите думи от 
мен. Църквата е тук, за да се подготвяме един друг духовно за промените, 
които се случват по нашия път към Сион. И докато вървим по този път 
църквата е една семейна икономика, в която всеки един използва дарбите 
си в полза на общата мисия. Фактът, че всеки човек има дарба за 
изграждане на останалите е един от начините, по които Бог ни показва, че 
ние принадлежим към нещо по-голямо. Ние сме желани. Ние сме обичани. 



Част от това, което означава за консервативните християни да имат 
„семейни ценности” е да осъзнаят, че нашето виждане за семейството е по-

голямо от това на Дарвиновата теория. Това може да означава да имаш в 
дома си допълнителна спалня където жертва на СПИН да може да прекара 
последните си години, място на дивана пред телевизора във всекидневната 
за жена, чийто родители са я изхвърлили от къщи понеже са открили, че е 
бременна, стол на масата за закуска за мъж, който се бои, че ако прекара 
нощта сам в своята къща отново ще намери бутилката с уиски. Един 
християнин отварящ домът си за нежеланата майка, за безработния мъж 
или за труден тийнейджър попаднал в системата за приемна грижа не 
върши благотворителност или героизъм. Чрез това ние просто правим 
каквото семействата правят без усещане за някакво задължение в замяна. 
Ние сме семейство. Това означава, че нито един християнин не живее сам 
и не умира сам. Не съществува такова нещо като „сам” християнин. 

Семейната природа на църквата е и причината Писанието да говори по 
семейни въпроси не само на семействата, а на цялата църква. 
Наставленията към съпрузите и съпругите, децата и родителите в Ефесяни 
5 и 6 или Колосяни 3 не са написани само за тези, които се намират в 
подобна ситуация, а за целите църкви и трябва да се четата от всички. 
Бракът е работа на моята църква. Членовете на църквата, които се борят  с 
факта, че са несемейни не са единствено техни проблеми, а и мои. Ние 
принадлежим един на друг. Освен това въпросите на семейството не са 
просто за тези, които „имат семейство” по начина, по който ние 
дефинираме това. Ние всички идваме от някаква форма на семейна 
единица дори и тези, които не знаят имената и лицата на останалите (което 
носи със себе си свои собствени предизвикателства). Но много повече от 
това ние всички сме призовани да бъдем родители и да имаме родители. 
Това не се отнася просто за хората, които са женени и с деца, което може 
да е най-често срещаната форма в северноамериканската църква, но просто 
не е това, което Новия завет определя като „нормален християнски живот”. 

Семейството, не целибата, е изключението в Новия завет, и то като 
позволение поради слабост (1 Коринтяни 7:7-9). 

Ние сме призовани да бъдем бащи или майки, брат или сестра без значение 
дали имаме естествено или законово семейство. Апостол Павел пише до 
Тимотей като до „истинското ми чедо във вярата” (1 Тимотей 1:2). Той се 
нарича не само баща на мнозина, но също така и майка, страдаща поради 
своята бременност заради църквите „докато Христос се изобрази във вас” 

(Гал. 4:19). На една преминаваща през трудности църква Павел пише: 
„Защото макар и да имате множество наставници в Христос пак много 
бащи нямате. Понеже аз в Христос ви родих чрез благовестието” (1 Кор. 
4:15). Това не се отнася единствено за апостолите и пророците, но за 



всички нас: „Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-

младите като братя, старите жени като майки, по-младите като 
сестри – със съвършена чистота” (1 Тимотей 5:1-2). За нас е 
изключително важно да разберем това ако желаем да следваме пътят на 
кръста, един път, в който Исус на кръста предаде една нова майка на 
новият й син докато установяваше църквата. Ние трябва да имаме духовни 
майки и бащи водещи и подкрепящи другите в църквата. По този начин 
църквата свързва поколенията. 

*** 

Често чувам възрастни хора в църквата да обвиняват младото поколение, 
че не почита мъдростта, която идва с възрастта, а е готово да слуша 
единствено своите връстници. Разбира се, понякога това е вярно. 
Царството Израел се разделило отчасти понеже Соломоновият син Ровоам 
„отхвърли съвета, който старейшините му дадоха, та се съветва с 
младите си служители, които бяха пораснали заедно с него” (3 царе 12:8). 
Да съкратя дългата история: нещата не потръгнали добре. 

Но аз не усещам подобно отношение в повечето млади християни, които 
срещам. Вместо това въпросът, който най-често ми задават е: „Как мога да 
си намеря наставник?” Когато човек притисне тези млади християни той 
ще открие, че те не търсят „наставник” в смисъла, по който го описва 
корпоративния свят – някой, който предава уменията и им помага да се 
изкачат по стълбата на успеха. Това което те описват не е толкова 
корпоративен треньор колкото бащинска или майчинска фигура. Те не 
знаят как да търсят подобни взаимоотношения. Създаването нa приятели 
става трудно щом веднъж подминем детските години. Невъзможно е човек 
да не стане особено уязвим за отхвърляне ако отиде и каже: „Би ли била 
моя майка?” Или „Би ли бил мой духовен баща?” И все пак това е 
същностен аспект от духовното формиране. Ние се учим както от думи 
така и от подражание. „Това е причината ние да имаме класове и 
демонстрации по готварство заедно с книгите по готварство,” отбелязва 
един социолог. „Това е паричната ние да имаме ученици, стажанти, 
студентски обиколки и обучение на работното място така както и 
учебници и упътвания.” В изкуплението Бог ни е дал и двете неща – едно 
записано и прогласено Слово, което да ни води и отношения един с друг в 
тялото Христово. 

Исус казва, че носенето на кръста означава готовност да оставиш баща си 
майка си, братя и сестри. Ранната църква била пълна с хора направили 
точно това. Те били отхвърлени от своите родители и семейства понеже 
приели един източен култ и отстъпили от една култура, в която почитта 
към боговете била важна част от патриотизма. Във всяка здрава църква, 



която провежда мисия ние ще видим много повече хора, които са се 
изправяли пред подобно отхвърляне от семействата си. Това не означава, 
че те са без семейство, а че са намерили ново такова. Когато Петър казва 
на Исус, че е оставил всичко, за да Го последва (което наистина 
изглеждало вярно), Исус отговорил: „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” (Марк 10:29-

30). В тази епоха ние трябва да очакваме гонения, но трябва също така да 
очакваме да открием сред общността на кръста „стократно” семейството, 
което сме оставили зад себе си. 

Това е за настоящата епоха. Обещанията за бъдещия живот са дори още 
по-големи. Думите на Исус, че във възкресението няма да има женене или 
омъжване, но ще бъдем „като ангелите на небето” (Марк 12:25) може да 
донесат голямо объркване. Всъщност, ако сме честни те може да ни 
накарат да се засрамим. Ние искаме да отидем на небето, но се чувстваме 
изкоренени от това, което е наистина важно за нас  – приятелството, 
семейството, взаимоотношенията. Точно това преобръщал Исус в 
разговора си със садукеите, в който Той прави Своята забележка за липсата 
на брак в небето. Религиозните водачи, които не вярвали в телесното 
възкресение се опитвали да Го уловят чрез един безумен сценарий за жена 
омъжваща се последователно за брат след брат, всеки от които умирал. Ще 
бъде ли тя жена на седем съпруга в новото творение, питали те? Те имали 
едно виждане за бъдещето, което приличало не толкова не възкресение, 
колкото на съществуване като зомбита – едно продължение на 
приоритетите и призивите на настоящата епоха във вечността. Призивът да 
се женим и да населим земята ще е приключил понеже Исус ще е предал на 
Своя Отец пълният брой на Неговите човешки деца. Вселената ще е 
оживяла с човешки живот и човешка власт. Нашето бедно разбиране за 
свръхестественото ни кара да заключим, че „ангелско” съществуване 
означава една самотна, безстрастна, непреставаща скука. Но ангелите са 
същества, които управляват „началства и власти,” които изпълняват 
божията мисия (Евреи 1:14). Нашата мисия ще се промени, но тази 
промяна ще донесе повече благословение, не по-малко. Семейството може 
да бъде за нас едно средство да видим Исус, но Исус не е средство за целта 
на семейството. 

*** 

Естествените връзки са силни и то по причина определена от Бога. 
Стремежът на една паднала вселена е да направи тези естествени връзки 



дори още по-силни превръщайки ги в религия. Това има известен паралел с 
патриотизма тъй като думата патриотизъм идва от корена на думата баща. 
Естествено е да обичаме отечеството си. Патриотизмът е добро осъзнаване 
на благодарността към Бога и към другите за благословенията, които сме 
наследили като част от една страна. Но патриотизмът или национализмът 
когато застане на първо място е грозен, насилнически, дори садистичен. 
Най-добрите граждани на която и да е земна страна са тези, които 
разбират, че тяхното жителство в тази страна не заема първото място. Има 
по-висша връзка стояща над държавата. Проблемът да поставяме нацията – 

коя да е нация – на първо място, над божието царство, е не просто, че това 
представлява форма на идолопоклонство (най-важният проблем), а и че 
това всъщност не е патриотично. Всяка страна, племе или село трябва да 
има принципи надхвърлящи тези на личната му политика, които го държат 
отговорено за собствените му идеали и стремежи. Където такива липсват 
човек губи патриотизма и го заменя с култ.  

Проблемът да поставяме семейството на първо място, над божието 
царство, е, че ние, преди всичко заменяме един жив Бог с поклонение на 
самите себе си и, второ, че губим способността да бъдем хора, които са 
способни да обичат своите собствени семейства. Същото е вярно и за 
семейството. Любовта към семейството не е само добра, но и библейски 
постановена. Когато обаче любовта към семействата застане на първо 
място тя става, в най-добрият случай, дарвинистка и атеистична.  

Ако моята приятелка наблюдаваща посетителите на църква от кафенето 
през улицата беше чула, че ще е добре дошла единствено ако е част от 
семейство тя би чула нещо различно от благовестието на Исус Христос. За 
щастие църквата знаела как да предложи благовестието без да добавя нищо 
друго към него. Но има много други хора като нея, вероятно дори сега 
наблюдаващи църквата от безопасно разстояние. Ще чуят ли те от нас 
благата вест, че Исус Христос кани тях и нас в едно семейство, каквото 
никога не бихме могли да си представим, едно семейство свързано не чрез 
кръвта течаща в нашите вени, а чрез кръвта пролята от Неговите? 

 

 

 

 

 



 

 

 Глава 6 Мъжете и жените при кръста 

Докато растях аз намерих изход от копнежът да постигам неща, да се 
представям добре и да вярвам на комикси. Оприличавах се на 
супергероите най-вече понеже копнеех за уединена крепост или за 
скривалище в подемна пещера, за тайна идентичност където никой нямаше 
да може да изисква вниманието ми със сигнал в небето. Можех да се 
идентифицирам с Кал-Ел от Криптон или с Брус Уейн от Готъм. За жената 
чудо обаче исках да се оженя. 

Поглеждайки назад увлечението ми по принцесата амазонка изглеждаше 
съвсем разбираемо: тя беше красива. Тя е достатъчно съблечена, за да 
предизвика тръпка от забраненото в един растящ баптист, но не чак 
толкова, че той да се чувства виновен заради това. Чудя се обаче дали 
нямаше и още нещо. За разлика от много жени тя нямаше да изисква нищо 
от мен – нито добри оценки нито запаметени библейски стихове нито да 
кося тревата. Тя не се нуждаеше от мен, за да й помагам или да я 
защитавам. Всъщност тя изобщо не се нуждаеше от мен. Беше достатъчно 
силна, за да се грижи за себе си. При това положение аз бях точно 
момчето, за което беше създадена жената чудо. 

Жената чудо е измислена от известният психолог Уилям Молтън Марстън 
прогресивен, ранен пионер на феминизма притежаващ значителни знания 
по гръцка и римска митология. Той смятал, че комиксите са морално 
разрушителни за децата поради тяхната „смразяваща кръвта мъжкост”. 

Мъжествеността била доминантна и насилническа, твърдял той, но на 
децата би могла да бъде дадена и друга възможност. „Дайте им една 
изкусителна жена по-силна от тях самите, на която да се покорят,” написал 
той, „и те ще са горди да бъдат нейни покорни слуги”. Резултатът бил 
Дайана, принцеса излязла от митовете на гръцките и римските божества, 
жена, която живеела на остров обитаван от силни жени без мъже и по този 
начин без кръвопролитие и война. Тя била изпратена в мъжкия свят, за да 
спре насилието носено от тази смразяваща кръвта мъжественост със сила, 
мъдрост и едно златно ласо, което, подобно на другото изобретение на 



Марстън, полиграфът, можело да принуди лъжците да казват истината. За 
разлика от другите героини в комиксите тя не била съпруга, приятелка или 
отдавна изгубена братовчедка на някой от героите мъже. Тя не се нуждаела 
от защита и всъщност била тук за да защити мъжете от заплахата на 
собствената им мъжественост. 

Аз надраснах своето увлечение по жената чудо, макар че все още й се 
възхищавам. Момчетата и момичетата (както и мъжете и жените) имат 
нужда от модели на силни, динамични, уверени в себе си жени. За това 
Марстън, и по-късните феминисти, бил прав. Въпреки това жената чудо 
изпраща някои разнопосочни сигнали. Трудно е да си представим жената 
чудо с наднормено тегло или непривлекателна по стандартите на Медисън 
авеню. В този смисъл тя изглежда единствено утвърждава културното 
послание, че стойността на една жена е, поне отчасти, в това дали тя е 
физически привлекателна за мъжете, че супермоделите ще наследят 
земята. Освен това жената чудо почти не би могла да съществува ако не 
съществуваше борбата между половете. Наистина много мъже биха били 
готови да станат нейни роби ако не по друга причина то поради 
способността й да ги освободи от наложеното им от културата бреме да 
носят отговорността да се грижат и да защитават жените. И жените биха 
могли да видят една картина на жена, която не се свива пред хищническо 
поведение на мъжете, което, дори след толкова години все още 
продължава да се среща на работните места и дори в собствените ни 
домове. Дори в 21 век ние все още не можем да намерим една войнствена 
принцеса, която да се бие за нас или остров, на който да избягаме от 
напреженията и разделенията, които често се проявяват между мъжете и 
жените особено когато тези мъже и жени са женени един за друг. 

Апостол Павел знаел за жената чудо. Или по-скоро, знаел за 
митологичните богини, върху които бил изграден нейният образ, 
включително за едно гръцко божество наречено Артемида (Диана). Градът 
Ефес, в Мала Азия бил известен с храма на това божество. Тя притежавала 
както това, което е известно като „силни” мъжки качества на ловуване и 
война така и „меките” женствени качества на плодовитост и раждане на 
деца. Тя била също така много полезна на мъжката силова структура в 
пристанищния град. Евангелието разбунило Ефес поради пазарната 
заплаха за индустрията на майсторите на сребро правещи фигури на 
богинята Артемида (предполагам, че можем да ги наречем фигури на 
жената чудо), които човек можел да си купи търсейки нейната 
благословия. Мъжете начело на този бизнес знаели, че царуването на Исус 
би било заплаха за култа на плодовитостта и по този начин заплаха за 
тяхната маркетингова стратегия. Страхувайки се за известността на града, 
която се крепяла на присъствието на храма в него и на поклонението на 



Артемида, майсторите на сребро подтикнали тълпата да вика срещу Павел, 
който проповядвал благовестието: „Велика е ефеската Диана” докато 
целия град се смутил (Деяния 19:28-29). В една подобна култура вероятно 
само на няколко пресечки от известния храм може да са чели думите от 
писмото на Павел към ефесяните, което той написал в затвора малко след 
сблъсъка си с майсторите на сребро – вероятно на светлината на свещ от 
малка група хора събираща се в стая под наем. 

Християните правилно разбират, че петата глава от посланието към 
ефесяните е ключова за разбирането на брака дори когато са на различни 
мнения за значението на текста за съпруга и съпругата. Това, което не 
схващаме толкова лесно е, че тази глава се отнася за нещо много повече от 
брака и всъщност е много по-голяма от просто мъжете и жените. 

Ефесяни пасва на една по-широка рамка, в която майсторите на сребро от 
Ефес с право виждали преобръщащо вселената послание. Част от нашето 

объркване произлиза от факта, че ние сме свикнали да четем Библията на 
глави и стихове. Това е полезна структура даваща ми възможност бързо да 
намеря даден стих. Но посланието към Ефесяните не е било писано, за да 
се чете на глави и стихове. Може несъзнателно да мислим, че началните 
глави на посланието са „дълбоката” част занимаваща се с въпроси за 
предопределението и божия суверенитет над курса на историята и планът 
за спасение докато втората част е „практическа” свързана с всекидневни 
неща като брака и родителството. Това не е вярно. Ефесяни не е набор от 
самостоятелни „епизоди” на поучение („…и с това завършва нашето 
изучаване за единството на евреи/езичници. Бъдете отново с нас 
следващата седмица когато ще отворим следващата глава и ще говорим за 
духовните дарби.”). Вместо това цялото послание е един разгръщащ се 
аргумент свързан с това, което апостолът нарича „Христовата тайна” както 
ключ за смисъла на света. В това послание Бог разкрива нещо огромно, 
нещо което Павел казва, че е било скрито от предишните поколения и сега 
бива разкрито. Тайната е, че божията цел е виждана в Христос „като един 
план преди началото на света да събере всичко в него, това, което е 
небесно и земно” (Ефесяни 1:9-10). Тази тайна по-нататък е обяснена в 
описанието и мисията на църквата „че езичниците са сънаследници, 
членове на същото тяло и участници в обещанията в Христос Исус чрез 
благовестието” (3:6). 

В тази тайна ние виждаме, че евангелието не е една допълнително 
измислена спасителна операция, а идеята на цялата сътворена реалност от 
самото начало. Исус не е „план Б,” чрез който вселената да бъде върната в 
правия път, а моделът и крайната цел. И разделението между вярващите 
евреи и езичници не е просто неудачен начин да живеят заедно: тези 



разделения проповядват едно алтернативно благовестие. Примирението на 
евреите и езичниците открива тайната на божия план да спаси и обедини 
Своя народ в Христос. Павел казва на общността какво означава това за 
брака и следователно, нещо за начина, по който мъжете и жените трябва да 
се отнасят едни към други. 

Горното изречение може да ви накара погрешно да решите, че текста 
предполага, че бракът е задължителен. Не е така. На друго място апостолът 
ни казва, че бракът е едно позволение за тази епоха и че целибата е 
нормата за хората служещи в църквата. Можем също да решим, че 
дискусиите за мъжете и жените в светлината на брака ще означават, че 
мъжествеността и женствеността са дефинирани единствено в светлината 
на брака. Отново, това не е вярно. Мъжете, които никога не са се женили 
са мъже и жените, които никога не са се омъжвали са жени във всеки един 
смисъл на тези думи. Когато за първи път виждаме едно ново тяло чрез 
ултразвукова технология или с очите си ние казваме „Момче е!” или 
„Момиче”. Ние не казваме „Един ден ще стане жена ако си намери съпруг” 

или обратното. 

Бракът ни казва нещо за значението на мъжете и жените не понеже е за 
всички, а понеже това единство е мястото където преди всичко останало 
ние виждаме най-пълно връзката между мъжа и жената. Например в един 
тест, който е неясен за много съвременни християни, апостол Павел говори 
за „покривалото на главата” за жените в църквата (1 Кор. 11;1016). Както 
хората изучаващи тази епоха са казвали, това покриване в онова време 
обозначавало брака, т.е. че една жена не е свободна за други мъже. 
Пренебрегването на този символ е забранено от апостола. 

Това едва ли изглежда адекватно за нашата епоха тъй като покриването на 
главата не носи подобен смисъл (макар че други символи правят това). Но 
на пръв поглед това би изглеждало неадекватно дори за хората в 
оригиналния контекст, които не са семейни или за тези, за които символът 
не се отнася по някаква друга причина. И все пак дори тук това учение е 
свързано с нещо много по-широко приложимо и контра-културно: 
взаимната зависимост на мъжа и жената един от друг. Ние не сме 
независими един от друг „понеже както жената е от мъжа така и 
мъжът е чрез жената” (1 Кор. 11:12). Старият лозунг, че „жената се 
нуждае от мъж толкова колкото и рибата от колело” просто не е верен. 

Упоритият мит за мъжкото превъзходство е премахнат от факта, че дори 
най-предубеденият женомразец е намерил живота си в репродуктивната 
система на някоя жена и първоначално е обитавал нейната утроба. Ние се 
нуждаем един от друг. Това не е вярно единствено за семейните, но бракът 
показва това на всеки понеже ние всички, без значение дали сме семейни, 



сме се появили в следствие на брак или от някакво подобие на брачен 
съюз. Когато Павел ни напомня, че „от началото на създанието Бог ги е 
направил мъжко и женско”. Той прави това в контекста на един спор за 
брака (Марк 10:1-12) позовавайки се на това първо библейско споменаване 
на мъжа и жената, което е в контекста на един брачен съюз. 

*** 

Бракът означава нещо за цялата църква и за света. Понякога това 
подчертава добротата както на мъжествеността така и на женствеността, а 
друг път спецификите на брачния завет, който трябва да се прилага по 
общо към мъжете и жените. Обичайният начин, по който тези 
основополагащи новозаветни текстове за брака се проповядват на практика 
изключват останалата част от църквата тъй като те са представяни като 
насоки и по-щастливи, по-здравословни „взаимоотношения”. Но в тях има 
много повече. 

Павел ни открива, че тайната на Христос обяснява защо Битие ни казва, че 
„мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и 
двамата ще бъдат една плът” (Еф. 5:31). Няма нужда човек дори да 
приема авторитета на Битие, за да види, че този принцип е верен. Всяко 
поколение предава, в една или друга форма, някакво сексуално 
образование на следващото. Обикновено това не става под формата на 
убеждаване следващото поколение да прави секс заради бъдещето на 
човешката раса. В хората действа една сила, която ги води към сексуално 
единение, сила, която понякога може да ни накара да се чувстваме сякаш 
полудяваме. 

Човешките култури през последното хилядолетие са имали различни идеи 
за начина, по който трябва да изглежда брака, но човешкото единение се е 
предполагало винаги и навсякъде. Всяка култура има любовни песни. Тук 
със сигурност действа една голяма „тайна,” като под тайна нямам предвид 
нещо неразбираемо, а една голяма, космическа сила, която действа отвъд 
човешките структури за съжителство или постигането на оргазъм. 
Мнозина в наше време биха обяснили тази „тайна” като безличностен 
дарвинов нагон за естествен подбор. Библията я обяснява по различен 
начин: „Тази тайна е голяма, но аз казвам това за Христос и за 
Църквата” (Ефесяни 5:32). Ние всички знаем (в някаква степен) „какво” е 
бракът и вярващите знаят „Кой” стои зад него, но тайната на Христос ни 
отговаря на въпроса „защо” е всичко това. 

Христос и Църквата тук не са представени като илюстрации на мъжа и 
жената в брака. Да кажа това би било толкова абсурдно колкото аз, един 
баптист, да споря с моят приятел, който е кръстен чрез поръсване, че Исус 



е бил разпънат, погребан и възкресен от мъртвите, за да ни научи на 
удачния начин на кръщение. Аргументът е точно обратният. Ако не е така 
той въобще няма никакъв смисъл – ние кръщаваме заради Христовото 
спасително дело, но Той не е умрял, за да можем ние да кръщаваме. 

Същото се отнася и за брака. Христос и Църквата не са илюстрации на 
семейството, семейството е илюстрация на Христос и Църквата. Бог в 
вложил този вид връзка „една плът” в природата, не просто, за да може 
човечеството да се възпроизвежда във времето. Ако искаше Той можеше 
да ни направи да се делим индивидуално, подобно на амебите. Той го е 
поставил тук като една икона на едно по-фундаментално единство една 
плът, това на благовестието. По-конкретно, този текст, както и други 
новозаветни пасажи, се обръщат към цялата църква и след това по-

конкретно към „съпрузите” и „съпругите” (не към мъжете, които да вземат 
решения заради своите съпруги). И Духът прави всичко това в контекста 
на кръста. 

Това е важно понеже ако не започнем с тази истина за цялото човечество в 
творението и в разпятието ние ще завършим като отричаме половите 
различия по начин, който ни наранява един друг и ни кара да се покланяме 
на различен Бог. Когато учи галатийските църкви за нашето единство с 
Исус в проклятието, което Той взема и живота, който дава на кръста, Павел 
заключава: „Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма 
мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса” (Гал. 
3:28). Това не означава, че кръста премахва твoрческия ред, ред който 
както Павел така и Исус утвърждават на други места. Този текст определя 
значението на наследството. Текстът продължава: „Защото ако сте в 
Христос то сте и Авраамово потомство, наследници по обещание” (Гал. 
3:29). Това учение на Павел е удивително що се отнася до Христовата 
тайна. Всеки, който е в Христос е получил всички божии обещания. 
Езическите християни не получават нищо по-малко от това, което 
получават и християните-евреи понеже и двете групи са приели обещания 
на една и съща основа: те са се свързали с Христос както главата с едно 
тяло и по този начин са „сънаследници” с Него. 

Същото е вярно и за мъжете и жените (вероятно дори още по-удивително 
твърдение в контекста на 1 век). Евреите и езичниците, мъжете и жените, 
са виждани като „синове” в контекста на наследството. Разбира се, едно 
наследство, се предавало от баща на син, обикновено на първородния. 
Делът на жената от наследството идвал от нейния брак, което било 
причината вдовиците да са толкова заплашени икономически. Но в 
Христос жените, така както и мъжете, ще владеят и царуват в новото 
творение, което ни очаква. 



Това е в хармония със свидетелството на Стария Завет където и мъжете и 
жените са създадени по божия образ. Това не означава само, че те 
притежават еднакво достойнство и ценност (макар че това също е вярно), а 
и че те споделят мисията дадена от Бога на човечеството над творението. 
На кръста Бог повторно утвърждава една мисия и едно наследство за 
човечеството, не само за мъжете, които след това трябва да вземат 
зависещите от тях със себе си. Исус не предлага Своята саможертва за 
ангелите, а за хората (Евреи 2:16). Деление, видяно през примиряващата 
сила на кръста, не е между мъжете и жените, а между хората и не-хората. 

Когато разделя „съпрузите” и „съпругите” в Ефесяни 5 и „мъжете” от 
„жените” на други места в Библията Писанието предполага, че заедно с 
нашата обща човечност и общата ни съдба има някои уникални приноси 
дадени на мъжете и жените. Това може да бъде оспорено в някои кръгове, 
макар че всъщност не би трябвало. Практически всеки признава, че има 
някаква уникалност в майчинството както противопоставено на 
бащинството. Това е причината земните религии от всяка епоха да се 
обръщат към „божествената женственост”. Те разбират, че в една майка 
има нещо различно и практически винаги това е свързано с някакво 
ударение върху даването и поддържането на живот. Същият принцип се 
проявява и когато политическите коментатори говорят за „партия на 
бащите” подчертавайки въпросите на националната сигурност и личната 
отговорност и за „партия на майките” подчертавайки една мрежа за 
социална сигурност и защита на уязвимите. Дори тези, които настояват, че 
пола е просто социална конструкция се изразяват по подобен начин. 
Оставяйки за момента настрана етиката на транссексуалния спор  самото 
твърдение, че някой е биологически мъж, но всъщност е жена или 
обратното, заедно с необходимостта човека да утвърди себе си като такъв 
предполага, че съществува някаква разлика отиваща отвъд социалните 
приемания за мъжественост и женственост. И колкото и политически 
опасно да е да правим дори най-общите подобни твърдения всеки лекар 
знае, че да инжектира една жена с тестостерон или един мъж с естроген ще 
доведе до определени предвидими резултати свързани това, което знаем за 
разликите между мъжете и жените. 

По отношение на комплементарността между мъжете и жените 
християните може да са на различни мнения какво точно означава това в 
различните ситуации, но всички ние трябва да приемем една 
коплементарност в творческата мисия ако не по друга причина то поради 
това, че заповедта „плодете се и размножавайте се” се изпълнява и чрез 
мъже и чрез жени – всъщност никой пол не може да я изпълни без другия – 

макар и по различен начин в акта на възпроизвеждане. Това е причината 
Библията да говори за първата жена като за „помощник” на мъжа. Ние сме 



склонни да разбираме това в един съвременен корпоративен смисъл, сякаш 
жената е поставена като асистент на главния мениджър. Това не е така. Тя 
не е помощник понеже стои под него, а понеже той не е в състояние сам да 
изпълни поставената му мисия. Той трябва да бъде подпомогнат от някой 
друг, който идва от страната му. И това е тя. 

Във всяка култура съществува опасност да превърнем в идол или да 
преувеличаваме разликите между мъжете и жените. Рут била 
едновременно съпруга, майка и селскостопански работник. Давид бил 
едновременно войн и музикант. Идеята, че мъжът е предимно „див” или 
„войнствен” или че жената е най-вече „сензитивна” или „ориентирана към 
отношенията” не съдържа евангелския ред. Точно обратното. Човек често 
може да види тази тенденция в църкви където, в някои региони, „мъжките 
служения” са поставени почти изцяло в контекста на „вечери с диви игри” 

празнуващи лова, а „женските служения” са ориентирани около 
подреждане на масата и планиране на чайни партита. Има ли възможност 
да подчертаваме и двете неща? Разбира се. Но ние трябва да извличаме 
нашите разбирания за това какво означава да бъдеш мъж или жена от 
Писанието, а не от културните стереотипи. В някои части на 
християнството Нимрод и Лемах биха били определени като мъжествени, а 
заповедта да обърнем и другата буза когато бъдем ударени биха се приели 
за „женствени”. В подобни случаи мъжествеността и женствеността се 
определят от идоли, а не от кръста. Една определяна от кръста женственост 
не идва с блясъка на жената на Потифор, а с утвърждаваното от Библията 
мъжество на Евникия и Лоида. 

*** 

Има разлики между мъжете и жените, които са свързани с разликите 
между бащинството и майчинството – и помнете, всички християни са 
призовани към поне някои аспекти на духовното родителство в църквата 
дори когато не са семейни. Виждаме това в нашите собствени родители. 
Адам е създаден от земята и името му отразява неговият произход от 
пръстта (Адам на еврейски означава „земя”). Той е призован да обработва 
земята, но проклятието препятства този аспект от неговата мисия. Адам се 
опитва да култивира земята, но тя му ражда тръни и бодили и пот на 
челото му. Обратно, Ева е създадена от страната на човечеството и е 
наименувана майка на живота. Отново, проклятието затруднява именно 
този аспект от нейната мисия като препятства подкрепата на новия живот. 
Дори и в проклятието ние виждаме да се издигат родители, които ни учат 
на призива да бъдем мъже и жени, майки и бащи. Но тези неща отразяват 
общите модели на надареност, а не цялостни категории. Запитайте си: 
Подкрепят ли мъжете? Да. Исус сравнява Себе Си с квачка, която събира 



пилетата си. По подобен начин апостол Павел е бил мъж, но се сравнява с 
раждаща жена и с кърмеща майка. Призовани ли са жените да снабдяват и 
да защитават? Да. Би било добре да посъветваме хората да не закачат Яил 
ако не искат да бъдат халосани с колче за разпъване на палатка по главата. 
Майката в Притчи 31 не е описана като получаваща закуска в леглото в 
деня на жената, а като човек, който сключва сделки в недвижими имоти. 

Поетът и есеист Уендъл Бери отбелязва разликата между половите 
различия и половите разделения. Често ние не сме в състояние да 
разграничим двете неща. „Половите различия не са проблем и няма нужда 
да бъдат такива. Половото разделение обаче е,” пише Бери. „Важно е да 
разберем, че това разделение – това разбито семейство, което сега стои 
между половете – е една рана, която неизбежно причинява болка и на 
мъжете и на жените.” Бери предлага идеи за „стопанисване” и 
„домакинство,” които той твърди, че трудно биха могли да бъдат разбрани 
в един пост-индустриален свят, който не е в състояние да  разграничава 
култивирането от подхранването в работата на мъжа тъй като неговото 
основно призвание би било стопанисването на земята или добитъка. По 
подобен начин това, което Бери разбира под „домакинство” е един модел 
от 50-те години, при който жените са изолирани от работата на своите 
съпрузи и от останалата част от семейството. Това „дегенерирало 
домакинство,” да използваме неговият израз, е обвито в една консуматорка 
култура, без значение дали при „традиционните” жени, чиято стойност „се 
намира в носенето или в потреблението на стоки” или в жените, които 
преследват същия вид бездушен кариеризъм, който мъжете следват от 
дълго време са подчинявали себе. Но в една прединдудстриална култура 
„домакинството” е била сложна управленска задача приличаща повече на 
дейността на мениджър проектант отколкото на аматьор опитващ се да 
прави интериорен дизайн. Не храня илюзии за връщане към аграрна 
икономика, но ние трябва да разберем как изглежда тя, за да разберем 
действителните разлики в икономиката на едно домакинство в библейския 
свят вместо да приемаме или да реагираме срещу един модерен модел, 
който може да смятаме за „традиционен”. 

Много малко хора желаят да се върнат към карикатурните и преувеличени 
идеи на „ролите” в брака, но загубата на смисъл за ред и икономика ни е 
струвала по-скъпо отколкото бихме искали да си признаем. Твърдата 
патриархалност облагодетелства мъжете и наранява жените – за това 
всички сме съгласни. Но се оказва, че практическия матриархат също 
облагодетелства мъжете и наранява жените. Един християнски социален 
работник в преобладаващо азиатски град наскоро ми разказа, за 
враждебността към мъжете, с която се сблъсква докато работи с жени. 
Причината е, че в нейната област безработицата сред мъжете е голяма. 



Често, каза тя, жените работят, за да издържат семейството си докато 
мъжете правят твърде малко. Резултатът е една надигаща се ярост сред 
много жени. В множество контексти идеята за „снабдяващия” мъж, която е 
заменена от „снабдяващата” жена води до това жената да върши почти 
всичко, което върши и в едно „традиционно” семейство както в същото 
време е натоварена и с финансовата отговорност. Мъжката безработица 
сама по себе си не е семейна криза. Мъжете, които пренасочват своята 
енергия в намирането на нова работа все още демонстрират служение и 
водачество, може би дори повече отколкото преди. Когато обаче мъжката 
безработица започне да бъде виждана като рутинна е налице криза. В 
подобни ситуации множество жени не само, че се борят с невъобразим 
стрес, но понякога започват да виждат съпругът и бащата на техните деца 
просто като още един зависещ от тях човек, който не може да допринесе с 
нищо особено. Когато питала жените от работническата класа защо не се 
омъжат за бащите на техните деца авторът Анна Росин открила, че много 
от тях отговаряли не с морално отхвърляне на „семейните ценности,” а с 
вдигане на рамене: „Той би бил просто още едно гърло, което да храня.” 

Мъжете в модерната епоха често не са виждани като водачи или слуги, а 
като консуматори – на храна, бира, видео игри или нещо друго. Те са 
виждани като такива понеже, по множество начини, те са се превърнали 
точно в това. Без компас, който да ги насочи къде да намерят идентичност 
все повече и повече мъже започват просто да задоволяват своите нужди и 
да стоят вън от пътя. 

Вместо да пренебрегва тези аспекти от призванието Библията говори за тях 
с общи модели. Подчертават ли бащите повече един аспект от оглеждането 
на следващото поколение, а майките друг? Да. Това обикновено е вярно 
дори в нечовешкото, животинско творение. Означава ли това, че мъжът не 
е мъжествен когато плаче заедно със своята дъщеря? По никакъв начин. 
Означава ли това, че малката дъщеря не е „женствена” ако предпочита да 
кара мръсно колело вместо да си играе с кукли? Отново, съвсем не. 
Разликите в ударенията на общия призив на майките и бащите в Писанието 
е подобно на различните дарби, които Бог дава на Църквата в Новия завет. 
Един човек има дарба на евангелизиране, а друг на пророкуване. Означава 
ли това, че хората без такива дарби не трябва да споделят своята вяра или 
да оставят страдащите да умират в канавките? Съвсем не. Този, който има 
дарба на евангелизиране не просто допълва останалите, които нямат, той 
също така ги екипира, за да могат те да евангелизират. Човекът 
притежаващ дарбата милост има специална отговорност да върши  

милостиви дела, но не като прави това сам, а като екипира в някакъв 
смисъл останалата част от църквата да показва милост. По подобен начин 
Бог влага в бащите и майките, духовни и буквални, знаците на един общ 
модел на нужди както в мъжкото така и в женското влияние. 



Тези разграничения се виждат в начина, по който Библията макар 
обичайно да се обръща към нас като ученици на Христос понякога 
включва специфични наставления за мъжете и жените, за майките и 
бащите, за съпрузите и съпругите. Често те са насочени директно срещу 
изкушенията по-общи за единия или другия пол – например за мъжете да 
избягват свадите и караниците (1 Тим. 2:8) или за жените да виждат своята 
стойност в скъпите дрехи или външната красота (1 Тим. 2:9-10; 1 Петър 
3:3-4). Това съвсем не означава, че няма мъже, които определят себе 
според начина, по който изглеждат в сравнение с другите. Нито пък 
означава, че няма жени, които прибягват до брутално, физическо насилие. 
Веднъж присъствах на погребение където бившата съпруга на починалия 
не можете да присъства поради съдебна забрана понеже при посещението 
си предишната вечер беше била до безсъзнание втората съпруга точно 
пред ковчега. 

Писанието не пренебрегва тези реалности, но адресира общите модели във 
връзка с начина, по който нашето призвание като мъже и жени може да 
бъде изкривено по един или друг начин. Мъжете са предупреждавани не 
само срещу пасивност и отказ да поемат отговорност (1 Кор. 16:13), но и 
срещу една форма на хипер-мъжественост, която води до агресивност. 
Жените са предупреждавани не само срещу демонстративна липса на 
необходимост от мъжете, но и срещу един вид хипер-женственост, която 
вижда стойността на жената в нейната сексуална привлекателност за 
мъжете вместо в култивирането на „скрития в сърцето човек…който е 
скъпоценен пред Бога” (1 Петър 3:3-4). Във всичко това божията крайна 
цел не е да ни направи „истински мъже” и „истински жени” колкото да ни 
накара да се отдалечим от себето и да се приближим един към друг, към 
кръста. Точно тук наставленията на Павел към съпругите да се „покоряват 
на своите мъже в страх от Господа” и към мъжете „да обичат жените 
си както Христос възлюби църквата” са от ключова важност не само за 
брака, но и за да може цялата църква да схване смисъла на благовестието. 

 

*** 

Езикът за покорството по отношение на жените е спорен и то не само за 
хора външни на църквата. Веднъж чух един християнин да реагира 
отрицателно на твърдение, което беше повече или по-малко директен 
цитат от Ефесяни 5:22 като на „неандерталска идея” (предполагам 
придържайки се по този начин към ранна датировка на новозаветните 
послания). Част от проблема е, че ние сме склонни да дефинираме това, 
което Библията нарича подчинение и главенство с термините на власт 



вместо с термините на кръста. В Писанията ни се казва, че ние ще „владеем 
с Христос”. В космическото описание в Откровение 20 виждаме троновете 
на тези, които ще царуват с възнеслият се Месия. За хората понякога е 
шокиращо за първи път да осъзнаят какво означава да бъдем 
„сънаследници с Христос” сякаш по някакъв начин уникалността на 
Христос е премахната чрез тази реалност. И все пак посланието, че ние, 
както изкупени грешници, ще царуваме с Христос е изцяло свързано с това 
да станем съобразни с Неговия образ чрез обновяване на умовете си, 
душите си, чувствата и волята си. Царуването на вярващите с Христос не е 
подобно на заседаването на някакъв градски съвет съпътствано със 
спорове, караници и компромиси. Главата е свързана с тялото. Ние 
споделяме Христовия ум (1 Кор. 2:16). Неговите цели сега са наши цели, 
Неговите приоритети – наши приоритети. Това, разбира се, се различава от 
вида единство, което имаме в брака  понеже Исус е безгрешен Господ, а 
никой от нас не е. Ние не притежаваме власт един над друг дори когато 
имаме отговорност да водим. Но идеята е, че подобен вид съ-управление е 
възможно по причина на органичното единство. Йерархията и взаимността 
не са противни една на друга. Следователно покорството в Ефесяни 5 и на 
други места не е представено като някакво немигващо подчинение, а като 
стремящо се да уважава и да изгражда духовната отговорност на съпруга. 
Противоречивата част от този текст за хората, които го чуват за първи път 
не би трябвало да е подчинението и главенството, а по-скоро начинът, по 
който благовествието радикално реформира и ограничава тези понятия. 
Пред всичко тук Павел използва езикът за „съпруги” както прави и Петър 
на друго място (1 Петър 3:1). Той не вижда, както са правели мнозина 
други в римската екосистема, съпругите като собственост на своите 
съпрузи. Освен това Писанието отхвърля идеята, че жените изобщо трябва 
да се покоряват на всички мъже, една идея, която твърде често присъства 
както в така и извън църквата. 

Казвайки, че съпругите трябва да се покоряват на своите съпрузи Павел не 
създава някаква нова категория на подчинение, а по-скоро събаря 
множество други подобни разбирания. Жените трябва да се покоряват на 
„своите съпрузи.” Покорството на мъжете като цяло всъщност би 
направило невъзможно съпругата да се покорява на своя съпруг. Всяко 
дело на покорство включва поне един друг отказ за покорство. Проблемът 
на Ева не е бил, че тя е непокорна, а че била прекалено покорна, 
покорявайки бъдещето си на волята на змията. Мария казва, че е покорна 
на божията воля което означава, че отказва да се покори на Ирод. 
Свободата на благовестието означава, че ние „се покоряваме един на друг в 
страх от Христос” (Ефесяни 5:21) и в същото време, че „не се вплитаме 
отново в робско иго” (Гал. 5:1). Жените никога не са призовавани да се 
покоряват на своите приятели или на любовниците си или на мъжете 



просто понеже те са мъже. Вместо това една съпруга отхвърля всички тези 
твърдения, за да се прилепи към своя съпруг. Един формиран от кръста 
живот е живот, в който съпругата култивира едно доброволно отношение 
на признание към богоугодното водачество. Това не означава наивност или 
сервилност. Отказът на Авигея да подкрепи своя „безполезен” съпруг 
Навал в греха му срещу Давидовия дом е представен в Писанието като 
вярност към Бога (1 Самуил 25:14-42). Веднъж една жена ми каза, че 
нейният съпруг й чете Ефесяни 5 жалейки да я убеди да отвори сексуално 
брака си за трета страна. Това би било смешно ако не представляваше 
толкова трагично изопачаване на Писанието за собствено удоволствие. 
Отговорност на съпругата му е да го призове към покаяние – и да следва 
стъпките от Матей 18 ако той не направи това. 

По подобен начин „главенството” в Писанието не прилича на властта на 
фараона, а на христоподобна жертва. На мъжете и жените е дадена власт 
над творението около тях, но никога не им е давана власт един над друг. 
Една съпруга се покорява на своя съпруг, пише Павел, „както църквата се 
покорява на Христос” (Еф. 5:24). За да разберем какво означава това не 
трябва да гледаме към социобиологията или към войните за власт между 
половете, а към начина, по който Христос води църквата. „Никой няма по-

голяма любов от тази да даде живота си за своя приятел” (Йоан 
15:13,15). Главенството не е свързано с власт, а с отговорност. Един мъж, 
който приема призива да бъде съпруг и баща носи специална отговорност 
за духовната насока на своето бъдещо семейство. Това не означава, че една 
майка не носи отговорност (далеч от това), повече отколкото един баща не 
обгрижва. Но бащата трябва да бъде видим знак за отговорност. Като се 
изразява историкът Робърт Годфрей човечеството в библейската подредба 
на света има една отговорна функция, която често ни изглежда странна в 
нашата индивидуалистична екосистема, но която „представя една култура, 
в която водачът представлява и е отговорен за общността, която води”. 

Главенството на съпруга не означава „Жено, подай ми чипса” нито пък, в 
една по-осветена версия „Благословена съпруго, подай ми чипса и нека 
след това да се помолим.” Всъщност то е точно обратното на това. 
Главенството е свързано със силата и привилегията на разпънатия, за да 
може да обича съпругата си „както Христос възлюби църквата и даде 
Себе Си за нея, за да я освети, за да я очисти с водно умиване чрез 
словото, така че да я представи църква славна без петно или бръчка или 
друг недостатък, а да бъде свята и непорочна” (Ефес. 5:25-27). 

Как Христос обича и води църквата Си по тези начини? Като дава живота 
Си до степен на кръста. Водачеството на съпруга е свързано с една 
специална отговорност да се отказва от собствените си желания и апетити 



търсейки чрез това най-доброто за своята съпруга и деца. Главенството не 
означава прането ти да е изпрано, вечерята сготвена или сексуалните ти 
нужди задоволени, а постоянно да преценяваш как да излезеш напред, за 
да положиш своя живот за своето семейство. Всъщност главенството 
изобщо не показва на външния свят, че ти си главата на къщата. В много 
случаи то ще изглежда като слабост. Също и кръста. 

Всъщност Бог подготвя Своите хора за този аспект от кръста както отново 
и отново им се открива като някой напълно различен от Ваал. Равинът 
Йонатан Сакс правилно отбелязва, че „Ваал” означава „господар” като 
това било свързано освен с останалите неща и с идеята за съпрузи 
„владеещи” над своите съпруги чрез сила и власт. Бог открива на Осия, че 
Той няма да се нарича „Ваал” от Своя народ, а вместо това ще се нарича 

„съпруже мой”. Разликата е огромна: „За Осия, в сърцето на поклонението 
на Ваал стои примитивната идея, че Бог владее света чрез сила така както 
съпрузите владеят своите семейства в обществата, в които силата 
доминира структурите на отношенията,” твърди Сакс. „Противно на това 
Осия представя една съвсем различна възможност за отношения между 
брачни партньори основани на любов и взаимна вярност. Бог не е Ваал, 
този-който-владее-чрез-сила, а Иш Този-който-се-отнася-с-любов, същата 
дума, която използвал Адам когато за първи път видял Ева.” 

Можем да бъдем сигурни, че това изисква истинско водачество. Някои 
християнски мъже пасивно гледат всичко, което се случва около тях в 
домовете им от удобния комфорт на мекия стол и се наричат „слугуващи 
водачи” сякаш „слугуване” в Писанието означава безразличие. Исус даде 
Себе Си за Своята църква. Исус уми църквата с вода. Първоначално 
църквата не виждаше нуждата от нито едно от тези неща. Когато Исус 
насочи лицето Си към Ерусалим Симон Петър, крайъгълният камък на 
Неговата църква, се противопостави на това казвайки, че никога няма да 
позволи Исус да бъде предаден в с ръцете на езичниците (Матей 16:22). 
Когато дойде времето за пътя към Хълма на черепа Петър беше готов да 
воюва с меч (Матей 27:51). Исус отговори на тези неща не с проява на 
господство, а с поучение защо е необходим кръста (Матей 16:21, 24-28; 

27:52-54). Езикът за „измиване с вода” в този текст идва от пророческото 
обещание, че Бог ще „поръси вода” върху Своя народ очиствайки го за 
един живот в нов завет (Езек. 16:9; 36:25), едно свещеническо действие 
предизвестено в церемониите на жертвената система (Левит 8:6-7). Когато 
Исус уми с вода Своята църква преди смъртта Си в горницата църквата 
още веднъж не виждаше нуждата от това. Симон Петър се противопостави 
на умиването, но Исус не отговори с пасивна-агресивност отдръпвайки се 
от него с пренебрежение. Нито пък отговори с груба сила, натискайки 



краката на Петър във водата. Още веднъж Той кротко поучаваше (Йоан 
13:5-12). 

Един мъж не упражнява своето главенство като раздава заповеди, а като 
планира да излее себе си за най-добрите интереси на семейството. Един 
мъж е „глава на дома си” не когато „казва” на съпругата си какво да прави, 
а когато той разпъва например своята пристрастеност към порнографията, 
търсейки помощ за това, не просто понеже се грижи за собствената си 
душа, а също и понеже обича съпругата си и желае най-доброто за нея. 
Един от най-ясните примери за главенство, които съм виждал някога беше 
един съпруг, който разбра, че неговата съпруга е депресирана понеже 
искаше деца, но не виждаше никаква възможност  да бъде майка. Тя се 
приближаваше към биологичния край на възможността за зачатие и в 
същото време имаше голям паричен дълг от обучението си по медицина. 
Тя можеше да изплати дълга си, но единствено като години наред 
упражнява своята професия на пълно работно време, което според нея не й 
оставяше голяма възможност да бъде майка. Съпругът й не дойде при нея 
със заповеди. Вместо това той изслуша страховете и надеждите й и се 
постара да поеме бремето върху себе си представяйки план как да изплати 
дълга и да даде надежда на съпругата си да бъде майката, която тя 
вярваше, че Бог я призовава да бъде. 

Факта, че ние виждаме езикът на главенството в Писанието като отнасящ 
се до това „кой на кого е началник” вместо това, което той в 
действителност е, един въпрос за това къде пада основната отговорност и 
тежест на саможертвата, говори много повече за собствените ни 
егоистични наклонности отколкото за благовестието. Всяко водачество в 
Писанията е различно от водачеството в света – вместо римските 
„благодетели,” които давали заповеди, Исус казва, че наследниците на 
царството служат един на друг и дават живота си един за друг (Лука 22:24-

30). Все пак всички ние сме били купени с кръста и вървим напред със 
силата на кръста. 

Понякога ние разбираме неправилно и причината Писанието да говори по 
този начин, смятайки погрешно, че Библията вижда семейството по един 
ретрограден, патриархален начин. Ако под патриархален човек разбира 
подчинеността на жените от мъжете тогава домашните кодове в Новия 
завет са решително анти-патриархални и то много по-анти-патриархални 
от секуларизираната атмосфера около нас в съвременната епоха. Например 
социологът Родни Старк показва, че християнството от 1 век е давало 
такава сила на и е привличало жените, че през 370 г. император Валентиан 
издал декрет изискващ от папата да забрани на християнските мисионери 
да евангелизират в домовете на жените. Причината, твърди Старк, била, че 



жените били много по-склонни да се обърнат към новата вяра понеже, 
освен останалите неща, „в християнската субкултура жените се радвали на 
много по-висок статус от жените в гръко-римската култура като цяло”. 

През последните години нашето общество е постигнало голям напредък в 
разпознаването на равенството и достойнството на жените. Забележете 
например разликата в разбиранията, поне в идеалния случай, за 
сексуалното насилие в сравнение само с преди няколко десетилетия. И все 
пак вижте начините, по които жените са насилвани в репресивните режими 
по света и сексуализирани и обективизирани дори в т. нар. най-

„прогресивни” общества. Какво е тръгнало толкова погрешно, че толкова 
много млади жени да се борят с хранителни разстройства в своя стремеж 
да бъдат слаби колкото моделите в популярните медии? Наистина ли 
младите жени получават сила когато са подтиквани да бъдат сексуално 
достъпни по начин по-рано изискван единствено от най-лошите мъжки 
прояви? Какво погрешно има в една епоха характеризираща се със 
сексуално преследване, трафик на жени и момичета и популярна култура, в 
която хвалбите на мъжете за сексуалните и завоевания над жените са 
толерирани и дори хвалени? Това е хищничество достойно за някой вожд 
от бронзовата епоха. 

 

*** 

В настоящата неяснота мъжественмостта често е дефинирана като 
„победа” – без значение дали с термините на сексуални завоевания, 
физическо превъзходство или икономически напредък. Това не е нещо 
ново – то се връща обратно до предисторическата песен на Лемах, който се 
хвали с многото си жени и със своето отмъщение над враговете си. Едно 
наранено и несигурно усещане за мъжественост често се превръща в 
нападателна мъжественост, при която човек защитава своето „мъжество” 

срещу всички предизвикателства стремейки се да „победи” на всяка цена. 
И все пак според една подобна дефиниция Исус не побеждава. Той губи. 
Но Той не мисли, че губи: „Никой не взема живота Ми, но Аз го давам 
доброволно,” казва Той (Йоан 10:18). За разлика от крехката мъжественост 
на хората, които компенсират своята несигурност с театрална грубост Исус 
имаше пълна увереност в Своята идентичност и бъдеще, достатъчни за да 
може да спечели като загуби, като даде Себе Си заради Своята църква. 
Един мъж, който спазва обетите дадени на съпругата си, играе с децата си, 
посещава самотните, приютява бездомните и служи в своята църква е 
много по-мъжествен от някой, който може да надпие всеки в бара или е 
изгубил броят на жените, с които е преспал. 



Щеше да е достатъчно лошо ако експлоатацията на жените от мъжете се 
случваше единствено „там навън,” в света. Но подобна експлоатация често 
се случва и в самата църква. Апостол Павел предупреждава за подобни на 
мъже-вълци, които се промъкват в църквата използвайки жените и техните 
плътски страсти (2 Тим. 3:1-9; 2 Петър 2:21-22). Сексуалното използване 
на жените и децата от мъже в църквата е един от най-ужасяващите 
скандали в християнската история. Тези, които ги прикриват или 
премълчават пред лицето на подобен ужас не просто са съучастници с 
несправедливостта, но на практика са прегърнали едно благовестие 
различно от благовестието на Исус Христос. Един мъж, който би казал, че 
една жена трябва да се „покорява” на насилие и експлоатация, без значение 
дали в брака или не, прилича на правителство, което се възвеличава като 
божество наранявайки своя народ (Откровение 13) и също като такъв 
режим трябва да получи отпор. Църквата трябва да учи момичетата още от 
съвсем ранна възраст, че подобни случаи трябва да завършат, ако е 
възможно, като се отдалечат от ситуацията и докладват за неприемливото 
поведение както на църквата така и на светските власти. Исус не наранява 
и не експлоатира Своята църква. Всяко твърдение, че това е някакъв аспект 
от „водачеството” е от дявола, а не от благовестието. 

Именно затова Писанията говорят по този начин за взаимоотношенията 
между мъжете и жените подчертавайки заветната страна на брака. Във 
всяка култура, навсякъде в този паднал свят, относителната физическа сила 
на мъжете и биологичните изисквания за раждане и отглеждане на деца са 
означавали, че когато мъжът не се жертва съзнателно жените и децата 
понасят най-тежкия удар. Това има предвид апостол Павел когато пише до 
мъжете: „Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с 
по-слаб съсъд”(1 Петър 3:7). Това не означава по-ниско положение нито 
пък утвърждава стереотипи за жените като по-слаби емоционално или 
умствено. Уязвимостта не е по-ниско положение, а сочи към сърцето на 
най-силната реалност във вселената: разпънатия Христос, Който 
триумфира чрез уязвимост и ни учи как да намерим сила в своята слабост 
(2 Кор. 12:9-10; 13:3-4). Това, което Петър казва тук не означава и че всяка 
жена е физически по-слаба от всеки мъж (което очевидно не е вярно). Той 
има предвид това, което ние посочихме, че жените може да са особено 
уязвими на физическо, сексуално, социално или икономическо насилие. 

Това не се отнася и до някаква форма на шовинистично благородно 
задължение от страна на мъжете. Колко често чуваме в църквата мъжете да 
бъдат хвалени като „задомили се” или фрази като „Слава Богу, че бебето 
им прилича на неговата майка” по начин, който никога не бихме чули 
казани за обратната страна? В много случаи това се оказва не почит към 
конкретната жена, а покровителство и снизхождение. Библията обаче 



казва, че мъж, който показва почит към съпругата си прави това „тъй като 
тя е наследник на благодатта на вечния живот” (1 Петър 3:7). Още 
веднъж идеята се връща до общата мисия, която мъжете и жените споделят 
в божия образ и за която сме определени в идния век. Така ние се отнасяме 
един към друг по начин, който нито ласкае разликите ни нито ги 
преувеличава. Ние сме създадени за сътрудничество и взимано допълване. 

Ние не правим това чрез желанието си да владеем, а чрез пътят на кръста. 

Тайната на Христос в брака се вижда  в това, че мъжът и жената са „една 
плът,” съединени така както главата е съединена с тялото. Христос и 
Неговата църква на кръста не са една контракултурна трансакция, а 
заветен съюз. Когато Христос се явява на Савел от Тарс на пътя към 
Дамаск Неговият въпрос не е „Савле, Савле, защо преследваш една 
организация, която държи Моите учения и принципи?” или „Савле, Савле 
защо преследваш една коалиция, която изповядва Моите ценности?” 

Въпросът Му е „Савле, Савле, защо ме гониш?” (Деяния 2:7). 
Саможертвената любов на съпруга към неговата съпруга не е особено 
героична понеже „който обича жена си себе си обича” тъй като „никой 
никога не е намразил собственото си тяло, но го храни и облича както 
Христос църквата, понеже ние сме членове на Неговото тяло” (Ефесяни 
5:28-30). Никой няма да бъде похвален заради това, че е толкова 
чувствителен към куркането на стомаха си, че му дава храна. „Вижте как 
този човек се грижи за стомаха си! Подобно на квачка той взима хапка 
твърд хляб, разкъсва го с устата си, сдъвква го и го подава през 
хранопровода, за да може да достигне до кръвта!” Никой не ръкопляска на 
човека, който си взема душ. „Забележете колко нежно се грижи той за 
кожата си, очиствайки я със сапун от всяка мръсотия!” Не. Бил е гладен и 
затова е ял. Бил е мръсен и се е изкъпал. Да направи нещо различно би 
било омраза и вреда на самия себе си. Точно това е идеята. Да кажем, че 
съпругът и съпругата са като главата и тялото не означава да кажем 
„глава” както обичайно мислим за „държавен глава,” а по-буквално, като 
за глава с тяло. По този начин бракът не е Дарвиновата борба за власт с 
мъжа, който сочи пътя, а жената върви до него или обратното. Отново, 
това не е някакъв бизнес модел, корпоративна схема или политическа 
система, а едно органично цяло – „една плът”. Колкото по-посветени са 
съпругът и съпругата чрез Словото толкова повече те, подобно на нервната 
система, крайниците и органите на едно човешко тяло, ще се движат и 
действат в хармония, без усилие, холистично. Правейки това бракът ще 
сочи извън самия себе си към отпечатъка, според който той е бил създаден, 
евангелското единство на Христос с Неговата църква. 

Това е една от причините бракът да е важен за всеки в църквата, не само за 
тези, които са или ще бъдат женени. Няма да откажем да прочетем надпис 



с библейски стих на вратата на църквата си понеже той не ни споменава по 
име. Бракът е една картина на цялата църква за това какво означава да 
виждаме Исус и Неговият народ съединени чрез кръста. Не всеки ще бъде 
баща и майка, но всеки ще бъде призован да бъде модел за бащинството 
или майчинство в царската общност. Не всеки ще бъде призован към брак, 
но всеки е призован към благовестието. Така бракът се отнася за всеки 
понеже бракът не е единствено за брака. Бракът е за кръста. 

 

*** 

Преди години един журналист известен с множеството си бракове, разводи 
и нови бракове обяви, че най-накрая се отказва от венчавките. Той заяви, 
че повече няма да търси нова жена, а е решил да си спести времето и 
проблемите свързани с това. „Просто ще намеря жена, която ме мрази и ще 
й купя къща,” пошегува се той. Коментарът предизвика очаквания смях 
независимо от очевидната трагедия в личния му живот понеже думите 
докоснаха една култура белязана от конфликти между мъжете и жените. 

Привидната универсалност на тези напрежения се забелязва в своята най-

невинна форма в шегите, срещащи се в почти всяка култура за жените, 
които закъсняват с всичко, за мъжете, които не могат да почистят след себе 
си или какъвто е моментният стереотип. Но тези напрежения навлизат в 
една много, много по-мрачна територия, която често е просто прикривана 
зад хумора. Културата на разводите е само един от очевадните примери за 
мъжете и жените в конфликт, с разпадащи се семейства и борба за 
настойничеството на децата водена в съдилищата практически във всеки 
град или село на планетата. Но дори отвъд това много от тресавищата на 
сексуалната революция – която имаше за цел да ни освободи – са 
единствено зле прикрити механизми за себезащита за мъжете и жените, 
които, най-малкото, не са в състояние повече да вярват един на друг или, в 
най-лошия случай, искат да използват човека до себе си. Вместо да се 
слеят в някаква унисекс утопия мъжете и жените често откриват, че не са 
способни да се предадат напълно един на друг и докато ни се казва, че 
сексуалните разлики са без значение те се превръщат в знаци на нашата 
идентичност. Дори още по-лошо е насилието и опустошението 
съществуващи практически във всяка култура, които карат мнозина да се 
чудят дали всъщност съществува нещо свойствено опасно в „смразяващата 
кръвта мъжественост”. 

За учудване ли е, че в древния Ефес или в с съвременното Ел Пасо в своите 
фантазии може понякога дълго преследват някоя идеализирана митична 
женска фигура? Странно ли е, че понякога ние мечтаем за някой герой, 



който да представя най-добрите идеали на мъжествеността и 
женствеността, сам, без често досадната общност? В подобен сценарий 
жената не би била уязвима пред мъжете и мъжът не би бил натоварен с 
отговорност отиваща отвъд самия него. Това обаче не е отговорът. Нашите 
животи като мъже и жени трябва да ни напомнят, че ние се нуждаем един 
от друг. Нашите животи като мъже и жени трябва да ни напомнят, че 
Христос и Неговата църква не се състезават помежду си, не се крият един 
и защитавайки един от друг. Животите ни като мъже и жени трябва да ни 
напомнят, че цялата история се движи към църквата слизаща от небето 
„като невяста украсена за мъжа си” (Откровение 21:2). Вселената не 
върви към една обща заседателна зала или към увеселителен парк, а към 
Сватбеното тържество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Глава 7 

Бракът и Христовата тайна 

Меденият ни месец беше катастрофа. Трябваше да предвидя идващите 
неприятности когато на сватбения ден се събудих с жесток ларингит. 
Чувствах се слаб и разочарован. Продължавах да се упражнявам да кажа  

думите: „Аз Ръсел Мур, вземам теб, Мария Ханна…,” но напразно. Грачех 
със стържещите хрипове на болен от емфизема. В друг случай Мария 
щеше да ме подкрепи, но аз държах на традициите. Бях казал, че няма да 
видя булката преди сватбата. Заех се с таблетките за смучене и 
безкрайните чаши с билков чай и точно за церемонията гласът ми се върна. 
Сякаш сега всичко беше наред, но меденият месец все още беше пред нас. 

Ако социалните медии съществуваха преди 20 години сигурен съм, че от 
снимките, които публикуваме повечето от приятелите ни щяха да си 
представят, че ние прекарваме идилично време. Всъщност се чувствахме 
окаяно. Първо, и двамата бяхме изтощени. Обичайното напрежение от 
сватбата си беше достатъчно уморително, но точно ден преди церемонията 
на репетицията един от гостите се почувства засегнат и заплаши да „се 
разболее” като по този начин бойкотира сватбата. Освен това и двамата 
започвахме нова работа в понеделник след медения месец. Същата 
седмица трябваше да се преместим в нова къща под наем. Но най-вече 
бяхме изтощени понеже медения месец изискваше прекалено много и от 
двама ни. И двамата бяхме неопитни сексуално и твърде влюбени един в 
друга, така че, е просто казвам, че това за нас не беше просто пътуване. 
Новата ми съпруга очакваше това да е нещо като последната сцена от 
романтична комедия. Аз пък  очаквах то да прилича на последната сцена 
от документален филм за размножаване на зайци. Но всъщност и двамата 
се разболяхме – не „болни” в театралния смисъл, а истински болни. 

Аз бях хванал някакъв вирус докато Мария страдаше от алергична реакция 
(не към мен), която след време се оказа достатъчно сериозна, за да я отведе 
в спешното отделение на местната болница. Докато се редях на опашката 
пред аптеката и за двамата започнах да негодувам. Похарчихме много пари 
за това пътуване, които всъщност не можехме да си позволим. Но най-вече 
настроението ми беше помрачено понеже виждах това като провалено 
начало на съвместният ни живот. Да, ние консумирахме брака си, но 
честно казано не до степента, в която се надявахме. Взаимността ни беше 



толкова колкото човек можеше да се надява когато единият от нас е в 
болницата. Продължавах да си повтарям как това ще провали всички 
спомени, които искахме да натрупаме. Нямаше ли да искаме да си 
спомняме на сребърната или златната ни сватба разходки на лунна 
светлина или в гондола вместо да гледаме как всеки от нас повръща? „Ако 
това е меденият месец,” казах аз, „какъв ли ще бъде бракът?” 

Духът ми се привдигна донякъде когато бяхме прекъснати от 
неромантичните си беди и аз трябваше да се погрижа за някои основни 
нужди. Тя беше много по-болна от мен, така че се опитах да се грижа за  

нея донасяйки й консерва с пилешка супа, която след това трябваше да 
отворя по някакъв начин без отварачка и да я храня без лъжица. До края на 
пътуването ние се смеехме на това как сме се провалили в най-лесната част 
от брака. Оттук нататък всичко щеше да върви добре, шегувахме се ние. 
Всъщност се случи точно това. 

Разбира се, през последвалите години ние се изправихме пред много по-

тежки кризи от излагането на медения месец. Издържахме на бурята на 
безплодието. Пътувахме заедно до руско сиропиталище, за да осиновим 
двама сина без да знаем какво можем да очакваме там или след това. 
Отгледахме петима синове. Слушахме как някои хора ме наричат „десен 
екстремист” докато други ме обвиняват, че съм „скрит либерал”. Тъжахме 
над гробовете на хора, които обичахме. И се срещнахме с неща, които дори 
не искам да напиша тук понеже са твърде болезнени емоционално. Но 
никога не преминахме през някое от тях сами, без другия човек до себе си. 

По някакъв начин ние достигахме до едно неписано правило, че няма да 
полудяваме по едно и също време. Когато Мария ме виждаше да потъвам в 
депресия или да се огъвам под тревогите тя запазваше едно 
свръхестествено спокойствие и аз правех същото за нея. По някакъв начин 
бяхме в състояние да си разменим местата за секунди. Смятам, че 
причината се корени в онзи проклет меден месец. Първите дни от брака ни 
послужиха, въпреки най-добрите ни намерения, не като бягство от живота, 
а като една прелюдия към един свързан живот както женена двойка. 
Очаквах меденият месец да осъществи ставането една плът, но 
подсъзнателно свързвах това най-вече с някаква сексуална акробатика 
докато всъщност се оказа, чрез божието провидение, че това е една малка 
стъпка към едно по-цялостно свързване на душите и чувствата, а не просто 
на телата. Меденият ни месец беше провален и може би точно това спаси 
бракът ни. 

 

*** 



Когато става дума за брака идеята за медения месец преследва 
съвременния човек без значение дали съзнаваме това или не. Някои 
течения на сексуалната революция са смятали, че бракът е една отживяла 
времето си социална конструкция или, дори по-лошо, една потисническа за 
сексуалната свобода на човечество институция. Разбира се, в някои 
отношения бракът през последните години е претърпял съществен регрес. 
Съжителството расте и средната възраст за сключване на брак се покачва с 
всяка изминала година. В същото време обаче отбележете какво се случва 
с брачната индустрия и с медийните норми свързвани с женитбата. Сега 
предложенията са много по-драматични  от това мъжът да падне на колене 
с пръстен в ръка. Те често представляват отиграна хореография, при която 
семейството и приятелите се крият наблизо, за да изненадат избраната 
булка с парти след предложението, без да забравят да имат фотограф под 
ръка. За класите, които могат да си го позволят не е необичайно да видим 
„направление брак,” при което се очаква семействата и приятелите да 
пътуват до някое екзотично място, за съвършеното заснемане на 
събитието. 

Твърде често можем да чуем служители (и аз см един от тях), които ще 
кажат, че предпочитат да посетят погребение отколкото сватба. Причината 
за това е, че на никое погребение те не са били очерняни от тъщата на 
починалия. Сватбите често са наситени с напрежение именно понеже са 
толкова идеализирани. Ако на сватбата нещо се обърка се приема, че 
единственият съвършен ден в живота на двамата е бил провален. 
Идеализираното виждане за брака не е проблем само на тези, които се 
женят. Хората, които са били призовани от Бога да останат сами до края на 
живота си могат понякога да се почувстват отблъснат в подобна среда или 
дори да завиждат на брачната двойка понеже те също са приели идеята, че 
„откриването на единствения човек” ще направи живота цялостен и 
несекващо щастлив. 

Но едно християнско виждане не може нито да принизява брака нито да го 
идеализира. Ако бракът е това, което Библията ни казва, че е, тогава той не 
е средство за себереализация. Ако го виждаме по този начин ще бъдем 
разочаровани. Бракът е една въплътена картина на благовестието, един 
евангелски разказ. 

Бракът е важен и може да бъде щастлив и утвърждаващ живота, но 
единствено ако бъде разглеждан в контекста на кръста. Една от най-

големите пречки в брака и за семейното щастие е търсенето на идеала – 

идеалният брачен партньор, идеалната връзка, идеалния брак. Това по 
своята същност е една форма на егоизъм. Човек влага в брака способността 
да служи на собствените си нужди. Но единствено когато човек се 



фокусира върху нещо различно от самия себе си и върху другите той може 
да намери щастие и задоволство. Благовестието ни казва, че това идва 
посредством свързването заедно, ставането една плът. Кръстоподобния 
брак определя тази връзка по начин различен от света. Ако разсъждаваме 
върху благовестието ще видим, че един брак, който отразява тази блага 
вест ще прилича на самото благовестие. Любовта ще бъде определяна с 
термините на обективната вярност и на субективната интимност. Един 
кръстоподобен брак, подобно на едно кръстоподобно благовестие, се 
определя от завета и връзката. 

За да разберете защо това е важно помислете за благовестието, което ни 
спасява. От една страна благовестието е, да използваме езикът на Мартин 
Лутер, изцяло външно за нас. Ние заставаме пред Бога разчитайки не на 
нашите собствени дела или достойнство, а на божията вярност в 
Собствените Му обещания. Когато божиите хора се покажат недостойни 
представители на Неговия характер и мисия Той не ги изхвърля, а се 
позовава на обещанията, които е дал, обективно в историята. Когато 
Израел си направил златен образ за поклонение Мойсей напомнил на Бога 
„Спомни си Авраам, Исаак и Яков, твоите слуги, на които се закле в Себе 
Си” и Бог не погубил народа (Изход 32:13-14). По подобен начин сега ние 
стоим пред Бога поради обективната реалност на божия завет виждан в 
живота, смъртта, възкресението и вечното свещенство на Исус Христос. 
Но благовестието не само идва при нас чрез заветната вярност, но и чрез 
интимната свързаност. Ние сме съединени с Христос, както тялото с 
главата, и Той живее чрез нас. Ние не само получаваме облаги от Неговата 
любов за нас на кръста, но, тъй като Духът живее в нас, се учим да го 
обичаме и да обичаме това, което Той обича. Част от тази реалност 
намираме и в брака. И в двата завета и връзки виждаме една схватка, борба 
срещу нашия собствен егоизъм изразена в стремежа да станем едно с 
другия. 

В брака първо идва завета. Брачните церемонии са различни на различни 
места и време като различните култури акцентират единството по 
различни начини. Но във всяка култура съществува някакъв вид обет за 
вярност между съпруга и съпругата. На пръв поглед това изглежда доста 
безспорно. Все пак при всичките ни спорове за секса и брака в 
съвременната западна култура повечето хора са съгласни поне с идеята за 
вярност. Повечето хора, дори тези, които отхвърлят моногамията, не 
харесват идеята единият от партньорите да мами другия или да нарушава 
посвещението си към него. И въпреки това идеята за любовта като заветен 
съюз е по-спорна отколкото си мислим и то не само извън църквата. 



След като казах по-рано, че един от греховете, които ме преследват е 
желанието ми да намеря своята идентичност в одобрението на другите, да 
бъдат харесван от хората, съвсем ясно е, че училищния психолог трябваше 
да ме разубеди да не избирам тази професия. Всеки ден аз се занимавам с 
религия, култура и политика – с някои от най-наболелите въпроси на деня. 
И все пак най-проблемното нещо, което казвам обикновено не се случва в 
телевизионни дебати свързани с някой въпрос относно „културната война,” 

а в офиса ми когато говоря на някоя двойка за техния брак. Проблемът 
понякога е свързан с това, че аз отказвам да извършва бракосъчетания, 
които биха ме накарали да престъпя съвестта си (например на вярващ с 
невярващ). Понякога ответния удар идва понеже не позволявам на 
сватбеното парти да направи случаят тривиален като, например, размяна 
на piñata между булката и младоженеца по време на церемонията или 
бащата на буката публично да заплашва, че ще застреля младоженеца ако 
някога си позволи да изневери на малкото му момиченце (Да, това се случи 
веднъж.). Но най-често противоречията възникват когато кажа на 
младоженците, че няма да пишат свои собствени обети. Понякога двойката 
се обижда от това. Как се осмелявам да им кажа, че няма да си подготвят 
собствени обети при положение, че това е тяхната церемония? И, да, точно 
в това е въпросът. Това всъщност не е тяхната церемония. 

Един мъж и една жена не си измислят свои собствени обети понеже, за 
разлика от останалата част от общността, те не знаят какви обети да 
подготвят. Разбира се, те могат да говорят колко много се обичат един 
друг, с какво нетърпение очакват да споделят живота си, но основната цел 
на заветните обети не е да сочи към нечии чувства в момента, а към нечие 
посвещение пред лицето на едно непредсказуемо и неясно бъдеще. Никой 
няма да дойде от бъдещето, за да каже на съпруга, че един ден ще му се 
наложи да води жена си през химиотерапия за рак на гърдата или да обяви, 
че един ден двойката ще види домът си иззет и продаден от ипотечната 
копания или че някой ден те няма да спестяват пари за своите пенсии или 
за пътуването, което искат да направят, а за рехабилитацията на своя син 
наркоман. Тези, които са вървели преди тях свидетелстват за всякакви 
възможности, добри и лоши. В брака един мъж и една жена дават обет 
пред свидетели: „каквото и да се случи, аз ще съм с нея, аз ще съм с него”. 

Това е един обективен обет, който е напълно независим от конкретните 
обстоятелства, в които двойката се намира. Един мой приятел често казва 
на наскоро сключилите брак двойки, че най-важното нещо свързано с 
техния брак няма да е това, което ще направи  бракът им напълно различен 
от всички останали, а това, което ще го направи като тях. 

Една церемония – независимо колко голяма или колко малка – не е 
тържество за двойката празнуваща своята индивидулаизирана любов. 



Церемонията, каквато и да е тя, е едно заветно действие. Събраните не са 
публика, а свидетели. Това е причината в множество брачни церемонии да 
присъстват елементи, които нямат особен смисъл за нашите културни 
приемания. Това е подобно на концепцията за рудиментарните органи, 
които не изпълняват реална функция, но сочат назад към някакъв 
предишен етап в еволюционната история. Разбира се, има имам предвид 
многото церемонии, в които по някое време служителят казва; „Ако някой 
може да посочи причина този мъж и тази жена да не бъдат заедно нека да 
говори сега или да замълчи навеки.” Никой не очаква някой действително 
да се изправи и да възрази (дори ако някой в залата смята, че свързването 
им е лоша идея). Най-близкия сценарий, който можем да си представим би 
бил в някой клиширан филм, в който старо гадже се изправя и моли буката 
да избяга и да се омъжи за него. И все пак тази част е изключително важна. 
Държавата издава брачно свидетелство като един начин, по който казва, че 
ще има граждански последици ако пристъпят с измама към обета (ако, да 
кажем, вече е женен за някой друг или ако двамата са брат и сестра) и 
последици ако престъпят своя обет (дори ако това е просто 
необходимостта да подадат молба за развод). В един християнски брак 
събралите се свидетели са знак, че църквата е тук, за да държи двамата 
отговорни за обетите, които те са дали пред Бога. Бракът не е просто за 
двойката, а за благовестието. Това означава, че бракът е работа на цялата 
църква. 

Отговорността се отнася, на първо място, до заветния аспект на 
единението една плът: обетът за вярност и постоянство. Заветната вярност 
означава, че „това, което Бог е съчетал човек не трябва да го разделя”. 

Точно както Исус ни даде знаци за този завет с кръщението и с Господната 
трапеза сочейки ни нещо, което Той обективно е направил за нас 
съединявайки ни със Себе Си в Своето изкупително дело, бракът е едно 
постоянно посвещение да бъдем една плът без значение какви сили се 
опитват да ни разделят. Това не означава просто сексуална вярност (макар 
че, разбира се означава и това), а една вярност действено да се обичаме 
един друг без значение на цената „както Христос възлюби църквата и 
предаде Себе Си за нея” (Еф. 5:25). 

Преди няколко години попаднах на телевизионно предаване, в което един 
евнагелизатор отговаряше на въпроси задавани писмено му от публиката. 
Един отчаян човек изложи дилемата си: съпругата му е болна от деменция 
прогресирала до точката, в която вече не го разпознава, но мъжът има 
желание да се среща с друга жена. Отговорът би трябвало да  лесен за един 
изповядващ евангелски християнин тъй като в думите „Не 
прелюбодействай” няма нищо сложно за разбиране. Бях втрещен когато 
говорителят каза на човека, че първо трябва да се разведе със съпругата си 



преди да може да се среща с други жени. Съпругата, каза проповедникът, 
вече „не е тук”. 

Това беше нещо повече от просто объркване. Повече от жестокост. Това 
беше отрицание на благовестието на Исус Христос. Разбира се, 
изглеждаше сякаш това, което човекът казва е логично. Той беше прав, че 
болната жена не разбира дали съпругът и вечеря с някой друг. Тя не би 
могла да знае, че той се е развел с нея. В този смисъл тя наистина не беше 
тук. В това има смисъл и точно в това е проблемът. Да се отдръпне от тази 
жена, на която този мъж беше обрекъл живота си пред Бога, означава да 
проектираме една различна тайна – че мъжът обича своята плът, но не и 
съпругата си, на един Христос, Който не би понесъл кръста заради Своя 
народ. Това не е просто лош брачен съвет, а лошо благовестие. Разбирам 
защо един мъж би бил изкушен да се отдръпне от своята поразена от 
деменция съпруга. Някой с подобно умствено заболяване не може да 
направи нищо за своя съпруг. Няма романтика, няма секс, няма 
партньорство, няма дори компания. Ако бракът е просто производно на 
тези части защо да не напуснем когато те са си отишли? 

Исус имаше невяста, която вече не Го разпознаваше. Тя беше забравила, 
коя е – и се беше отрекла от Него. Христовата невяста беше избягала и се 
беше върнала към стария си живот. Той не я изостави. Когато Исус дойде 
при Своята църква след възкресението Си църквата правеше същото нещо, 
което нейните членове правеха преди да срещната Исус: ловяха риба на 
лодката. Исус не си отиде. Той остана верен на думата Си и верен на 
невястата Си. Той отиде до хълма на черепа, до долината на Шеол и дори 
отвъд нея, всичко това заради Своята невяста. Бракът трябва да отразява 
всичко това и докато го прави да сочи обратно към Христос, Който е в 
уязвимите, в маргинализираните, в „тия най-малките”. 

Понякога обаче християните пристъпват към брака с някакво 
предполагаемо предварително споразумение за това какво ще се случи ако 
бракът не задоволи нечии нужди и желания. То може никога да не е 
изказано на глас, но много двойки имат свой скрит ядрен арсенал – 

възможността за развод – който те се надяват никога да не използват освен 
по начина, по който повечето страни използват своя ядрен арсенал, като 
защита да не бъдат наранени от някоя друга страна. С други думи: 
„Обещавам да не се развеждам докато мога да живея с теб.” Това 
договорно виждане за брака обаче не е разбирането на християнското 
благовестие. То има толкова смисъл колкото и договорът между устата и 
стомахът постановяващ как да действа стомахът ако устата не му дава 
достатъчно храна. Ако една двойка е свързана заедно като една плът един 
предварителен план за бягство – дори и неизказан – не е нищо повече от 



предоговорен развод. Ако разводът е възможност за вас ще намерите 
причина да пристъпите към него. Вашият партньор няма да посрещне 
всичките ви очаквания и вие няма да задоволите всичките му очаквания. 
Вероятно не сте (надявам се) планирали как да се погрижите за 
финансовите си сигурност ако убиете партньора си. Защо не? Все пак 
понякога в брака може да се стигне до убийство. Не планирате тези 
обстоятелства понеже да убиете партньора си би било немислимо. За 
съжаление разкъсването на връзката една плът е съвсем мислимо дори за 
много християни. Това не би било така ако виждахме себе си като една 
плът съединени чрез завет. 

Този завет се обновява чрез напомняне. Забележете колко често в 
Писанието ни се казва „помнете” какво Бог е направил обективно за нас. 
Когато изглежда, че Бог е изоставил децата на Израел Той им казал, че е 
направил това, за да си спомнят, че Той ги е избавил от Египет. Когато 
върви през долината на мрачната сянка Давид си спомня тоягата и жезъла 
на своя добър пастир. Когато са изкушени да се обърнат към 
идолопоклонство и да пропилеят живота си на християните е казано да си 
спомнят, че не сме свои си, а сме били купени с цена. Това е вярно за 
благовестието и за брака. Всеки брак ще се натъкне на кризи – някой ще се 
разболее, някой ще бъде уволнен, някой ще изневери или ще се случи 
нещо друго. Споменът за завета, за евангелската тайна на брака, е това, 
което ще ни накара да се сражаваме когато света, плътта и сатана се 
опитват да ни разделят. 

 

*** 

 

Със завета трябва да върви и свързаността. Любовта – според библейската 
дефиниция – е едновременно действена и чувствена. В притчата на Исус за 
това какво означава да обичаш своя ближен самарянинът е подтикнат от 
състрадание – той чувства – когато вижда пребития човек до пътя и, в 
същото време, той действено му служи. Христос обича Своята църква, но я 
обича по един действен начин, като предава Себе Си заради нея. Едно кухо 
чувство на обективност свързано с нашето изкупление би ни довело до 
една студена, умствена вяра, която лесно може да се окаже бездейна. Ние 
стоим поради това, което Христос е направил обективно за нас в Христос, 
но ние също така живеем един нов живот, една вяра, която действа в любов 
точно както и Христос живее в нас в любов. Ние сме в Христос от момента 
на нашето изкупление, но ние също така и растем в Христос за едно дълго, 
продължаващо през целия ни живот освещение. Бракът показва връзката 



една плът, която, подобно на самото благовестие, е едновременно 
юридическа и изградена върху отношения, едновременно обективна и 
субективна, заветна и свързваща. Обетите ни един към друг означават, че 
ние сме, обективно, свързани в една плът. Нашата близост в брака обаче 
означава, че ние растем в тази връзка на една плът като се учим да живеем 
в хармония един с друг. Интимността, подобно на верността, е по-трудна 
отколкото изглежда. 

Понякога хората напълно отхвърлят романтичната любов и приятелство 
като основа за брака. Някои, които възразяват на това, което им изглежда 
като традиционно разбиране ще кажат, че любовта в брака по начина, по 
който повечето от нас биха я дефинирали, е едно съвременно изобретение. 
Тези, които говорят за „библейската” дефиниция на брака понякога казват, 
че той представлява една икономическа спогодба създадена, за да 
управлява отношенията между роднини или да осигурява финансова 
стабилност. Бракът, според това виждане, бил една икономическа и 
политическа спогодба, а не въпрос на лична или романтична любов, 
въпрос на осигуряване повече на роднини отколкото на брачен партньор. В 
определен смисъл това е до голяма степен вярно. Множество култури по 
света дори и днес сключват бракове, които се уреждат от родителите, 
понякога изкисващи голяма зестра точно както в древния свят на Библията. 

Със сигурност тези бракове понякога са лишени от любов и представляват 
просто трансакции, но често, противно на това, са изпълнени с  искрени 
чувства, нежност и дори романтика. Човек просто не може да твърди, че 
романтичната любов напълно липсва от библейските свидетелства за 
брака. Дори ако човек не признава авторитета на Битие (който аз 
признавам) той все пак би трябвало да разбира, че това е един древен 
документ, който по някакъв начин би трябвало да е смислен за своите 
читатели. В него събирането на Адам и Ева не е просто икономическо, а и 
нежно и любящо. Адам ликува, когато вижда своята съпруга като „плът 
от плътта ми и кост от костите ми” (Битие 2:23). И забележете, 
например, стремежа на Яков към Рахил, в който, след като я среща, той я 
„целува и плаче високо” (Битие 29:11). Ако всичко, което Яков е търсел са 
яретата на баща му той със сигурност също толкова лесно би ги получил 
женейки се за Лея. Но той работи седем години, за да може да се ожени за 
Рахил „и обикна Рахил повече от Лея” (Битие 29:20). Този смисъл на 
любовта като чувство на лична привързаност се откроява и в еротичното 
ликуване на Песента на Соломон. Брачната любов не е, говорейки 
библейски, просто някакъв икономически договор, дори когато тя е 
уговорена от семействата. 

Хората, които говорят за относителната новост на любовта дефинирана 
като романтика и приятелство обаче са напълно прави за стойността, която 



романтичната любов играе в нашата култура, не само за брака, но и за едно 
чувство на единство и дори цялостност. Обожествяването на романтиката 
може да се окаже смъртоносно както за верността така и за близостта, за 
завета и за свързаността. Ето защо: Силата на греха и разрушението никога 
не се състои в създаването на нещо напълно ново, а в злоупотребата и 
изкривяването на нещо, което Бог е създал добро. Страстният копнеж за 
любов не е изключение. Критиците на „брака по любов” са напълно прави, 
че този проект изглежда се е провалил вземайки предвид ръста на 
разводите, неверността и съжителството, но аз твърдя, че това, което се е 
променило не е прехода от уговорени бракове към бракове по любов, а по-

скоро самата ни дефиниция на любовта, която ние наистина, както 
отбеляза един наблюдател, сме идеализирали и по този начин сме 
претоварили институцията на брака отвъд това, което тя може да понесе. 

Бог ни е създал да „оставим” баща си и майка си и да се „прилепим” един 
към друг ставайки „една плът” (Битие 2:24). По някакъв начин този преход 
също толкова травмиращ колкото и раждането. Ние оставяме зад себе си 
познатото и пристъпваме в един нов свят, в който сме отговорни един за 
друг. В божия план част от причината да правим това е поради 
непреодолимия ни стремеж един към друг, който се проявява в 
хормоналното опиянение на ранната любов. На този етап двойката желае 
да бъде заедно, просто двамата, за неопределен период от време. Те могат 
да говорят един с друг по телефона в продължение на 12 часа, стига да е 
възможно да отделят това време. Могат да стоят на кея и да се целуват 
докато слънцето изгрее. Стремежът към романтична любов се усеща 
наистина добре. Проблемът не е в нещо от това, а само когато започнем да 
смятаме, че това всъщност представлява „любовта.” Лесно е да направим 
това в едно общество, в което популярната култура налага подобно 
разбиране. 

Все пак популярната култура е движена от реклами, а рекламите се движат 
от млади хора. Стоковите пазари не желаят да продават паста за зъби на 50 
годишни хора. Един 50 годишен човек вече има своя любима марка и ако 
не се стигне до някаква значима промяна вероятно ще продължи да ползва 
познатото до края на живота си. Затова корпорациите искат да продават 
паста на бъдещи 50 годишници, да утвърдят техните предпочитания в 
годините преди те да са станали твърди. Това е противното на това, което 
обикновено се случва с, да кажем, политическите реклами, които са 
склонни (с някои изключения) да се насочват към по-старите вкусове и 
предпочитания. Причината за това е очевидна: възрастните хора гласуват, 
а младите не са склонни да го правят масово. Но популярната култура се 
стреми да отразява техните преживявания обратно към набелязаната 
демография. Привидно най-трансцедентното от тези преживявания е 



чувството за любов. Но когато то бъде представяно единствено с 
термините на подрастващите за човек не е толкава лесно да разпознае 
любовта когато тя се развие и узрее. Често когато срещам млад човек,  
който изразява своето недоволство от трудността да срещне партньор мога 
да проследя трудностите му до този феномен. Той търси някой, който да го 
„завърши” по всякакъв начин, някой, който може да посрещне всяка 
физическа, емоционална и умствена нужда. В преследване на това някои 
млади хора намират човек, който може да ги забавлява със своята новост и 
непредсказуемост, но не и по начини, които могат да бъдат поддържани 
през дългото време на брака, който ще бъде изпълнен, поне понякога, с 
трудности и болка, да не споменавам рутината свързана с изграждането на 
дом. 

Някога познавах един млад мъж, който желаеше да се ожени и всъщност 
имаше доста възможности, но всеки път тръгваше след жени, които в края  

на краищата го нараняваха. Един ден му казах, че според мен проблемът е, 
че търси 25 годишна жена докато всъщност трябва да търси 75 годишна. 
Бързо съобразих, че е трябвало да подбера думите си по-добре понеже той 
вероятно реши, че му предлагам някакъв странен фетиш. Разбира се, нямах 
предвид, че трябва буквално да се ожени за жена, която е 50 години по-

възрастна от него. Имах предвид, че той оценяваше потенциалните си 
партньорки гледайки единствено на настоящето – колко привлекателна е 
тя, колко забавна изглежда, колко е постигнала в работата си. 
Подготовката за брак обаче означава да се подготвяме да търсим някой, 
когото можем да обичаме и който може да ни обича през един дълъг 
съвместен живот. Мъдро би било да изберем спътник, с когото можем да 
си представим не само да лежим в леглото през медения си месец, но и да 
коленичим до болничното му легло в някой хоспис. Подобно заветно 
виждане за цял живот, за принадлежност един на друг през всичко, е 
единственият начин да имаме истинска радост. Вие ще качите килограми. 
Ще видите как косата ви посивява и след това пада. Ще съгрешавате и ще 
се окажете недостойни да се прославяте от Бога. Едно заветно виждане за 
брака ще покаже, че вие не сте партньори, които отбелязват точките в 
някакво договорно отношение, а че сте една плът, посветени да живеете и 
да служите заедно не поради това какво можете да спечелите, а понеже 
просто принадлежите един на друг. 

 

*** 

 

Просто не е вярно, че хората остават в състояние на потящи се длани, 
препускащи сърца и пеперуди в стомаха когато са един с друг до края на 



живота си. Това е свързано с новостта, с повика на двойката извън 
досегашното им положение и един към друг. Често обаче, човек може да 
забележи изчезването на тези начални знаци без те да са заменени с други 
знаци показващи една узряваща, задълбочаваща се любов. Тогава те 
решават, че „вече не са влюбени”. И когато намерят някой, който ги кара 
да се чувстват както са се чувствали като тийнейджъри те решават, че 
открили „сродната си душа”. След това цикъла се повтаря. Дори когато 
това не завършва с физическа невярност или развод някои двойки усещат 
отвращение един към друг сравнявайки живота си с въображаемия живот 
на другите – от филмите или от романтични романи – които веднага 
започват да въздишат щом видят другия да влиза през вратата. Бракът 
трябва да включва истинска любов и страст един към друг, любов и страст, 
които трябва да бъдат култивирани. Но усещането за това се променя с 
промените в самите вас. Фамилиарността не е не е нещо отрицателно, а 
може да бъде осезаем резултат от непрестанния растеж на двойката към 
една плът. Това трябва да бъде приемано с благодарност. Но то може да се 
случи единствено ако двойката се е посветила на един истински брак, с 
истински радости и скърби и на обети, които са следвани независимо какво 
се случва. 

Нека отново да кажа, че не рекламирам уредените бракове. Въпреки това 
аз винаги съм бил привличан към нещо, което научих от един човек в една 
източна страна, който видял съпругата си за пръв път в деня на тяхната 
сватба. „Ние не се познавахме когато се оженихме,” каза той. „Но това е 
вярно и за вас и вашата съпруга, за всяка брачна двойка. Кой може да каже, 
че наистина се познават напълно в началото на брака?” Той имаше право. 
Дори когато избираме своя брачен партньор с течение на времето ние 
продължаваме да се опознаваме все по-добре, да се прилепваме един към 
друг умствено, емоционално, духовно, физически, като една плът. 

За мен това беше труден урок, който трябваше да науча. В продължение на 
няколко години бях тиранизиран от мисли, че трябва да съм „готов” преди 
да се оженя. Разбира се, в един смисъл това очевидно е вярно. Никой човек 
на когото липсва зрялост да поеме отговорността към другия или не е 
сигурен какво той или тя трябва да търсят в своя партньор или в брака, не 
трябва да сключва брак. Не говоря за такава „готовност”. Още на първата 
ни среща знаех, че я обичам и искам да прекарам живота си с нея. Но 
мнозина ни казваха: „Почакайте докато можете да си позволите да се 
ожените.” Това е вярно. Ние нямахме нищо. Аз бях 22 годишен 
първокурсник в семинарията, тя току що беше завършила училище. 
Смятах и след това отново преработвах нашия бюджет без да мога да 
открия възможност, при която бихме били в състояние да си плащаме 
сметките. Затова продължавах да отлагам въпроса би ли се омъжила за мен 



дори след като знаех, че тя е „единствената”. Смятах, че се нуждая от 
стабилност и че трябва да съм в състояние да се справям с живота си преди 
да я поканя в него. 

Една вечер баба ми мъдро попита кога най-после ще помоля „онова 
момиче от Оушън спринг” да се омъжи за мен. Отговорих: „Когато мога до 
си го позволя.” Тя се засмя.  „Скъпи, омъжих се за дядо ти по средата на 
Голямата депресия,” каза тя. „Ние направихме брака ни да работи. Никой 
не може да си позволи да се ожени. Просто сключваш брак и след това го 
правиш да работи.” Изключая благовестието това бяха най-

освобождаващите думи, които някога съм чувал. Купих пръстен, който 
тогава както и сега нямаше да впечатли никого, но ние се запътихме към 
олтара. 

Мъдростта на моята баба съответства на това, което социологът Чарлз 
Мъри нарича разлика между брак, който „поставя начало” и брак, който 
просто „слива”. „Сливащия брак е този, който виждаме по страниците на 
Ню Йорк таймс – един младоженец и невеста, които са „успели” 

финансово, образователно и емоционално и които сега сливат в едно тези 
различни светове. Един „започващ” брак не е кулминация, а начална точка, 
в  която, доколкото това е възможно, един съпруг и съпруга започват своят 
зрял живот заедно, често без нищо друго освен самите себе си. Не е нужно 
да казвам, че не всеки човек може да започне зрелия си живот с подобна 
твърда основа. Проблемът е, че съвременната култура би казала, че дори да 
се стремим към брак без подобна стабилност е погрешно. Някои 
изследвания показват, че дори самите бракове, такива каквито са в 
момента, са някакъв тласък към съжителство. С церемония акцентираща не 
на църковния завет, а на постиженията на младоженеца и невестата 
мнозина отлагат брака си докато не спестят достатъчно пари за 
„подходящото” събитие. 

Ние не бяхме готови да се оженим. Това е вярно. Но финансите ни бяха 
последното нещо, за което трябваше да се тревожим. На 22 не знаех как да 
утешавам ридаещата си съпруга, когато тя разбра, че родителите й се 
развеждат. Не бях готов да падна в ръцете й когато научих, че дядо ми е 
починал. Не бях готов да видя как сестрата, работеща с ултразвуковия 
апарат остава мълчалива понеже не засича сърдечна дейност на плода, 
който вижда на екрана. Не бях готов да чуя, че никога няма да имаме деца. 
И след това не бях готов да открия, че докторите са сбъркали и да се окажа 
за твърде кратко, според мен, време родител на петима синове. Не бях 
готов да празнувам своята 20 годишнина от брака с двугодишно дете у 
дома. Мога да продължавам още и още. Разбира се, че не бях готов за 
всички тези неща. В съвсем реален смисъл този „Аз” дори не 



съществуваше. Животът, който живея сега е формиран от съвместния ни 
живот. Това е причината Писанията да говорят за брака като за свързване в 
„една плът” на главата и тялото. Двама човека се свързват заедно, за да 
живеят един живот, да живеят заедно. Човек може да се подготви да бъде 
съпруг или съпруга. Но той никога не може да бъде напълно „готов”. 

 

*** 

 

Гледайки назад мога да видя голямата радост в живота ни, която никога не 
можехме да си представим в мечтите си за бъдещето. Обичахме вечерите, в 
които се хранехме само с хляб и сирене понеже това беше единственото, 
което можехме да си позволим. Обичахме да водим заедно младежкото 
служение и да решаваме какво да правим когато на мисионерско пътуване 
се появяваше някой тийнейджър с торбичка марихуана. Обичахме да седим 
заедно докато аз пишех своята дисертация и да правим почивки, през 
които да преглеждаме записани телевизионни програми, които познавахме 
толкова добре, че можехме да казваме репликите заедно с актьорите. 
Истината е, че нямаше възможност да накараме нашият бюджет да работи. 
И нямаше начин да пораснем толкова, че да бъдем „готови” за това, което 
ни готвеше провидението. Ние се нуждаехме един от друг. Трябваше да 
порастем, заедно и да знаем, че любовта ни един към друг не се състои в 
това да контролираме всичко. Не започна по този начин и все още не 
винаги е така. От самото начало имахме страст, но нямахме онзи вид 
интимност. Тя изисква дълго и бавно сливане на два живота заедно, 
уязвимост и поемане на риск. Писанието казва, че първите ни прародители 
били „голи..и не се срамували” (Битие 2:25). Обикновено не обръщаме на 
това голямо внимание освен когато се уверяваме, че картинките в детските 
библии включват чифт вратове на жирафи, които прикриват интимните 
части. Но тази реалност е същностна за божията идея за семейството. 

В една църква, в която някога служех веднъж стоях във фоайето след 
служба говорейки с група възрастни двойки, една от които току що се 
беше върнала от ваканция на Карибите на борда на круизен кораб. 
Очаквайки да чуем възторжен разказ за почивката им някой попита за 
пътуването само, за да види, че и двамата направиха странни гримаси. „О, 
беше ужасно,” каза съпругата. „Избрахме този круиз понеже беше най-

евтиният, който можехме да намерим, но когато се качихме на борда и 
отидохме до басейна разбрахме, че пътуването е за нудисти.” 



Явно тази евангелска двойка не беше очаквала обкръжение където, 
подобно на някой европейски плаж, жените ходят без фланелки точно 
както и мъжете. „Нудистко пътуване,” повтори жената. „Можете ли да си 
представите?” Възцари се неловко мълчание за няколко минути, след което 
една възрастна жена, стълб на вяра в църквата, каза: „Звучи чудесно. 
Винаги съм искала да отида на нудистко пътешествие.” Споглеждахме се 
един друг с широко отворени очи докато накрая тя каза: „Мисля, че е 
прекрасно през нощта да  можеш да гледаш звездите.” Въздъхвайки ние 
осъзнахме, че тази възрастна светица мислеше, че „нудистки” (topless) 

означава липсата на покритие над горната палуба на кораба. Никой не 
предложи услугите си, за да обясни на възрастната дама какво означава 
„нудистко”. Вероятно повечето от нас решиха, че е безопасно тя да отиде в 
гроба със своята наивност и че дори да не е така, никой от нас не иска да 
бъде човекът, който ще я просветли. Без съмнение тя би се учудила как е 
възможно някой читав християнин да знае подобни неща и мисля, че бих 
се съгласил с нея за това. 

Не всеки би се засегнал от демонстрацията на частична голота като тази 
(очевидно, в противен случай хората не биха могли да запълнят местата на 
подобни круизи). Но има причина подобна проява да привлича хората и 
причина, поради която трябва да има предупреждение да държим настрана 
малолетните и хората, които биха могли да се почувстват засегнати. Дори 
тези, които не виждат голотата като въпрос на морал могат да я приемат 
като един вид уязвимост. Всеки има някакво чувство за вида неудобство 
или усещането за срам, които вървят с голотата. Хората, които сънуват, че 
отиват на училище или на работа, поглеждат надолу и разбират, че не са 
облечени подходящо правят това във време на голяма лична уязвимост или 
несигурност. Чувството за голота е един вид интимност в удачния 
контекст, но когато не е се превръща в излагане на показ. Много от тези 
чувства за неудобство се появяват между половете, между тези, чийто тела 
разкриват разликите помежду им. Това отива далеч отвъд чисто 
физическия аспект. Голотата и срама от първичната човечност е свързана с 
техния стремеж да бъдат, по думите на змията, „като богове” (Битие 3:5). 

И все пак, както правилно отбелязва философът Леон Кас, гледката на 
собствените им голи тела показва, че това не е така. „Поглеждайки за 
първи път към нашите тела като полови същества, ние откриваме колко 
далеч сме от нещо божествено,” пише Кас. „По-конкретно, ние откриваме, 
първо, нашата постоянна непълнота и липса на цялостност, както външна 
така и вътрешна. Ние се нуждаем и сме зависими от един допълващ и все 
пак различен друг, дори за да осъзнаем или да реализираме своята телесна 
природа. Ние научаваме, че секса означава, че сме половинчати, а не цели, 
и по-лошо, че ние не управляваме липсващата, допълваща ни половина.” 



Бракът има за цел да събере две допълващи се реалности в едно цяло 
талкова реално колкото са органите на самото тяло. 

В един смисъл това, разбира се, е свързано със сексуалност единение (към 
което ще се върнем в следващата глава), но в същото време и с много 
повече от това. Преди всичко вашите сексуални органи и вашите ХХ и YY 
хромозоми не са единствените допълващи се неща у вас. Всеки човек 
пристъпва към брака с определени силни страни и уязвимости. Част от 
това какво означава активно да се обичате един друг е да знаете кои са те и 
да се стремите да ги подкрепяте. Интимността означава, че вие обичате 
тези реалности и че, докато растете в любов към вашият партньор, все 
повече растете в любов дори към  тези динамики без нито да приемате за 
даденост силните страни нито да го презирате заради това, че не е силен в 
други области. Често „другата жена” или „другия мъж” в брака не е 
истински човек, с когото мъжът или жената имат  афера, а един 
идеализиран, въображаем съпруг или съпруга, с когото партньорът 
постоянно се сравнява. Бракът ни би бил пълен провал ако съпругата ми 
очаква да съм съпруг, който може да поправя неща, да обработва градината 
и да участва в задачи като поправка на покрива или убиване на къртици в 
задния двор. Тя е женена за човек, който може да проповядва проповеди и 
да пише книги и толкова. Мога да ви направя списък на царете на Израел и 
Юда ако искате, но наистина не зная как да сваря яйце. Мога да е появя по 
телевизията и да дебатирам причините за световната бедност ако ме 
помолите, но не бих могъл, дори при съдебна заповед, да ви кажа къде 
държим крушките. 

И обратно, познавам хора заемащи позиции подобни на моята, чийто 
партньори са също толкова публични лица, които постоянно помагат в 
задачите, набират средства и стоят до тях. Жена ми по-скоро би се 
подложила на опасна медицинска процедура отколкото да държи реч или 
да участва в дискусия на някоя конференция. Това се е оказало голямо 
благословение за мен. За разлика от някои хора в света, в който работя, аз 
мога да се откъсна от работата си. Има много хора с амбиции за мен и за 
моето служение и понякога това може да доведе до различни видове 
натиск от страна на хора, които знаят (или поне си мислят, че знаят) какво 
трябва да правя. Мария не е един от тях. Довечера мога да се прибера у 
дома и да й кажа, че съм решил да се върна в родния си град и да работя в 
анонимност или на лодка за лов на скариди до края на живота ни и тя ще 
бъде запалена от ентусиазъм. Причината не е, че тя не се интересува от 
това, което правя, точно обратното. Тя не обича моята „платформа за 
служение” или моят „бранд,” тя обича мен. Тя ме познаваше и обичаше 
дълго преди някой освен съседите ми да беше чувал моето име и що се 
отнася до нея нищо не се е променило. Ако съм мечтал да бъда част от 



някаква „властова двойка” (а аз не съм) бих могъл да се изкуша да се 
опитам да я превърна в такъв човек. Ако е очаквала от мен да живея по-

„нормален” живот тя може да съжалява за количеството време, което 
отделям за учене или пътуване. Интимността означава, че ние знаем кой 
всъщност е другия човек, за добро или за лошо, и даваме най-доброто от 
себе си, за да компенсираме неговите слабости със силните си страни. 

Интимност, по-нататък означава да знаем какво носи радост и болка на 
другия. Отново, връщайки се към аналогията с тялото и главата, човек 
може единствено „да обича своето тяло” ако знае къде е бил наранен. Да 
опитате канадска борба на кухненската маса с някой приятел може да е 
напълно подходящо за вас, но не и ако ръката ви е счупена. Да ядете 
морска харна е много добро нещо, но може да е смъртоносно за човек 
алергичен към миди. Има много подигравки за т. нар. „отключени 
предупреждения” в колежите и университетите – предупреждения за 
определени идеи или концепции в определена книга, филм, музика или 
реч. До голяма степен тази подигравки са оправдани тъй като много 
студенти са „задвижвани” от идеи, с които те не са съгласни и по този 
начин вместо да се ангажират с тях те предпочитат да ги изолират 
напълно. Но идеята за „отключените предупреждения” води началото си от 
едно легитимно опасение за хората преживели истинска травма. Ако някой 
се възстановява от наскоро преживяно убийство с нож на родител той 
вероятно не би искал същата седмица да гледа филм за престъпленията на 
използващ нож сериен убиец. Но един обикновен зрител би могъл да гледа 
поредицата без колебание. Същото е валидно и за брака. Има определени 
действия или думи, които никога не трябва да използваме един за друг 
независимо от контекста. „Ти се превръщаш в майка си,” може да бъде 
комплимент за човек роден в люлка, над която грее звезда, но за много 
хора това не означава – и не е приемано – по този начин. 

Интимността означава, че ние не просто сме женени един за друг, а че сме 
женени и за спомените и опитностите на другия човек. Ако сте израснали в 
семейство, което обича да спори на висок глас това за вас може да бъде 
сплотяващо преживяване. Вашият партньор, който може би е израснал в 
дом, в който повишения глас означава кавга и омраза, може да го преживее 
по съвсем друг начин. 

Мой приятел, един от най-искрените и праволинейни хора, които 
познавам, веднъж и каза колко трудно й е да посещава семейството на своя 
съпруг поради сарказма, с който постоянно си говорели. В това семейство 
сарказмът означавал принадлежност. Човек бил подкачам като сигнал, че е 
„вътрешен” и се очаквало той да отговори също толкова остро. За нея това 
бил стресиращо. В един брак човек трябва да знае не само как да действа с 



любов, но и по-конкретно как определени думи или действия могат да 
бъдат възприети. Познавам една двойка, в която бащата на съпругата бил 
сериен прелюбодеец. За нея най-голямата трудност била да се научи да 
вярва на съпруга си. Когато се налагало да се прибере малко по-късно 
отколкото очаквала тя го подлагала на истинска инквизиция изисквайки 
отчет за всяка минута. За него, за да я обича той трябвало да знае това и да 
работи, за да установи доверие. Това можело да означава да се увери, че 
редовно се обажда когато графика му не е известен. Той лесно би могъл да 
посочи партньора на своя колега, който не се впечатлявал от подобни 
неща, но да направи това би означавало да обича някоя измислена, а не 
реална жена. 

*** 

Връзката е пълна с блестяща радост. Именно затова тя е толкова трудна. За 
някои хора тази трудност се намира на сексуално ниво. За други е на 
емоционално или когато човекът трябва да признае, че е, например, 
уплашен, депресиран или гневен. За трети трудността е в духовната 
интимност. За мен сексът е много лесен и обикновено не изпитвам 
трудност да покажа на съпругата си как се чувствам емоционално, но ми е 
много трудно да се моля с нея. Това може да е изненадващо понеже аз 
лесно се моля с непознати хора или водя в молитва цяло множество. За мен 
дори е лесно да се моля заедно със съпругата и децата си. Но да се молим, 
само двамата аз чувствам неудобно и почти болезнено интимно сякаш 
гледам към себе си в скрито огледало. Мисля, че причината е понеже 
никой не ме познава по-добре от нея. Тя познава цялото ми лицемерие и в 
каква степен не съм в състояние да следвам идеалите си. Всичко това, на 
едно чисто рационално ниво, не е разумно възражение. Все пак аз съм 
евангелски християнин, който вярва, че всяка молитва е принесена и чута 
по благодат и че всеки път аз заставам пред Бога като грешник чрез 
Христос. Но аз трябва да зная, че на едно подсъзнателно ниво това е 
пречка за мен, за да мога да се боря с нея. За вас пречките за интимност 
може да са различни, но да ги откриете, за да можете да се борите с тях 
заедно е необходимо, за да растете заедно в една плът. Да бъдеш „гол и да 
не се срамуваш” е вид война. 

Преди няколко години пред къщата ми проблясваха светлините на линейка 
докато медиците си подаваха различни знаци намествайки съпругата ми в 
носилката. Тя наскоро беше преживяла спонтанен аборт – четвърти – и 
оттогава нещо сериозно се беше объркало. Тя получи кръвоизлив и 
припадна на пода на стаята, при което аз веднага повиках бърза помощ. 
Всичките ни синове на възраст между 2 и 11 години се бяха сгушили на 
пода на една от стаите ни. Опитах се да изглеждам уверен. „Всичко ще се 



оправи,” казах аз. „Майка ви се почувства зле, но ще се оправи.” Моят по 
това време 9 годишен син Самюъл никога не е бил лесна мишена за 
пропаганда. Той знаеше, че лъжа. Знаеше, че виждам ужаса в очите на 
нашият съсед, една медицинска сестра, която също се опитваше да 
изглежда спокойна заради мен точно както аз се опитвах заради децата. 
„Тя няма да се оправи, татко,” каза Самюъл през сълзи. „Зная за какво са 
линейките. Зная и какво е кръвта. Майка ще умре и ние всички ще останем 
сираци.” Опитах се да преборя с гаденето понеже се страхувах, че е прав. 

Връщайки се към съпругата си аз вървях до нея докато я изнасяха през 
вратата и вътрешно се свивах гледайки бледото й безкръвно лице когато 
забелязах нещо. Можех да видя отразена в металните пръти на носилката й 
една снимка на нас двамата в деня на нашата сватба. Гледах тези две 
щастливи лица хваната на фотографията осъзнах, че те се тревожеха 
единствено от възможността нещо да развали меденият им месец. Радостта 
от тези отдавна отминали дни направи ужаса от днешния ден още по-лош. 
Обичах я повече отколкото тогава. Знаех какво мога да изгубя. След една 
цяла нощ в болницата когато на няколко пъти изглеждаше, че тя ще почине 
от загуба на кръв жизнените показатели на Мария се стабилизираха. След 
няколко кръвопреливания тя започна да се оправя. Децата ми нямаше да са 
сираци. Когато се върнах у дома, за да й взема нови дрехи се спрях и 
погледнах снимката. Зачудих се какво бих казал ако можех да изпратя 
послание обратно във времето на моето мършаво 22 годишно аз. Какво бих 
му казал за любовта и брака? 

Осъзнах, че бих му казал да благодари на Бога за проваленият му меден 
месец. Бих му казал, че още нищо не знае за любовта и брака. Бих му 
казал, че никой брак не се развива перфектно и че всеки меден месец има 
някои неудобства. И бих му казал, че това е хубаво понеже живота не се 
живее с абстрактни идеали за собствената си съдба, а в единство, което 
идва от изпитанията, борбите и носенето на кръста, споделено. Бих му 
казал, че малките трудности, с които се сблъсква сега ще избледнеят в 
сравнение с трудностите, с които ще се срещне по-нататък. Бих му казал да 
престане да бъде толкова изпъчен и наперен и да благодари на Бога, че 
показва към него такава милост, давайки му такава съпруга и такъв живот. 
Моят 22 годишен приятел по онова време беше непреклонно упорит и 
сигурно щеше да спори с мен. Просто бих се изсмял и бих казал: „Не 
трябва ли да си пестиш гласа за обетите си?” Бих казал на по-младото си аз 
какви са истинските ми проблеми. Бърках щастието със спокойствие. 
Мислех, че за да бъдат една церемония или меден месец „добри” те трябва 
да се случат според моят план. Бях дълбоко и цялостно глупав. И ми се 
иска да кажа, че съм надраснал всичко това. Но си мисля, че моето аз след 
още 20 години вероятно би казало подобни думи за мен сега. 



*** 

Често на венчавки чуваме, че нашият Господ Исус Христос благословил 
брака със Своето присъствие на сватбата в Кана където превърнал водата 
във вино. Това е вярно. Но това, което често пропускаме е сянката на 
кръста над тази сватба. Брачния празник останал без вино, което можело да 
завърши със социален позор за семейството пред техните роднини и 
съседи. Майката на Исус го помолила да се намеси. Това, което ме удивява 
не е, че Исус направил това, което Йоан нарича първото от знаменията Му, 
а че го направил мислейки за Своето разпъване. В кроткия укор на Исус 
към майка Му Той казва: „Часът Ми още не е ударил” (Йоан 2:4). Всички 
евангелия са настроени спрямо този „час”. Той е насочил лицето Си към 
Ерусалим където ще умре. Там на сватбата си спомня Йоан, Исус „изявил 
славата Си” снабдявайки я с вино (Йоан 2:11). По-късно Йоан ни казва, че 
Исус влязъл в Ерусалим и заявил: „Сега дойде часът да се прослави 
Човешкият Син” (Йоан 12:23). Часът бил кръста. Славата била кръста. 
Мисията била кръста. Славата на Христос е една разпъната слава. Исус 
показал това за първи път на сватбата. И все още го прави. 

Има много брачни съвети, особено за християни. Някои от тях са дълбоко 
терапевтични – черпейки от научните прозрения как да общуваме по-добре 
един с друг. Някой са почти клинично гинеколожки – как да задълбочим 
интимността чрез сексуални техники и позиции и т.н. Голяма част от тези 
съвети са мъдри, а други са плитки и плътски. Но без значение на това 
основният проблем в голяма част от християнските семейства не е, че ние 
не разбираме как да живеем заедно (макар че това със сигурно е част от 
проблема). Основният ни проблем е, че не сме схванали изцяло 
благовестието, чрез което сме били спасени, благовестието, което сме 
призовани да носим в света. 

Без значение дали сте семейни или не вие сте призовани да подкрепяте и 
да помагате на семействата в божието семейство, да се държите един друг 
отговорни за обещанията, които сте изрекли. И, без значение дали сте 
семейни или не, ние трябва да внимаваме на това, което можем да видим в 
семействата около нас, дори когато те са проядени от греха и пълни със 
слабости каквито са дори ней-добрите от тях. В тях ние можем да видим 
една картина на един Христос, Който е една плът със Своята невеста, един 
Христос, Който присъства както чрез завета така и чрез интимността – 

един Христос, Който се е свързал със Своята църква за добро и за зло, чрез 
един кръст. Това означава, че ние ще намерим радост, мир и пълнота в 
браковете си когато престанем да очакваме те да задоволят всичките ни 
нужди и започнем да ги виждаме като война, в която да открием 
задоволство в благовестието. Това е една война, която ни довежда до прага 



на смъртта, при което ние все още се държим един за друг, знаейки, че 
някой се държи за нас. Правете любов. Правете война. И правете война 
правейки любов. Разпънете своят меден месец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Глава 8 Да си върнем сексуалността 

Тя искаше Исус, но преди това искаше секс. Докато слушах момичето 
пътувайки в църковния микробус бях едновременно отвратен от нейното 
богохулство и тайно очарован, че тя е готова да сподели истината за нещо, 
което трябваше да призная аз също вярвах. Подозирах, че всички други 14 
годишни младежи, които пътуваха с нас се чувстваха по същия начин. 

За да разбере контекста на този среднощен тийнейджърски разговор, който 
се случваше на някаква магистрала в южните щати човек трябва да знае 
нещо за сложната история на християнската бъдеще. В продължение на 
2000 години християните очакват завръщането на Исус Христос. В някои 
времена това очакване е било по-силно отколкото през други. Аз израснах 
през едно времето на трескаво апокалиптично очакване в 80-те години. По 
това време църквата ми често представяше сложни схеми за изпълнението 
на пророчествата свързващи настоящите събития с последните времена. 
Пастири и евангелизатори ни казваха, че знаците са ясни: ние сме 
„последното поклонение” и небесата всеки ден могат да избухнат с 
обещаното завръщане на Христос. Това беше приемливо за нас особено 
понеже не горяхме от желание да караме следващия семестър по алгебра. 
Но това момиче въздъхна и каза: ‘Наистина искам да съм готова за небето, 
но и се надявам Исус да почака докато имам шанса,…е, знаеш, да правя 
секс…поне веднъж.” 

Това, което тази девойка искаше всъщност не беше нещо неморално. Тя се 
беше съгласила с посвещението изисквано от нашата църква за сексуално 
въздържание преди брака и възнамеряваше да спази обещанието си. Тя 
имаше предвид, че желае да опита едно напълно морално, брачно 
сексуално единение. Мисля, че тя искаше да прави секс. Искаше да се 
влюби и да бъде обичана, да изпита романтиката и единението с друг 
човек. Сигурен съм, че в онзи църковен микробус имаше няколко момчета, 
които на драго сърце биха предложили доброволно слугите си, за да я 
преведат през апокалипсиса. Тъй като ясно си спомням този разговор и тъй 
като завърших с докторат и служение основаващо се изцяло на 
есхатологията нямам желанието да правя по-нататъшна психоанализа на 
случая. 



Това желание за оргазъм-преди-Армагедон не е сигнал, че тази 
тийнейджърка беше идолопоклонничка или нимфоманка. Тя беше съвсем 
нормална. Сексуалността е могъща, движеща сила и остава такава през 
целият ни живот. Години по-късно когато сам имах подрастващи деца си 
спомням ужаса на едно от тях когато му обяснявах хормоналните вълни и 
неудобните желания, които се появяват с пубертета. Той изглеждаше 
решен да устои на всичко това, но попита: „И колко дълго ще продължи 
това?” Казах: „Е, горе-долу докато си жив.” Той ме погледна сякаш му бях 
казал, че ще бъде свързан с духа на върколак през останалата част от 
живота си. Понякога изглежда точно така. Сексът може да бъде толкова 
силен подтик, че можем да искаме да отложим вечността заради него. И 
сексът може да бъде толкова плашещ, че да се чудим дали няма да ни 
пречупи. Причината е, че сексът не е свързан просто със секс. 

*** 

Ако любовта и брака бяха свързани единствено с чувства, компания и 
икономическа изгода можехме да решим, дори в по-голяма степен от 
битуващото мнение, че вселената е празно поле, което очаква човешката 
воля и технология да я владеят според желанията си. Сексуалността е едно 
постоянно напомняне, че в нас има нещо, което е напълно извън нашият 
контрол. Да, ние можем да контролираме изразяването на сексуалните си 
желания и да практикуваме дисциплините, които ще ни помогнат да 
правим това. Но самите желания сякаш идват от нищото. Те говорят за 
дизайн. 

Фредерика Матюс-Грийн пише за непонятната изобретателност на 
сексуалния акт като знак за благодат. „Как можем да разберем какво е за 
двама души да станат едно, единство без унищожение? Бог предлага една 
човешка опитност, която е универсална, обща и носеща наслада и казва: 
„Ето, така изглежда. Това е.” Тя е напълно права. Сексуалното единство е 
един ясен знак за евангелската реалност на двама души, които остават 
личностно разделени и все пак са съединени заедно в една обща, 
екстатична тайна. Поради тази причина, понеже е заредена с радостна 
тайна, сексуалността е отворена арена за духовни конфликти. 

От грехопадението насам човечеството или тривиализира или обожествява 
сексуалността. Вижте например непоследователността, която откриваме в 
нашата собствена епоха. От една страна на сексът не се приписва особено 
голямо значение. От хората се очаква да имат множество сексуални 
партньори през живота си. Една небрежна „забежка” не е виждана като 
носеща някакви особени последствия след приключването на оргазма. И 
все пак в същото време сексът е смятан за изключително важен. Създадени 
са безброй книги и видео материали за сексуални техники и тези, които 



чувстват, че пропускат сексуалното задоволство често мислят за себе си 
като за пропускащи самия живот. Едно християнско виждане за 
сексуалността не е нито едно от тези неща. Но в една вселена, владяна от 
невидими управници не трябва да се изненадваме ако видим сексуалността 
отделена от благовестието и дори в много случаи превърната сама по себе 
си в контра-благовестие. 

В наши дни мнозина извън църквата ще обвинят християните, че са 
„обсебени от секса” обикновено споменавайки християнското „сексуално 
потискане,” за което ни казват, че се простира назад поне до Августин. 
Някои ще посочат например Мойсеевия закон, който определя даден брой 
дни, през които човек е церемониално нечист след менструалния период, 
изливане на семе или сексуален акт като знак за библейското отхвърляне 
на човешката сексуалност. Този код обаче не определя тези неща като 
грешни или „отвратителни”. Вместо това законите внимателно разделят 
поклонението на Бога от всеки вид сексуално идолопоклонство 
практикувано от езическите народи около Израел. В един свят на богове на 
плодородието и храмови проститутки божието слово трябвало ясно да 
утвърждава, че Бог е извън Своето творение и не трябва да бъде 
идентифициран с ритмите на репродукцията колкото и силни да са те. 

Има ли християни, които са обсебени от секса? Разбира се. И има 
християни, които имат едно суб-библейско виждания за тялото по начин, 
който вижда секса като почти наследствено срамен. Винаги е имало 
християни, които са вярвали в погрешни неща. Като цяло обаче това едва 
ли е така. Библията често говори за сексуалната неморалност не понеже 
пренебрегва добротата на сексуалността, а понеже я утвърждава. 
Християнското виждане за сексуалността е толкова високо и положително, 
че тези сили, които го изопачават причиняват голяма вреда както на 
човешкото благоденствие така и на приемането на благата вест на 
евангелието. Освен това в една епоха обсебена от сексуалността (и 
повечето епохи са такива, макар и по различни начини) християнското 
послание трябва неизбежно да говори за това как то се различава от духът 
на епохата. Една дума призоваваща към покаяние трябва да ни казва за 
какво да се покаем. Една дума на прошка трябва да ни казва какво ни е 
било простено. Едно слово за духовна битка трябва да ни казва с какво 
трябва да воюваме и за какво да го правим. 

Концепцията за сексуалността като духовна битка е достатъчно ясна, за да 
бъде разбрана от повечето вярващи християни както битка срещу 
изкушението. Това, както ще видим, със сигурност е част от нея. Но има и 
нещо повече от просто избягване на негативното. В писмото си към 
църквата в Коринт апостол Павел заповядва на семейните двойки да не се 



въздържат за дълги периоди от сексуални отношения. Дори ако двойката 
го прави за известно време по причина на пост и молитва това време 
трябва да бъде ограничено. Тя трябва скоро отново да бъде заедно, пише 
той, „за да не ви изкуши сатана поради вашата неспособност да се 
въздържате” (1 Кор. 7:5). Тези наставления на апостола не се отнасят 
единствено за сексуално въздържание каращо човека да търси сексуално 
задоволяване на друго място, макар това със сигурност да е част от него. 
Приемането на подобно ограничено виждане означава съгласие с 
модерното разбиране, че сека е вид трансакция – единият „партньор” 

разменя физическо удоволствие за удоволствието, което той самият 
доставя. Павел обаче предполага една заветна, органична връзка между 
съпругът и съпругата. Тялото на съпругът принадлежи на неговата съпруга 
и обратното (1 Кор. 7:4). Единението една плът, както видяхме, е свързано 
с нещо повече от сексуален акт, но със сигурност не е по-малко от това. В 
описанието на сътворението единството една плът включва мъжът да „се 
привърже” към жена си „познавайки” я. В началото сатана се опитал да 
раздели мъжкия и женския полюс на човечеството тласкайки ги далеч един 
от друг чрез срам и конфликт. Древната змия продължава и днес да прави 
същото. Сексуалното общение, в един християнски контекст, е повторение 
на това единение, един вид подновяване на обетите. Когато една двойка се 
събира заедно по този начин те още веднъж показват, че принадлежат един 
на друг. Това е един знак на благовестието. И това включва дори 
удоволствието, което съпътства сексуалното единение. Вместо срам и 
конфликт брачното действие показва красотата на консумираната любов. 

Някои ще кажат, че основната цел на сексуалността в Писанието е 
възпроизводството, противопоставяйки това на приеманото за 
„освободено” модерно виждане за сексуалността като насочено основно 
към удоволствие. Не отричам факта, че библейското описание на 
сексуалността представя възпроизводството като същностна част от нея в 
Битие и в останалата част от Библията. Спекуланта любов сочи, дори 
когато не води до деца, до една свързаност на поколенията, до въплътената 
плодовитост на любовта. Но сексуалното единство в Писанието никога не 
е представяно като утилитарно действие вършено просто с цел 
размножаване. Библията отново и отново говори за радостта, която 
съпътства сексуалното единение, една радост, която има за цел да ни 
тласка един към друг (Бит. 2:22-24; Еф. 5:25-31). Библията използва езикът 
на „познаване” един друг за сексуалното единение (Битие 4:1,17; 1 Царе 
1:19). Това не е прекомерен евфемизъм, а скрито откровение за това какво 
представлява единението. 

В някои бракове съпругът проявявайки инициатива за секс или обратното. 
В други бракове е оценявана по-голямата дискретност. Той се учи дали тя 



мрази да прави секс преди да си е изпила сутрешното кафе или да избягва 
секса когато той страда от инфекция на синусите. Той се учи дали тя обича 
да й говори по време на секс или пък намира това за странно и 
отблъскващо. Списъкът продължава, но това е знание, което не е налично, 
ex nihilo, първия път когато двамата се намерят в спалнята. То расте като 
взаимно опознаване с течение на времето. 

Моногамията и верността не ограничават сексуалната свобода; те я 
подклаждат. Има нещо, което често казвам на християнските двойки, 
които съветвам преди брака: „Ако всичко върви добре сексът през 
меденият ви месец ще е най-лошият, който някога ще имате.” Под това аз 
имам предвид, че според божия дизайн интимността расте с взаимното 
опознаване. Остаряването до известна степен ще укроти плама на 
сексуалните пориви, но времето заедно няма, само по себе си да ограби 
единството на удоволствието. То трябва да я увеличава. Това би трябвало 
да е особено ясно в една култура на т. нар. сексуална свобода и 
спонтанност, в която сексуалните преживявания често са уточнявани 
подобно на договори с оглед на това какво всеки от партньорите харесва и 
желае. 

Част от това, което убива сексуалната радост е необходимостта да бъдем 
„секси” по нереалистични начини. Много хора, които се чувстват 
сексуално „свободни” и които виждат сексуалните преживявания почти 
като ловуване или пазаруване откриват, че докато времето минава те губят 
младежкия си изглед, който им е необходим, за да поддържат своята 
привлекателност пред относително непознати хора или собствената си 
самоувереност. Но в един брак, така както той е определен от Христос, ние 
не се обичаме един друг понеже се намираме един друг за сексуално 
привлекателни, а обратното. Ние растем в сексуалната си привлекателност 
към нашия партньор понеже обичаме този човек. Когато не се страхувам, 
че брачният ми партньор ще ме изостави губя и много от задръжките, 
които иначе бих имал. Колко мъже се чувстват сексуално нерешителни 
понеже оплешивяват или пускат шкембе? Колко жени не се чувстват 
„секси” понеже имат (както е нормално за всеки остаряващ човек) няколко 
сиви косъма или допълнителни килограми? И все пак ако съпругът не се 
чувства сякаш се съревновава с атлети или съпругата му с модели, но 
знаят, че са сигурни в един доживотен съюз, където ще се обичат и 
прилепват един към друг независимо от всичко това ще им даде свободата 
да го изразят. Това не означава да се запуснеш физически. Една пазеща 
обетите си двойка ще иска да знае, че и двамата са привлекателни и ще се 
стремят към това доколкото е възможно. Но това означава, че един мъж 
намира съпругата си за красива понеже я обича, той не я обича понеже тя е 
красива. Една жена иска да прави секс със своя съпруг понеже той е 



нейният съпруг, тя не го държи като свой съпруг понеже иска да прави 
секс с него. От свободата на верността избуява удоволствието. 

*** 

Бог казва на Своята невеста Израел: „Защото както момък се жени за 
мома, Така и твоите люде ще се оженят за тебе; И както 
младоженецът се радва на невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на 
тебе” (Исая 62:5). Както се изразява един учен, сексуалната интимност в 
Писанието със своят екстаз и блаженство сочи към надеждата за бъдещето 
докато неговата липса често е картина на обреченост. Една безрадостна 
сексуалност не показва това, което бракът трябва да показва: една 
изобилна, себераздаваща се любов, която Бог има към Своя народ и 
Христос към Своята църква. Когато апостол Павел изисква „сексуални 
права” и за двата пола той не говори за еквивалентен договор, в който 
жребецът обслужва кобилата, а за вниманието, което единия партньор 
показва към другия. Удоволствието, което съпътства секса в брака не е 
преди всичко манипулация на невронните окончания, сякаш човекът е 
направена от плът сексуална играчка. Когато съпругът научи какво доставя 
удоволствие на неговата съпруга или обратното двойката се учи да се 
опознава по най-интимния начин – по начини, които напомнят на съпруга 
и съпругата, че те трябва да живеят не за себе си, а за другия. 

Писанието и християнската традиция са ясни, че сексуалния израз е 
позволен единствено в завета на брака. Това не означава, че единствено 
женените са надарени със сексуалност. Ако беше така сексуалните чувства 
и желания щяха да се пробуждат единствено с брака и да изчезват в късна 
възраст. Но нещата не стоят по този начин. Учениците от средните и 
горните класове са пълни със сексуални напрежения както и центровете за 
възрастни хора (понякога вторите дори повече от първите). Хората, които 
не са семейни не трябва да очакват да са свободни от сексуални пориви и 
чувства. Хората, които са призвани да бъдат семейни някой ден трябва да 
видят тези чувства насочени към своите бъдещ съпруг или съпруга. Тези, 
които са призовани към живот на безбрачие също ще изпитват сексуални 
чувства и желания. Това не означава, противно на съвета на някои хора, че 
всяко сексуално напрежение е знак, че човек трябва да се ожени. Вместо 
това почти универсалната опитност на сексуален копнеж трябва да 
напомня на всички нас, включително на семейните, за една от 
фундаменталните истини, които Бог показва в брака: ние не принадлежим 
на себе си, а се раздаваме служейки на другите. Призивът към целибат не 
означава просто, че човекът ще разполага с много време – без 
отговорности към съпруг/а или деца  – за да служи, но също и че трябва да 
канализира сексуалната енергия към нещо друго: служение на Бога и 



ближния чрез мисията на Христос. Това е трудно в моето време, но 
особено трудно в една култура, която вижда сексуалното задоволяване 
како основно средство за смисъл и цел. 

Сексуалността е могъща именно понеже понеже нейната цел е да надскочи 
себе си. Думата екстаз идва от идеята за излизане от себе си. Отвърнат от 
божия план – както падналия ред винаги се опитва да направи – сексът 
лесно може да се превърне в един опит не да се надскочи себе си, а да се 
избяга от себе си. Когато всяко разстояние между обичащия и обичания 
изчезне – чрез порнография или неангажиращ секс – ние заместваме 
близостта с бройка и изоставяме напрежението необходимо за тайнството. 
Така любовта се превръща в един метод за извличане на положителни 
чувства, „без повече да представлява сюжет, история или драма – просто 
непоследователна емоция или възбуда”. Сексът става просто още един 
консуматорки стремеж в едно общество ориентирано към постиженията. 
Всичко това означава, че когато сексът е сведен просто до физически 
контакт в търсене на оргазъм той губи именно това свое качество, което го 
прави могъщ и привлекателен. 

Бог ни предупреждава срещу сексуална неморалност и изопачение не 
понеже иска да ограби удоволствието ни (това е твърдението на сатаната в 
Битие 3), а понеже Бог знае как секса цъфти и как може да разрушава. 
Различните сексуални революции – и историята е пълня с много такива – 

винаги обещават секс като бързо бягство от себе си (като отклоняват 
човека от житейската болка) и като средство за себеактуализация (като 
предлагат цел в живота). Тези опити никога не постигат целта си. 
Истинското и дълготрайно единение не може да се осъществи чрез 
изкуствеността на изолирани сексуални преживявания. Това прилича на 
имитирането на смелост чрез приток на адреналин по време на война чрез 
возене във влакче в увеселителен парк заобиколен от имитации на оръдия 
и войници. Чувството е там за един кратък миг, но не може да бъде 
задържано. Щом човек разбере, че това е илюзия тя не може да замени 
реалността. Нито пък една уговорена сексуална среща може да замени 
единението една плът. Християнското видение за живота е виждане на 
искрена жива жертва, а не серия от себеабсорбирани трансакции. За да 
спечели живота си човек съвсем буквално трябва да го даде. Това е 
словото на кръста и кръста трябва да формира нашия сексуален живот не 
по-малко от всяко друго нещо. 

Въпреки това библейският модел на сексуалност не е просто въпрос на 
познание за божията воля, която ние искрено изпълняваме. Хората, които 
мислят така са изкушение да повторят старата шега за момчето, на което 
монахините от неговото енорийско училище казали, че мастурбацията ще 



го ослепи, на което то отговорило: „А мога ли да го правя докато усетя, че 
ми трябват очила?” Мнозина могат да заключат, че сексуалната радост в 
брака е божият съвършен идеал, но те могат да живеят и с нещо по-малко. 
Библията говори за сексуалната неморалност като за засягаща 
отношенията и носеща социални последствия – макар че тези неща със 
сигурност присъстват, особено в литературата на мъдростта на притчите – 

но отвъд това, сравнявайки сексуалната неморалност с окултизъм. 
Причината е точно понеже сексуалността е повече от просто носещо 
удоволствие избухване на неврони. Точно както пророците могат да 
говорят за идолите едновременно като за „нищо,” тези, които „нямат 
дихание в себе си” и като за „други богове,” но също така и като за реално 
съществуващи демони така и могат да говорят за неконвенционалния секс 
едновременно като за нихилизъм и като за изпълнен с мрачен смисъл. 
Сексуалността има за цел да свърже две даващи обещание личности  в 
едно даващо живот, заветно единение пред Бога. Пророк Малахий пише за 
брака: „Защото не направи ли Той двамата един човек, Ако и да имаше 
още от духа на живота? И защо един? За да очаква набожно потомство. 
Затова внимавайте в похотите си, И никой да не постъпва невярно към 
жената на младостта си” (Малахий 2:15). По подобен начин апостол 
Павел предупреждава, че човекът, който се съединява с проститутка 
свързва Христос с проститутката тъй като връзката една плът означава и 
духовно свързване (1 Кор. 6:15-17). 

Сексуалният грях е грях „против собственото тяло” (1 Кор. 6:18-20). 

Това обаче не означава, че той, подобно на яденето на твърде много захар 
или пушенето е нещо, с което „вредим единствено на себе си”. Тялото, за 
тези, които принадлежат на Христос, не е наше собствено, а е храм на 
Светия Дух. Сексуалната неморалност представлява оскверняване на този 
храм. Помислете си колко ужасени ще бъдем (с право) ако някоя езическа 
религия принесе в жертва коза на масата заделена за Господна вечеря. 
Всички ще бъдем вбесени. Нещо отделено за служба на Бога, нещо свято, е 
било използвано за нещо несвято, нещо противно на самото благовестие. 
Това представлява сексуалната неморалност – от всеки вид. Това е 
причината Писанието да предупреждава срещу подобна неморалност от 
началните си глави чак до последното откровение за идващия съд. Поради 
това на народа на Израел било заповядвано да бяга от сексуална 
неморалност и Съборът в Ерусалим – който не задължил езичниците да се 
обрязват и да следват другите постановления на Мойсеевия закон – 

постановява същата забрана за всички, които са в Христос (Деяния 15:20). 

Някой би избягнал прекалено многото говорене за сексуална неморалност 
отхвърляйки я като приоритет за Стария завет или Павел, но не и за 
Христос. Исус, според това виждане, е представен като един усмихващ се, 



позволяващ анти-Павел. Но това едва ли е така. Преди всичко Исус не 
говори единствено с думите, които изказва през Своето предвъзкресенско 
служение. Библията е вдъхновена от Светия Дух (1 Петър 1:11; 2 Петър 
1:19-20), така че Исус не само утвърждава Божието слово в неговата 
цялост в старозаветните писания (Матей 5:17-18), но говори нови истини 
(Йоан 16:12-13) чрез вдъхновените писания на апостолите и пророците 
(Еф. 2:20). След възкресението Си Исус пряко предупреждава една ранна 
общност, че тяхната толерантност към сексуалната неморалност ще им 
донесе Неговия съд (Откр. 2:20-23) и дори нарича подобно позволение 
„дълбоките неща на сатана” (Откр. 2:24). Но дори по време на земното Си 
служение Исус е по-рязък спрямо сексуалната неморалност от Стария 
завет или от новозаветните послания. Той казва, че човекът, който 
пожелава в сърцето си вече е прелюбодействал (Матей 5:27-20). Това не 
означава, противно на едно тълкувание, което веднъж чух от един твърде 
недисциплиниран евангелски студент, че ако един мъж усеща пожелание 
към някоя жена „той може спокойно да продължи и да преспи с нея”. Нито 
пък подобното учение на Исус, че гнева в сърцето превръща човека в 
убиец (Матей 5:21-22) оправдава човек изпитващ вътрешна враждебност 
към своя ближен да го прободе до смърт. И в двата случая Исус свързва 
греховете не е външните за нас действия, способни да бъдат манипулирани 
чрез промяна на навиците или правилата, а със собствената ни душа. Освен 
това и в двата случая, Исус ни предупреждава, че тези вътрешни реалности 
ако не бъдат разпознати, представени в покаяние и покрити с изкупващата 
кръв, ще ни доведат от отделяне от Бога в ада (Матей 5:22,30). Това е доста 
тежко учение. 

Исус, Който ни предупреждава да не съдим другите (Матей 7:1-6) също ни 
говори чрез Своите апостоли, че църквата трябва да дисциплинира човека, 
който е извършил сексуална неморалност и не се е покаял за нея (1 Кор. 
5:1-5). Библията казва, че това не означава, че ние трябва да се отделим от 
сексуално неморалните хора. Самият Исус не го направи и беше 
критикуван за това. Вместо това, продължава Библията, ние трябва да 
поемем отговорност за човека, който „се нарича брат,” т.е. човек, който е 
част от църквата (1 Кор. 5:11). Защо? Спасението е единствено за 
грешници. Човекът, който отказва да се покае за своя грях показва, че не е 
отишъл при кръста (1 Кор. 6:9-10). Това съвсем не се отнася до хора, които 
се борят с грехове и провали – дори понякога отново и отново. Ние сме 
овце водени с тояга и жезъл и се налага отново и отново да бъдем 
отклонени от скалите и спасявани от пропастите. Това се отнася до човек, 
който оправдава себе си, твърдейки, че това, което Бог нарича погрешно 
всъщност е правилно и по този начин казва, че, поне в този случай, той е 
без грях или че обича този грях и не желае, чрез божията благодат и 
помощта на църквата, да се откаже от него. 



Някои могат да смятат, че тяхната църква или тяхното семейство е в 
безопасност понеже те дефинират греха по начина, по който Бог прави 
това и с готовност го отхвърлят. Това изобщо не е така. „Кои сте вие че 
съдите външните,” пише апостол Павел. „Не съдим ли ние вътрешните? 

Докато външните Бог съди” (1 Кор. 5:12-13). Ние обаче искаме да правим 
точно обратното: да говорим с ярост за греха, който е извън нашата 
общност и смекчено за греха вътре, между нас. Външният свят е наша 
мисия, не огледало. Твърде често обаче ние действаме сякаш сексуалната 
революция може да бъде спряна чрез културни войни вместо чрез духовна 
битка. 

*** 

Оказва се, че ние често сме толкова контракултурни колкото ни се иска да 
бъдем. Далеч от пазители на библейската ортодоксалност ние често сме 
изостанали сексуални революционери приспособяващи се с едно или две 
десетилетия по-бавно към това, което някога е било наричано неморалност 
от културата около нас. Библейски призив за сексуален морал никога не е 
бил за продан. Дори учениците на Исус се чудели как някой би могъл да 
следва този път щом веднъж разбрали колко радикален е призива на Исус 
за святост. Библейското свидетелство за духовната битка за сексуален 
интегритет означава да сочим не към нашето морално превъзходство, а 
към прогласяването на евангелието. Монахът от 20 век Томас Мертън 
казва това по следния начин: „Богословието на Сатана се състои в това да 

превърне Христос в  най-съвършения от всички фарисеи, така че 
бирниците да се отчаят, а фарисеите да дойдат при Него и да намерят 
потвърждение за своята себеправедност.” Ние говорим истината за 
високите стандарти, които поставя Библията в нашия сексуален живот – и 
за всеки друг аспект от живота ни – не за да разграничаваме себе си от 
останалите, а за да прогласяваме една блага вест за божията милост към 
грешници като нас самите. Това бива изявявано на света не чрез светска 
сила, а чрез кръста. Крайният резултат не е семейни ценности, а семейства 
– семейства формирани от кръста. 

И, тъй като те са свързани със сексуалността, нашите семейства – и под 
„наши” аз имам предвид „църквата,” не „Америка” или „западната 
култура” – са в криза. Помислете първо за блудството. Нямам предвид акта 
на блудство или идеята за блудство, а буквалната дума блудство. Бившият 
президент Ричард Никъсн в едно свое изказване точно преди интервю пита 
един журналист: „Е, Дейвид, чувал ли си за някое блудство тази седмица?” 

Въпросът се запомня понеже носи всички конотации, които мнозина 
свързват със самият Никсън. Той изглежда странен, остарял, цензуриращ и 
донякъде мъчителен, опитващ се и провалящ се в опита си да бъде  едно от 



момчетата. Ако думата днес понякога се използва това става най-вече е в 
някоя шега вземаща на прицел начина, по който консервативните 
християни имат навика да говорят. Шегата обаче не работи понеже 
консервативните християни също не използват думата и то от дълго време. 
„Блудство” изглежда толкова плашеща и не на място в християнските уши 
както и във всички останали. Разбира се, ние говорим за сексуална чистота 
и предупреждаваме срещу сексуална неморалност, но по-често учим 
нашите деца или несемейни църковни членове да „практикуват 
въздържание” или да избягват „предбрачния секс”. 

До известна степен това е неизбежно. За да общуваме с хората около нас 
ние трябва, до някаква степен, да изпулваме език и концепции, които те 
разбират. Но „предбрачен секс” и „блудство” (думата, която Библията 
използва) не са идентични по своя смисъл. Наистина „блудството” е 
„предбрачно,” но в езика за „предбрачен секс” ударението е върху времето. 
Самото действие се приема за едно и също. Това, което променя „брачния 
секс” в „предбрачен” е просто кога човек избира да го практикува. 
Предбрачния секс е представян просто като преждевременна еякулация. 
Тази идея обаче стои в центъра на американската християнска криза на 
сексуалната етика. 

Библията е ясна – както и 2000 годишния църковен консенсус – без 
значение дали говорим за православното, католическото или 
протестантското крило – че сексуалната активност трябва да бъде 
ограничена до брачния съюз между един мъж и една жена. Сексуалния 
съюз обаче в и сам по себе си не прави брака. Христос казва на жената при 
Яковия кладенец, че „няма мъж” независимо от факта, че тя е била с (в 
предполагаемо сексуален контекст) някого по онова време (Йоан 4:16-18). 

Освен това Йосиф от Назарет и Мария са били действително женени дори 
без съпътстващото това сексуално единение (Матей 1:24-25). Въпреки това 
Библията говори за сексуалното консумиране на един посветен съюз както 
за нормалното развитие на нещата и за сексуалните контакти извън този 
съюз както установяващи истински, макар и тайнствени духовни връзки – 

връзки, които сочат към нещо съвсем различно от глава-тяло, една плът 
единение между Христос и църквата. 

Много църкви и деноминации през последното поколение са опитвали да 
утвърдят този консенсус чрез програми насърчаващи подрастващите и 
младите хора да обещаят да запазят този стандарт до брака. Тези програми 
имат някакъв успех поне в забавяне на сексуалните действия макар съвсем 
да не е ясно дали те създават нещо поне неподобаващо сексуална 
контракултура. Едно изследване показва, че евангелските протестантски 
тийнейджъри са по-склонни да имат сексуални връзки докато са неженени 



от своите еврейски, мормонски и дори либерални протестанти връстници. 
Отговорът, според това изследване, не е свързан с религиозните 
убеждения, а с ниската икономическа мобилност. Младите евангелски 
християни са по-склонни да идват от по-ниски социоикономически слоеве 
докато другите, по-свободни религиозни общности от по-горни. Натискът 
върху децата от по-горните слоеве е да премахнат някои форми на поемане 
на риск. Те избягват сексуалните контакти не понеже не желаят да отидат в 
ада, а понеже искат да стигнат до колеж. Докато евангелските християни 
повишават своя икономически статус, предсказва изследването, те ще са 
по-склонни да приемат тези форми на сексуален риск-мениджмънт 
фокусирани върху икономически успех. Изследването показва по-нататък, 
че голяма част от „въздържанието” сред  подрастващите и младите хора 
всъщност изобщо не е въздържание, а поддържане на „техническа 
девственост,” в която оралния секс и други форми на практика заместват 
проникването и по този начин не се считат за „секс”. Макар тази реалност 
да поддържа нашето триумфално хвалене с изследванията показващи 
намаляване на нивата на сексуалност сред подрастващите и бременностите 
сред тийнейджърите тя едва ли е празника, който се убеждаваме, че трябва 
да имаме. 

Заслугата за голяма част от това е на нашето проповядване и поучение. 
Няма нужда човек да е безумен, говорещ за „огън и жупел” проповедник, 
за да види, че апостолите ни предупреждават, че непокаялите се за своята 
сексуална неморалност „няма да наследят Божието царство” (1 Кор. 6:9-

10). Но ние често циментираме идеята за сексуалният морал като „риск 
мениджмънт” представяйки тези предупреждения като земни „ценности” 

вместо като Съдебния престол на Христос. Ние говорим неясно за „борби” 

и „отговорност” в общ смисъл, но рядко с пророческа сила. Истината е, че 
твърде много родители християни неусетно водят децата си към сексуална 
неморалност като им казват, че най-големият им проблем е да не сключат 
брак твърде рано. Макар да е вярно, че човек трябва да е достатъчно зрял, 
за да може да изпълнява брачните си обети това не е единствената 
опасност. Апостол Павел съветва: „Пак, ако някой мисли, че постъпва 
неприлично към дъщеря си девица, ако й е минала цветущата възраст, и 
ако трябва така да стане, нека прави каквото ще; не съгрешава, нека се 
женят” (1 Кор. 7:36) тъй като е „по-добре да се женят отколкото да се 
отдават на сексуална неморалност” (1 Кор. 7:9). В зависимост от 
икономическия риск за семейството често представата е, че порасналите 
деца трябва първо  да завършат няколко нива на висшето образование, да 
изплатят студентките си заеми, да си осигурят сигурна позиция на 
кариерната стълбица и да добавят към това дом и спестовна сметка преди 
да се оженят. Неизговореното приемане е, че за едно дете би било по-лошо 
да не успее в Америка отколкото да съгреши срещу Бога. 



Друго изследване е показало, че точно както с прелюбодейството на 
поколението преди тях изповядващите подрастващи или младежи 
християни не започват с отричане на християнското учение за сексуалния 
морал. Както показва едно изследване интервюираните посетители на 
църква, които практикуват орален секс често не са били, поне отначало, 
неморални, а единствено „избирателно неморални”. Те не усещат че 
отхвърлят моралните твърдения, а всъщност навигират две съперничещи 
си морални твърдения: „представата за това какво иска моят приятел или 
приятелка или се предполага, че трябва да направят за и един на друг и 
представата за това как трябва да се държи един несемеен християнин. Те 
искат да угодят и на двете, но започват да рационализират.” Че културните 
очаквания (които, разбира се, са подсилвани от биологичните динамики) са 
виждани практически като морални твърдения е показателно и точно в 
това е въпросът. Борбата тук не е толкова за морал колкото за идентичност, 
не толкова „Какво е правилно и какво е погрешно? колкото „Кой съм аз?” 

Ако виждам себе си едновременно като част от тялото Христово и като 
част от моята група връстници до известна степен едното трябва да даде 
път на другото. 

Това е продължено по-нататък дори от „жизнения цикъл” на детското 
развитие и евангелизма в много от нашите църкви, които почти 
предполагат сексуална активност преди брака. Американската популация 
на амишите, колкото и да е отделена от останалата част от американската 
култура, има една малко известна практика наречена рамспринга или 
„тичане наоколо”. В тази култура на децата в една изолирана общност се 
дава „място” в края на младежките години да отидат в света и да „тичат,” 

да опитат външната култура по начини простиращи се от автомобили и 
съвременна мода от едната страна на спектъра до сексуални експерименти 
и злоупотреба с алкохол и наркотици от друга. „Това тичане наоколо 
завършва когато порасналият се завърне у дома при амишите, съгласи се 
да бъде кръстен и поеме отговорностите си като зрял член на общността.” 

Трябва да се запитаме дали не сме възприели една американска евангелска 
версия на рампспринга, в която някои църковни хора често очакват 
техните деца да направят ранна изповед на вяра, да се отдръпнат донякъде 
в горните класове, да отпаднат от вярата в колежа и след това, когато са 
семейни и имат деца, да се завърнат в църквата, за да служат за няколко 
годни като дякони или водачи на малки групи. Завръщат ли се у дома 
блудните синове? Да. Но когато това е едно неизговорено очакване нещо 
се е отклонило от библейските очаквания. Това „работи” в един контекст 
на номинално, културно християнство, в което, преди всичко, хората 
виждат църквата като част от това какво означава да „улегнем” и, второ, в 
което хората всъщност се женят и създават деца в достатъчно ранна 
възраст преди да са „улегнали” в техните навици и предпочитания. Дори 



при това положение проектът се пропуква понеже секуларизацията 
изпарява концепцията за необходимостта от църквата за социалното 
формиране и понеже хората се женят все по-късно и по-късно. 

Освен обичайните ерозия на семейството тук най-важното е засенчването 
на благовестието от семейството. Нашата култура все още не е изгубила 
усещането за погрешността на прелюбодейството – освен може би както 
абстракция. Човек може да оправдава собствената си афера, но малцина 
биха приели както морално неутрален факта, че са били мамени. И не е 
трудно да видим следствията от неверността – дори когато семействата 
остават заедно. Езикът за „предбрачен секс” обаче предполага, че 
проблемът е разрешен щом веднъж времето започне да отговаря на 
активността. Една двойка, която има секс извън брака често смята, че 
всичко ще бъде наред след брачната церемония без всякакво разбиране за 
продължаващите последствия от греховното им поведение и, по-важно, без 
да вижда, че тяхното блудство сочи, погрешно, към една икона на Христос, 

Който не е заветно обвързан със Своята църква. 

По някакъв начин е по-лесно да се покаем за прелюбодейството понеже е 
по-лесно да разберем как изглежда покаянието. Един човек, който е 
нарушил брачните си обети може да види, че е наранил брака си и че 
трябва да го поправи. С „предбрачния секс” от друга страна изглежда, че 
бракът поправя проблема. Често един съпруг намира за трудно да води 
съпругата си духовно или напълно да спечели доверието й. Понякога това 
се появява веднага, понякога години по-късно. В корена стои въпросът, 
както посочва един автор в разказа на Битие, за разделената първа двойка. 
„Нищо не разделя двойката така както съвместния им грях.” Освен това тя 
знае, особено ако той е бил изповядващ християнин преди брака, че 
либидото е по-силно от неговата съвест. Ако той може да оправдае 
сексуалния си грях с нея как може тя да е сигурна, че няма да направи 
същото с някоя друга? Това не е непоправимо – нищо от тази страна на 
гроба не е в реалността на кръста. Но подобрението не настъпва с 
изцелението, което времето носи, а с изповядване на греха на Бога и един 
на друг. 

*** 

Духовната битка за сексуалното безредие преди брака идва с илюзията, че 
един такъв грях е очакван и естествен. Духовната битка със сексуалния 
безпорядък след брака е точно обратната: идеята, че неверността е нещо, 
което самата любов ще предотврати. Когато консултирам предбрачно 
дадена двойка аз използвам едно упражнение, което почти винаги довежда 
и двамата до очевидно объркване. Моля двойката да подготви едно 
домашно независимо един от друг. Всеки един трябва да помисли и да 



напише писмо до другия обяснявайки следният сценарий: „Ако трябва да 
ти изневеря, ето как бих го направил” и „Това са начините, по които бих ти 
казал, че съм те лъгал понеже имам афера с друг.” Дори да повдигнем 

подобни въпроси изглежда удивително, дори обидно за повечето двойки. 
Преди всичко те не могат да си представят да бъдат неверни един на друг. 
Те се обичат и ще искат да са заедно, да се взират в очите на другия за 
цялата вечност. Точно поради тази причина ги карам да направят това. 

Аз, разбира се, зная, че подобно упражнение няма да предотврати 
неверността. Често ние не познаваме добре самите себе си, за да 
предвидим с достатъчно голяма точност как бихме направили един грях, 
който все още не сме извършили. И аз съм консултирал достатъчно 
бракове, които се намират в криза, за да зная, че често отричането е 
достигнало прекалено дълбоко за двойката в тази ситуация, за да разбере 
човек какво се случва с другия, с брака или дори в собственото му сърце. 
Разбира се, всичко това няма значение. Документа няма за цел да бъде 
доказателство за бъдещето. Целта му е да подтикне двойката дори само за 
няколко минути да се замисли, че те всъщност не са имунизирани срещу 
сексуалния грях. Освен това то е един опит двойката да започне поне с 
един пример за това как да говорят един на друг за своята сексуална 
уязвимост и изкушения, за да им покаже, че техните нужди не са 
прекалено странни и разрушителни. Най-вече аз го правя, за да накарам 
двойката да се замисли за това как най-добре да води духовната битка в 
брачното легло. 

Както споменах по-рано апостол Павел предупреждава всички брачни 
двойки за възможността от прелюбодейство, не просто като притегателна 
сила на биологията, а като изкушение от дявола и той говори за 
непрестанната брачна сексуалност както за ключ, чрез който да се борят 
срещу това. Но причината не е тази, за която често си мислим – че да 
държим своя брачен партньор сексуално задоволен е начина да го запазим 
щастлив и да намалим вероятността да кривне. Причината е, че 
култивирането на сексуално единение е средство да се „прилепваме” един 
за друг, или, да използваме езикът на Битие, да се „познаваме” един друг. 
Напливът на хормонална любов може да ни е събрал заедно в началото, но 
няма да ни задържи заедно. За да стане това човек трябва да помни думите 
на Джони Кеш:  

“I keep a close watch on this heart of mine;  

I keep my eyes wide open all the time.”  

За да живеем това обаче ние не можем да се борим сами. Сексуалността на 
съпруга принадлежи на неговата съпруга. Сексуалността на жената 



принадлежи на нейният съпруг. Докато растем в познаване един на друг 
ние се учим как другият отговаря сексуално. Но това знание прераства в 
това да воюваме един за друг на арената на сексуалната счупеност и 
изкушения. 

По време на служението си съм съветвал стотици двойки за сексуална 
невярност. До този момент не съм срещнал дори един човек, който да е 
изневерявал понеже неговият съпруг или съпруга не са били достатъчно 
сексуално привлекателни. Всъщност, да кажа честно, рядко съм срещал 
ситуация, в която тайният любовник, според мнението на повечето хора, е 
толкова привлекателен колкото брачният партньор. И през цялото това 
време, рядко съм виждал „щастието” в брака да попречи на аферата. 
Просто рядко се случва някой да извърши прелюбодейство поради 
желание да избяга от едни лоши взаимоотношения. Аферата обикновено не 
е свързана с липса на щастие или с липса на секс. Това е така понеже 
аферата не е средство да се получи някакъв вид сексуално единение 
подобно на това в брака, само че чрез друг канал. Тук има повече от това. 
Един терапевт отбелязва, че често „другият партньор” избран от 
прелюбодееца изобщо не е вида човек, с който изневеряващия би желал да 
живее както спътник. Тук не става дума за търсене на по-добър любовник 
или за по-добър брачен партньор, а за „неизследваното аз”. Една афера не е 
свързана с оргазъм, а с носталгия. Човекът, който изневерява, твърди този 
съветник, обикновено се опитва отново да стане човека, който той или тя 
някога са били, преди ежедневните задължения за ходене на работа или 
ръководене на домакинство. Когато един човек погледне например някой 
от училище, колежа или предишна работа въпросът не се свежда толкова 
до това, че потенциалният любовник напомня за тези стари връзки колкото 
до това, че той или тя желае още веднъж да бъде човекът, когото тази стара 
връзка някога е познавал. Въпросът е: „Все още ли съм този, който бях 
някога?” 

Една обща тема, която съм наблюдавал при аферите свързани с 
прелюбодейство е, че човекът който изневерява почти никога не търси нов 

брачен партньор, който да замени недостатъците на стария. Той или тя се 
опитват да възстановят усещането от своята младост. Те не търсят толкова 
сексуални усещания колкото драма. За един кратък период човекът може 
да бъде понесен от драмата на  романса „Аз те обичам; обичаш ли ме?” без 
товара на това кой ще взема детето от училище или в кой ден трябва да се 
изхвърля боклука. Тайният любовник изглежда кара жененият да се 
чувства млад или отново „жив” – докато всичко започне да се руши. 
Мамещият търси една алтернативна вселена, да види какво би се случило 
ако той или тя бяха направили различни избори. 



Всъщност нашите идеи и очаквания за това какво прави един брак 
„щастлив” могат дори да допринасят за изневярата. Казвали сме, че 
очакваме „единствения,” „сродната ни душа,” която може да посрещне 
всяка наша нужда. Както се изразява един терапевт: „Ние сме си създали 
един нов Олимп, където любовта ще остане безусловна, интимността 
завладяваща и сексът безкрайно с един човек приятен за дълго време. И 
привличането продължава все по-дълго.” В най-добрият случай, повечето 
добри и стабилни семейства, които аз познавам не са тези, които обичайно 
мислим за „щастливи” в смисъл на себезадоволени. Вместо това такива са 
тези семейства, в които, често чрез дълго страдание, мъжът и жената са се 
научили да жертват себе си и да се грижат един за друг. Подобно на 
Христос и църквата тяхното единение една плът е изковано не чрез 
изисквания единия да посреща нуждите на другия, а чрез едно усещане за 
обща цел, за обща мисия. В тези здрави семейства единият партньор не 
очаква другия да осигури неговата идентичност. И двамата намират 
идентичността си в Христос. По този начин моята съпруга не е застрашена 
чрез сравнението с други – привидно по-щастливи – бракове или от моят 
идеализиран по-млад живот понеже животът ми е скрит в Христос. Това ни 
дава свободата да обичаме и да, както се изразява Библията, се радваме в 
жената (или мъжа) на младостта си (Притчи 5:18). Една двойка, дори силна 
християнска двойка, не трябва да смята, че е имунизирана за невярност 
понеже се обичат един друг, понеже са щастливи или понеже сексуалната 
им акробатика е зашеметяваща. Дяволът знае, че начинът да повали един 
човек не е чрез недостатъците на неговия партньор, а чрез недостатъците в 
самия него. 

Сексуалното единство може да помогне да запазим брака не като бъдем 
„по-добри” от всеки възможен съперник, а като насочим двойката към 
един вид интимност, която отива отвъд просто генитална интимност. 
Силата на прелюбодейството е в нейната тайнственост, скритост. Една 
двойка трябва да научи уязвимостта да се изповядва пред другия в самото 
начало на изкушението, когото той или тя започва умствено да се 
отклонява или да забелязва някой друг. Това, разбира се, не означава, че 
партньорът трябва да споделя със своят съпруг всеки път когато има 
сексуална фантазия свързана с някой друг или всеки път когато той усети, 
че се заглежда в някоя друга жена. Но това означава, че една двойка не 
трябва да бъде удивена когато единият партньор е изкушаван към 
прелюбодейство. Всеки брак ще бъде. Отвореността един към друг, 
приемането, че моето тяло и сексуалност принадлежат на другия, могат да 
пречупят силата на тайната драма, в която прелюбодейството процъфтява. 
Обидата ни от изкушенията на другия са знак за гордост. Същото е вярно и 
за отричането ни, че ние изпитваме каквито и да е изкушения. Защо да 
очакваме да бъдем изключение от духовните атаки в брака ако нашия брак 



не е свързан с нашите умения, а с това да бъде икона на благовестието? 
Защо да вярваме, че някой от нас е достатъчно силен, сам по себе си, да се 
изправи пред изкушението целящо да разруши единението, което 
духовните сили презират? 

В началото на брака ни служех като помощник пастир в една църква. 
Макар да отговарях за младежкото служение редовно проповядвах и пред 
цялото събрание. Често, след някоя моя проповед, една жена идваше да ми 
каже колко брилянтна е била проповедта ми или да зададе въпрос свързан 
с текста. Когато не проповядвах тя сядаше до мен преди църква и задаваше 
дори още повече въпроси или вървеше до мен докато излизах винаги 
дискутирайки екзегетика или богословие. Съпругата ми каза: „Знаеш, че те 
е погнала, нали?” Не знаех нищо подобно и силно запротестирах. Освен 
това, казах аз, „изглеждам като щурец. Тя никога не би се заинтересувала 
от някой като мен.” 

Нека да спра за момент и да кажа на младите съпрузи, че научих от личен 
опит, че въпросът: „Наистина ли мислиш, че имам шанс  с нея?” не е най-

добрият реторичен ход спрямо една скептична съпруга. 

Казах, че според мен съпругата ми е осъдителна спрямо тази мила, 
богоугодна сестра, която просто искаше да знае повече за изпълните 
есхатологични времена в книгата Амос. Съпругата ми обаче не прие това 
лично. Тя каза: „Е, може и да греша, но знам как действа една жена когато 
харесва един мъж и просто искам да си наясно с това.” Тя не кипна гневно. 
Не ми отказа секс (имам предвид съпругата ми, не жената от църквата). Тя 
просто се погрижи всеки път когато жената се приближаваше към мен тя 
да е наблизо и да държи ръката ми. Не зная дали съпругата ми беше права 
за тази жена или не. Съществува много силна прекомерна реакция спрямо 
сигурността на брака, която е склонна да вижда жените като цяло като 
„изкусителки,” но това никога не е било проблем за съпругата ми, която се 
чувства съвсем удобно с това да имам  жени за приятелки или колежки. Но 
без значение дали тя или аз виждахме ситуацията правилно аз научих един 
урок за нея, който може би спаси бракът ни от много потенциални бъдещи 
изкушения. 

Това, което съм научил наблюдавайки безброй бракове разделени поради 
сексуална невярност е, че човек не може да очаква хората хванати от 
подобен грях да действат рационално. Човек може да казва отново и 
отново: „Защо излагаш на риск брака и децата си по подòбен начин? Не 
виждаш ли как това ще свърши зле за тях и за теб?” Въпреки това подобни 
думи рядко действат понеже огънят на страстта кара човека да се чувства и 
да действа почти като луд. Изневеряващия партньор често ще каже, че 
невинната страна е „луда” и понякога може да я накара наистина да се 



чувства така, но противни на реалността всъщност са действията на 
изневеряващия . 

До този момент за щастие нито аз нито съпругата ми сме имали сблъсък с 
нашата вярност (макар да не смятам, че това никога не може да се случи), 
но много пъти е трябвало да  се учим как, в други ситуации, да не 
полудяваме по едно и също време. Често да носим един на друг теготите 
означава да знаем кога другият партньор се нуждае от стабилност, 
рационалност и търпеливо разбиране. Мисля, че научих това от описаната 
ситуация. Повече от това, аз научих, че тя няма да бъде удивена и обидена 
ако аз се изправя пред потенциален провал, че тя няма да се ядосва и да 
обвинява, а ще се бори до мен срещу началствата и властите, дори ако аз 
не зная какво става около мен. За да направи това тя трябваше да види, че 
ние всъщност сме уязвими. Ние се нуждаехме един от друг както и от 
силата на кръста. И все още се нуждаем. 

*** 

Брачната сексуалност има за цел да ни покаже нашата уязвимост, 
зависимостта ни един от друг. Това е причината Писанието да ни казва да 
се наслаждаваме на единението един с друг. Не понеже сексът е апетит, 
който трябва да бъде задоволен, а понеже сексът трябва да ни свърже един 
с друг, да ни напомня кой е човекът, когото сме призовани да обичаме и на 
когото да служим. Да виждаме и учим това, е нещото, от което се нуждаем, 
за да бъдем хора верни на обещанията си, стоящи един за друг. Това 
означава да виждаме любовта не като средство да угодим на себе си, а като 
възможност да се раздадем за другия. Любовта означава да осъзнаем, че 
арената на брака не е едно огледало, а кръст. 

Въпреки това често духовната битка не е свързана с това да добавим 
непозволена физическа връзка към отношенията си, а да точно обратното, 
с премахването на физическа страна в отношения. Натъжен съм когато 
често при мен идват млади двойки – без значение дали християни или не – 

питащи какво да направят относно липсата на секс в брака си. Това е 
сравнително често срещано сред по-възрастните хора, които се борят с 
физическите промени в следствие на възрастта или с хората на средна 
възраст, които са прекалено стресирани от своята натоварена програма и 
децата и се чувстват прекалено изтощени за редовна интимност. Въпреки 
това аз все по-често откривам, че млади двойки на възраст 20 или 30 
години имат проблеми със своята интимност. 

Зад това стоят множество фактори. Понякога единият от партньорите се 
бори с вина или срам, за които често той самият няма вина и които идват 
от някаква травма в миналото. Това е възможност за другия партньор да 



обича и да разбира и, работейки заедно, да култивират една дори по-

дълбока интимност. 

Двойките, които са се предали на несексуални бракове, да живеят като 
съквартиранти, не са еквивалент на, да кажем, вегетарианците, които са 
решили да се откажат от яденето на месо. Те, с изключение на тези, които 
имат медицински проблеми, са се отказали от библейското средство за 
изграждане на своето единство. Разбира се, до голяма степен вашият 
сексуален живот е ваша собствена работа. Но сексуалният ви живот има за 
цел да укрепва вашата връзка. Това означава, че децата ви са зависими от 
вашият сексуален живот (макар че те няма нужда да слушат за това). 
Църквата ви е зависима от вашият сексуален живот (макар че и ние не 
искаме да слушаме подробности). Рутинизираната де-еротизация на един 
брак трябва да бъде посрещана не с прозявка, а като изненадваща атака на 
вражеска сила. В духовната битка срещу благовестието Сатана желае 
разделението. В Христос Бог свързва – събира заедно – това, което е било 
разделено, заедно в Христос (Ефесяни 1:10). Властите обаче се стремят да 
държат разделено това, което трябва да бъде заедно и сексуалността не 
прави изключена. Понякога най-непосредственият начин да се борим 
срещу Сатана е да си легнем заедно. 

Как църквата може да помогне за запазване на брачния завет? Подобно на 
средновековните алегории откриващи Троицата навсякъде в книгата 
Неемия някои популярни евангелски говорители удивяват слушателите си 
като откриват екзотични сексуални техники в пасажи от Песен на песните. 
Оставяйки това настрана църквата може да култивира такива здравословни 
сексуални животи не толкова като предлага от амвона насоки за добра 
сексуалност (макар че трябва да се наставляваме към развиване на 
здравословна сексуалност в нашето поучение и проповядване), а като 
показва как да обновяваме брачните си обети. 

В моята църковна традиция за мен винаги е било объркващо да виждам как 
много от нашите църкви, независимо от ясната новозаветна практика за 
ежеседмична Господна трапеза, пристъпват към нея веднъж на няколко 
месеца ако не и по-рядко. Някои църкви оправдават това казвайки, че 
нямат достатъчно време да приготвят елементите или време през службата 
да обяснят какво представлява тя. Други ще кажат, че трапезата е 
прекалено насочена навътре докато те искат службите им да са насочени 
най-вече към достигане на невярващи хора. Други, мнозинството, ще 
кажат, че оставят голямо разстояние между Господните вечери, за да не 
станат те рутинни, ритуални или отегчителни. Точно това е логиката на 
асексуалния брачен живот. Защо да преминаваме през работата и усилията 
за едно физическо обновяване на брачните си обети? Въпреки това сексът 



веднъж на три месеца не прави преживяването по-специално, а точно 
обратното. В Господната вечеря Исус храни Своята църква, пренася ни до 
брачния пир, който предстои, прогласява ни кръста, чрез който сме били 
купени. Как е възможно това да се случва „прекалено често” за нас? За 
учудване ли е тогава, че когато омаловажаваме физическия аспект, чрез 
който Исус храни Своята църква ние виждаме сред нас да се омаловажава 
и физическия аспект, чрез който са подхранвани и браковете ни? 

Въпреки това аз често откривам, че проблемът не се състои в липсата на 
сексуално привличане или сексуално желание насочено към някаква друга 
връзка, а в сексуално желание насочено към образите от някой екран или 
герой от книга. В един смисъл порнографията не е нова. Исус ни казва, че 
човешката похот насочена към разбиваща завета сексуалност не е нещо 
външно за нас, а се намира в падналите ни страсти (Матей 5:27-28). Всяко 
поколение християни трябва да се изправя пред въпросите за 
порнографията без значение дали от дионосиевото езическо изкуство, от 
танцьорите от ерата на джаза или от страниците на някое списание. 
Разликата днес се състои в технологията, която позволява почти 
всеобхватен достъп с илюзорно обещание за анонимност. Порнографията е 
била превърната в оръжие. Ние се възбуждаме до смърт. 

Порнографията, поради самата си същност, води до нестабилност. Една 
картина запазена в ума никога няма да бъде в състояние постоянно да 
възбужда човека. Бог е създал мъжът и жената да не се задоволяват с един 
единствен сексуален акт, а постоянно да имат апетит един към друг за 
свързващото и създаващо живот единение на плът с плът и душа с душа. 
Този, който търси тази тайна извън брачното единство, в харем от 
дигитални проститутки, никога няма да открие това, което търси. Той 
никога няма да намери достатъчно гол образ, който да го задоволи. 
Порнографията позволява на един човек да използва образите на друг, без 
значение дали визуално или буквално, и след това да използва този друг 
човек като заместител, физически обект, с който да мастурбира. Това 
оставя ползвателя вцепенен и празен понеже човешката сексуалност е 
свързана с много повече от допир на човешки части. Освен това 
порнографията носи със себе си един вид измамно покаяние. След като е 
гледал порно човек усеща в себе едно отвращение, себененавист или, най-

често, задоволен апетит. Той обещава „никога да не прави това отново”. 

Това не е покаяние. Дори Исав след като напълнил корема си с червено 
вариво плака за първородството си „но не намери място за покаяние, 
макар че го потърси със сълзи” (Евреи 12:17). 

Без истинско покаяние цикълът ще се повтаря. Отговорът е покаяние за 
греха. Човекът изкушаван със заместителна сексуалност трябва да се 



стегне в момента на изкушението и да вика, може би дори гласно: „Исусе, 
аз съм изкушаван от този грях, избави ме”. Освен това той трябва да 
позволи чрез наставлението на църквата да открие адекватни средства, 
посредством които да пренасочи еротичната енергия и, на удачното време, 
да намери истинска човешка интимност. Силите владеещи тази епоха ще 
съдействат на биологичните импулси, правейки ги да изглеждат неустоими 
и ще допринасят за едно псевдо-покаяние. Това е дело на дявола и едно от 
нещата, които нашият Господ дойде, за да унищожи (1 Йоан 3:8). 

Това, което заместителните сексуалности търсят не е интимност, а 
еднаквост. Под каквато и да е форма те са основани на една илюзия без 
значение дали става дума за винаги възбудена жена или за всякога 
съпричастен мъж. Мъжете твърде често желаят илюзията за жена с женско 
тяло, която обаче е, що се отнася до сексуалните реакции, точно като мъж. 
Жените желаят илюзия на мъж, който е „истински мъж,” но според 
романтичната концепция, е като жените. Както в изкуствения Ерос така и в 
изкуствената романтика има любов към самия себе си, не тайната на 
другия. В тази случаи задоволяването е средство за разрушение без 
значение дали задоволяването с един реален брачен партньор с всичките 
слабости и недостатъци, които вървят с връзката с истински човек или 
задоволяването с един живот на вярно въздържание пред Бога. Затова ние 
трябва постоянно да се питане: Дали това, което консумирам ме 
приближава към моят брачен партньор (или бъдещ партньор) или ме 
отдалечава от него? Дали сочи един към друг в единението една плът или 
към еротизирано въплъщение на собствените ми желания? Дали това е 
тайна или мираж? 

*** 

Сексуалността в брака, без значение дали я пазим в неговите граници или я 
държим разпалена, е трудна. Причината е, че ние не формираме своята 
сексуалност в брака, а внасяме сексуалните си настройки в него – често 
формирани от милиони различни влияния и преживявания, над които ние 
нямаме никакъв контрол. В брака ние свързваме не само телата си, а и 
своите истории. Това може да бъде много по-плашещо от мисълта за една 
кратка, неангажираща забежка с човек, на когото не обещаваме да 
споделим живота си. Лингвистът Ноам Чомски веднъж предложи теория 
защо съществуват повече жаргонни думи за смъртта и за гениталиите от 
всичко останало. „Смъртта и гениталиите са неща, които плашат хората и 
когато хората са уплашени те развиват начини за бягство и агресия.” Бих 
добавил само още едно нещо към този списък: Бога. Помислете за това 
колко много нецензурност в нашата култура е вкоренена в сексуалността, 
капрологията (нашето усещане за животинската ни смъртност, за едно 



телесно съществуване, в което смъртта и тлението личат ясно) или в 
имената или потенциалните действия на Бога. Всички тези реалности ни 
плашат понеже те са по-големи от нас. Пред тях ние сме уязвими. 

Кръстът обаче намира слава в уязвимостта – в смъртта и в секса. 
Писанието ни казва да се противим на сексуалните грехове и пречупеност 
не с вина и срам, а с радост и почивка. Това идва единствено чрез 
благодатта, която намираме в Исус Христос. Съществува една опасност в 
библейското напрежение, от което са се появили стотици ереси. Писанието 
ни казва как чрез кръста Бог е едновременно „праведен и оправдава тези, 
които вярват в Исус” (Римл. 3:26). Винаги има „почти благовестия,” които 
целят да заобиколят единия или другия аспект на тази блага вест. От 
едната страна се намира ефирността на антиномианизма, който приема, че 
божията свободна благодат означава, че „можем да останем в греха, за да 
се умножи благодатта” (Римл. 6:1). Отговорът на Духа на това не може 
да бъде по-силен: „Да не бъде!” От друга страна съществува еднакво 
опасно изкушение да подчертаваме правдата на божия закон без милостта 
на кръста. Подобна грешка показва не само принизено разбиране за 
благовестието, но и принизено виждане за Закона. 

Библията ни казва, че който е нарушил Закона в една точка е 
закононарушител. Исус ни показва, че дори в идеята за сексуален грях ние 
вече сме нарушили този Закон без значение дали в сърцето си или с дела. 
Виждам тези, които пропускат тази истина в себеосъждането на хора, 
покаяли се от сексуална неморалност, но все още гледащи на себе си със 
срам и вина, сякаш Бог все още ги вижда по този начин. Погледнете към 
кръста! Виждам и тези, които виждат себе си като сексуално морални, 
противоположното на неморални, вместо такива каквито са – като 
простени грешници, които дори сега са уязвими за всеки грях, като почти 
богохулстващи срещу Светия Дух. Понякога това ще се появи дори в хора, 
които (с божията благодат) са се борили срещу сексуалния грях и които 
вярват, че потенциалният им партньор автоматично е дисквалифициран 
понеже той или тя не са направили същото (макар да са се покаяли). 
Отново, отговорът е кръста. Мисля, че ако има „чисти” и „нечисти” хора 
трябва да разделим света на две групи и да се женим според това 
разделение. Но чистотата е относителна когато съдим за нея от трибунала 
на божията праведност. 

Християнинът е човек, който стои по благодат. Да чуем себе си да се 
молим: „Благодаря ти Боже, че не съм прелюбодеец като онзи там” не е 
успех. Човек лесно може да отиде девствен в ада. Въпросът не е дали 
сексуалната нечистота може да ни осъди – тя може. Въпросът е дали 
присъдата може да бъде преобърната и кръста казва, че това е възможно 



чрез разпъването на хълма на черепа и възкресението в градинския гроб. 
Първия брак се е случил между двама девственици, това е вярно. Но 
първоначалното единство на плътта отразява нещо различно, нещо, което 
може да бъде открито единствено векове по-късно в Христовата проповед.  
Исус е бил девствен, невястата Му не е. Но въпреки това Той я обича. 

Освобождаващата сила на кръста идва и чрез разбирането, че сексът не е 
крайната човешка опитност. Несемейните понякога се чувства сякаш той 
или тя пропускат живота понеже не изразяват своята сексуалност. 
Семейните понякога се чувстват сякаш той или тя пропускат живота 
понеже нямат това, което популярните списания описват като 
„зашеметяващ секс”. В сравнение с това установените сексуални ритми и 
навици на една семейна двойка растяща в задоволството си един от друг 
може да изглеждат скучни. И въпреки това именно сексуалната революция 
ни донесе скучния секс. В края на краищата това, което прави сексът 
вълнуващ за човешката раса не са искрящите неврони или тръпката от 
забраненото. Това преминава щом веднъж човек достигне до състояние на 
прегоряла съвест – и това важи за всяко преживяване, което познава 
прелюбодееца. Това, което прави сексът вълнуващ е тайната на 
сексуалното единение – усещането, при което това действие на единство 
надхвърля ежедневния живот, усещането, в което това действие достига до 
самата същност на това, което сме ние. Апостолската вяра ни казва защо 
това е така. Това е и причината сексуалната революция да започва с 
подобна страст, но да завършва с умора. Търсенето на сексуално 
преживяване всъщност не означава мъже и жени търсещи биохимично 
задоволство. В крайна сметка ние дори не търсим един друг. Ние търсим 
това, към сексът косвено сочи – нещо, което знаем, че съществува, но 
което не можем да идентифицираме. Ние търсим да бъдем част от една 
любов, която е силна като смъртта (Песен 8:6), всъщност по-силна. Ние 
търсим, без значение дали знаем това или не, един Христос и една църква. 

*** 

Всъщност една християнска версия на сексуалността може да направи 
секса повече, а не по-малко задоволяващ детронирайки сексуалността от 
нейния престол на върховна власт. Това и само това може да възстанови 
единственото нещо, което може да направи брачния секс истински добър – 

едно усещане за игривост и любов, което се появява само когато човек не 
се чувства притиснат да се представи добре. Ако сексът не е най-хубавото 
нещо в живота човек може да бъде свободен да има хубав секс. Библията 
често говори за сексуалното удоволствие, но, за разлика от някои 
християнски книги, не ни дава детайлно ръководство освен да ни каже да 



се наслаждаваме един на друг, да го правим често и да пазим брачното 
легло неопетнено (Евреи 113:4). 

Евангелската християнска култура често работи срещу това. Редовно 
чувам, че евангелското християнство или една „култура на чистотата” в 
евангелското християнство, оставя хората сексуално объркани и потиснати 
с едно усещане за секса като за нещо мръсно. Предполагам, че това може 
да се случи, но рядко го виждам. Обратното обаче виждам доста често. 
Цялата Библия сочи към нещо по-добро: Христос и то разпънат. С тази 
истина наум семейните не трябва да живеят с мисълта, че се състезават 
сексуално със своите ближни. И тези, които са призвани към безбрачие, 
без значение дали за известно време или за цял живот, не трябва да живеят 
сравнявайки се в своето въображение със своето сексуално „освободено” 

поколение. 

Преди няколко години докато служех като младежки пастир заведох една 
група тийнейджъри на евангелска конференция. Говорителят, вероятно 
избран заради своята младост и чар, разказа на тълпата историята за 
обръщението си: той дошъл при Христос след „диви” години включващи 
сексуална разпуснатост. Сега той е намерил Христос и има служение. Той 
посочи своята съпруга в тълпата и спомена, колко красива е тя както и 
децата си, които сякаш бяха приготвени за корицата на списание. „Бог ми е 
дал свидетелството, от което се нуждаех,” каза той. „Той знаеше, че аз 
трябваше да знам, че не пропускам нищо, така че ме остави да опитам 
всичко това и след това ме спаси и ми даде този прекрасен брак”. 

Вътрешно кипнах от гняв понеже като бивш ученик виждах мисловните 
балони раздуващи се около главите на всички момчета в групата: „Това е 
свидетелството, което искам и аз. Всичкия секс, който мога да имам, 
последван от небето и красива съпруга”. Това е същия начин на мислене 
който показваше и момичето в църковния микробус изразявайки 
колебанието си да срещне Христос. Това чудесно пасва на духа на епохата, 
който води множество самотни християни към депресия или неморалност 
и множество семейни християни към незадоволеност или неморалност. 
Този дух не ни казва истината. Ако кръста ни е дал това, което Христос ни 
казва, че е направил тогава виждането на нашата култура, че живота се 
определя от броя преживени оргазми е погрешно. Независимо дали живеем 
в сексуално лишение или в сексуално изобилие ние не пропускаме нищо. 
Ние можем да направим всичко чрез Христос, Който ни подкрепява, дори 
ако това, което Той иска от нас е да не правим абсолютно нищо. 

Сексът е хубав, но не е най-важното нещо в живота ви. Да знаете това ви 
направи способен – ако сте семеен – да удовлетворявате своя партньор 
сексуално и да бъдете доволен от единението си с него. Това знание ви 



прави способен – ако сте несемеен – да пренасочите своята сексуалност в 
служба на другите. Във всеки случай една кръстоподобна сексуалност 
може да ви даде силата да се борите с изкушенията и да намерите радост в 
момента без да вдигате шум за радостите, които се страхувате, че може да 
пропуснете. Исус може да се завърне когато поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 9 Пътят до и от развода 

Жените в наши дни са „адски плътски,” каза той, и това е причината да се 
обърне към за съвет свързан със срещите. Не познавах човека, но той 
дойде в офиса ми с желанието да е сигурен, че излизайки на срещи в тази 
културна обстановка ще може да намери богоугоден партньор-християнин. 
Обясни ми, че желае да намери „жената от Притчи 31”. Тя трябва, каза той, 
да е съгласна доктринално с него, особено що се отнася до ученията за 
избирането и предопределението. Говорихме в продължение на 5 или 6 
минути преди да направя някаква бележка за един библейски пасаж, на 
която той отговори: „Да, това казва и жена ми”. Трябваха ми няколко 
секунди, за да се ориентирам. „Жена ви”, попитах аз. „Вие сте женен”? Той 
отговори, че това наистина е така. „Но как тогава изобщо говорим за 
срещи”? Той се засмя на моето смущение и каза: „О, не се безпокойте. 
Няма да й изневерявам. Ще се разведа с нея.” 

Не съм ли съгласен, попита той, че човек трябва да се разведе ако се е 
„впрегнал несходно” с друг човек? Още преди да отговоря с „не” той 
обясни по-нататък, че съпругата му не е невярваща, но той въпреки това 
смята, че двамата са впрегнати несходно понеже той е духовно зрял докато 
тя е, по неговите думи, „адски плътска”. Най-големият му проблем беше, 
че тя носи съставно име – моминското й име свързано с неговото – което 
очевидно беше напълно достатъчно доказателство, че не му се покорява 
като „глава на дома”. Но освен това, каза той, библейското й невежество 
постоянно водело до богословски спорове, които често обърквали децата. 
Така, че обобщи той, той можел след като се освободи от нея, да намери 
добра, напълно покоряваща се, богословски образована съпруга. 

Заинтересован аз попитах за техните богословски несъгласия, които, 
обясни той, били свързани с умерената употреба на алкохол. Както съм 
казвал аз съм част от църковна общност, която смята за мъдро да се 
въздържа от употребата на алкохол, но съм наясно, че това е 
второстепенен въпрос в историята на църквата и че много други християни 
мислят различно. Не мога да си представя, че това може да бъде причина 
за доктринална битка, която да развали нечие приятелство, още по-малко 
пък брак. Попитах го как се развиват споровете? „Обикновено възникнат 
когато тя забележи, че аз употребявам алкохол умерено,” отговори той. 
Поисках малко повече конкретизира като го помолих да обясни какво 
нарича умерена употреба на алкохол. „А,” каза той „всяка вечер аз пия по 
бутилка бърбън и 12 бири докато заспя”. Сега вече нещата се изясниха. 



Обърнах му внимание на редица библейски пасажи свързани с пиянството 
и служенията, които различни църкви имат с хора, които се борят с 
проблеми свързани с химически зависимости. Той ме погледна толкова 
учудено сякаш му говорех за някаква странна рецепта за салата или друг 
въпрос изцяло несвързан с темата. След това вдигна ръката си и каза: ”О, 
не, аз никога през живота си не съм се напивал.” 

Не зная много за пиенето, но съм се срещал с много хора, които знаят и 
слушам кънтри музика още от 3 годишна възраст, така че мога с увереност 
да кажа, че изпиването на бутилка уиски и 12 бири ще опият човек. 
„Започвате да звучите като жена ми,” сопна се той. „Между другото, 
знаете ли, че името й е съставно?” 

Наистина адски плътска. Проблемът не беше съпругата му, или поне 
проблемът не беше единствено в нея. Човекът търсеше библейски насоки 
за брака, за да може да задоволява апетитите си и да се „освободи” 

престъпвайки брачните си обети. Той искаше да спечели един спор, вместо 
да носи кръст. Учуден съм, че съпругата му беше съгласна да носи каквато 
и да е част от неговото име – съставна или не. Освен това размишлявах 
дълго и усилено след като човекът напусна офиса ми: къде беше неговата 
църква? Не зная какво се случи с този брак, но, освен ако той бързо не се е 
покаял, там някъде има жена и деца, чийто живот се разпада докато 
междувременно им се казва, че това е волята на Исус. И Бог да е на помощ 
на следващата жена от Притчи 31. Разбира се, неговата ситуация беше 
крайна, но за мен беше по-лесно да видя това отвън отколкото би го видял 
вътрешен човек. 

След като той си тръгна се чудех колко ли пъти и аз в собствения си брак 
съм мислел егоистично първо за себе си и за своите апетити? И колко 
често съм правил това уповавайки се през цялото време на сигурността на 
библейската си зрялост? Бракът може да разкрие, понякога повече от 
всички друго, колко ориентирани към себе си сме ние всъщност. Разбира 
се, пак казвам, че този случай беше краен. Повечето хора не са толкава 
безсрамни в своите желания, но пречупеността, която той оставяше след 
себе си е твърде често срещана. За мен беше лесно да погледна на този 
човек като на злодей или глупак, но се чудя какво в живота му го беше 
довело до подобно разбиране за брака и какво означава да имаш смислен 
живот? Може би някъде там, зад всичко това, имаше някаква болка, която 
аз не бях в състояние дори да си представя. Всъщност въпреки твърде 
явната (за мен) себеизмама на този човек голяма част от църквата 
всъщност е поела точно по пътя, който той описваше: високо осъждане на 
чуждите грехове докато в същото време убеждава себе си, че Исус е на 
тяхна страна докато върши точно обратното на това, което Той заповядва. 



Това никъде не  толкава ясно както при въпросите свързани с брака. Под 
това аз нямам предвид –  бъдете сигурни в това – нашите идеализирани 
представи за това какъв трябва да бъде бракът, а по-скоро както се случва с 
християнските ни убеждения когато бракът започва да става труден или 
дори да се разпада. 

*** 

Евангелските християни в северна Америка обичат да си казват, че са 
„контракултурни,” стоящи извън общата насока на обществото, 
свидетелстващи за Христос. Реалността обаче е съвсем различна когато 
погледнем действителните данни вместо лозунгите, които повтаряме. От 
една страна ориентираната към забавление природа на американското 
евангелско движение центрирана около личното обръщение и подозрение 
към институциите е имала свободата да установи връзки с единомислени 
вярващи за осъществяване на мисии и основаване на църкви по начини, 
които са били немислими за бюрокрациите на другите църкви с техните 
византийски структури и мудни решения. От друга страна тази 
„еклесиология на свободния пазар” лесно може да се превърне в пазарна 
до степен, в която засенчва всяка разлика от света, която тя е имала за цел 
да предложи. 

Факт е, че популярната карикатура на западните християни като груби 
цензури на културата с един вид огорчен сепаратизъм е отрицателна, но не 
е вярна. Нашият проблем е, че реалността не е много по-добра. В някои 
отношения западното християнство наистина се противопоставя на 
доминиращата култура – например в нашите виждания за сексуалните 
норми и в практиката за благотворителност. В други области както 
действителните практики на сексуален интегритет, данните показват, че 
ние сме само толкова контракултурни колкото желаем да бъдем. Както 
отбелязва един наблюдател културната война е до голяма степен една 
илюзия понеже църквата радостно прегръща същия терапевтичен, 
консуматорски светоглед на автономни индивиди, който ни е дал 
сексуалната революция. Що се отнася до порнографията, предбрачния секс 
и много други въпроси този учен твърди, че ако евангелските християни 
воюват то ние воюваме на обратната страна без значение дали знаем това 
или не. Това вероятно никъде не се вижда толкова ясно колкото в 
удивително високите бройки на хората утъпкали пътя от нашите 
баптистериуми до бракоразводните зали. Всъщност някои изследвания 
показват, че областите, в които има повече евангелски християни са с по-

висок процент разводи от тези, в които те са малко. 

Някои от тези статистики са подвеждащи. Да попитаме някой в 
американския библейски пояс на възраст над 40 години дали той или тя е 



„новороден” или „евангелски християнин” прилича донякъде на това да 
зададем въпроса на човек от друго място дали е патриот. Да каже 
обратното означава да се окаже изключен от социалната система, която е 
изградена върху едно номинално, културно християнство. Евангелските 
християни са склонни да се умножават, поне в тази страна, на места 
известни с дългосрочни икономически трудности. Изследванията показват, 
че тези популации сключват ранни бракове, женят се и се развеждат по-

често. Независимо, че ние можем да обясним тези данни показвайки други, 
които демонстрират, че посветените църковни посетители са по-малко 
склонни да се развеждат от своите светски събратя в същата ситуация това 
не би доказало много. Самият факт, че се спори по подобна тема вече 
представлява поражение за идеята, че благовестието трансформира нашата 
субкултура. Каквито и да са действителните нива на разводите сред 
християните те са твърде подобни, ако не и по-лоши, от тези на цялостното 
население. 

Освен това не е необходимо да търсим статистики, за да видим културното 
приспособяване към една култура на разводите в изповядващите 
християнството кръгове. Забележете как разводът дори се споменава рядко 
в културните войни около нас. Дали причината е, че Библията на говори по 
този въпрос? Едва ли. Библията адресира въпроса много по-подробно от 
много други предмети, по които ние се конфронтираме на висок глас с 
„християнски светоглед”. Водачи в политическата сфера, дори в църквата, 
са нарушавали брачните си обети, понякога скандално, без това на 
практика да доведе до никакъв протест или морална оценка от страна на 
църквата. Не че в тези случаи църквата е претегляла и агонизирала над 
тези въпроси и е достигнала до различни заключения, по-скоро е липсвал 
какъвто и да е морален анализ. 

Преди години ми попадна един списък с въпроси за семейството събрани 
от различни статии и проповеди покриващи широк деноминационен 
спектър. Най-впечатляващия беше от един пастир от моята собствена 
традиция говорещ на конференция от 80-те години организирана от 
организацията, която в момента ръководя. Пастирът пророчески обвини 
евангелските християни в свеждането на въпроса за развода до 
„описателни твърдения, които изказваме”, понеже ни липсват „нормативни 
твърдения, божие слово, пророческо слово, авторитетно слово, 
трансцедентно слово”. Този водач показа нещо, което ми се стори една от 
най-забележителните прояви на пастирска смелост, които съм срещал по 
този въпрос докато говореше за пораженията оставени в евангелските 
църкви от честите разводи в светлината на начина, по който те засягат 
нашето свидетелство за Христос. Водачът не нападна „културата” или 
своите политически опоненти, а оплакваше факта, че разводът е 



единственият главен въпрос, по който неговата собствена църква е 
останала с „вързан език” и в „бунтовно мълчание”. Докато четях тези думи 
бях отрезвен от осъзнаването, че думите на този водач все още са верни 
десетилетия по-късно. Щях да цитирам бележките му в една своя реч 
докато не потърсих името на автора, само за да разбера, че по времето 
когато аз ги четях самият той се беше развел. 

Както ще кажа малко по-нататък сред консервативните протестанти 
съществуват различни виждания за това кога, ако изобщо някога, разводът 
и повторната женитба са библейски позволени. Въпреки това дори най-

широките виждания за тези библейски изключения биха изключили по-

голямата част от разводите в съвременната американска култура. Как 
могат християните – без значение дали са леви или десни културно и 
политически – да говорят по въпроса за социалната справедливост и 
общото благо без да адресират това, което без съмнение е основната 
причина за „сираците и вдовиците” (Яков 1:27) сред нас? Как можем да 
говорим с каквато и да е морален авторитет за „семейни ценности” когато 
едва шепнем за развода, а крещим по други морални въпроси? Едно 
изследване за проповядването в много консервативна християнка 
деноминация показва забележимо „смекчаване” на проповядването когато 
стане въпрос за развода, често свързано с пастирски коментари за прошка 
и „втори шанс” за хората, които са се развели и сключили втори брак. 
Прошката и втория шанс са напълно удачни и трябва да бъдат в центъра на 
нашата проповед. Но какво е необходимо, за да бъдеш простен ако не 
преди това да видиш, че това, което си направил е грях? Трябва ли да 
произнасяме прошка за прелюбодейците в нашите общности, които не 
виждат в това нищо нередно или, ако виждат, казват, че е било необходимо 
да постъпят по този начин в тяхната ситуация? Не. Ние трябва да 
прогласяваме прошка в Христос, но трябва да призоваваме към покаяние, 
включително към съгласие с Бога, че греха наистина е грях. Когато обаче 
се стигне до развод често нашите църкви говорят с термините на „грижа за 
разведените” служители и библейски изучавания за „отново сами” (и двете 
неща са похвални и мисиологично удачни), но рядко в контекста на 
пророческо проповядване и църковна дисциплина. 

Част от това е поради цензуриращото и осъдително поведение на мнозина 
християни, особено на предишните поколения, към разведените. Когато 
разводът е бил рядък тези, които са преминали пред него (без значение 
дали са били причината или просто негови жертви) са били 
маргинализирани, често третирани като парии. Както се изрази една жена, 
която е била изоставена от съпруга си: „Отчаяно желаех благовестието, но 
неизговореното послание към мен изглеждаше, че разводът е непростим 
грях”. Това е несъвместимо с благовестието и за много църкви фокусирани 



върху кръстът на Христос е необходима корекция. Ние трябва да 
предлагаме пълна прошка и оправдание на всеки човек, който се предава 
на нашия Изкупител Исус Христос. Но това не обяснява защо ние сме 
престанали да предупреждаваме хората за един грях, заплата на който е 
смърт, а временните последствия от него са разрушителни. Нито пък 
обяснява защо сме готови да говорим за всички нас като за грешници, но 
не сме готови да говорим за това – в много ако не и във всички случаи – 

като за реален грях, грях, за който Христос е умрял и за който се нуждаем 
от прошка. Част от въпроса тук е свързан с пастирска смелост или липсата 
на такава. Човек може да наблюдава начина, по който национални 
християнски водачи бягат от всяко морално разглеждане на развода в 
момента, в който някой, от когото те се „нуждаят,” например за дарение 
или за политическо влияние, се е развел и сключил нов брак без да се 
покае за това. Същото се случва често, само че не толкова забележимо, в 
местните църкви. Това е трагично, но доста лесно обяснимо. Кой желае да 
говори по един въпрос по тежкия начин, по който Библията говори за него 
и който засяга практически всяко семейство на пейките? Йоан Кръстител, 
който казал на Ирод, че не може да има друга съпруга е рядък пример на 
смелост за всяка епоха. Рядко хората оказващи влияние на културата са се 
нуждаели от нещо повече от няколко сребърни блюда, за да смълчат 
гласовете, които не желаят да чуват. 

Промяната в отношението на евангелските християни към стабилността на 
брака не изглежда да идва в резултат на някакви богословски разсъждения 
или разговори. Вместо това нашият подход към развода изглежда просто 
се движи малко по-бавно от доминиращите американски културни модели 
приемащи „само един брачен партньор в даден момент” като тъжна, но 
естествена част от живота. Ние сме привикнали към културата на развода 
по начин, по който нашите собствени бъдещи внуци или правнуци може да 
привикнат към полигамията или секс роботи с изкуствен интелект. Ще 
бъдат ли те по-контракултурни отколкото сме ние? Много християни не 
хранят подобни опасения що се отнася до развода както по отношения на 
други видове семейни ерозии понеже са виждали развода толкова често, че 
са започнали да го приемат за почти „нормален”. Именно в това е 
проблемът. Един поет от миналия век е прав когато казва: „Този, който 
приема за нормален един начин на живот, в който силният триумфира, а 
слабият пада и животът завършва със смъртта, приема властта на дявола”. 

Да говорим за властта на дявола е съвсем удачно когато става дума за 
разкъсване на въплътената картина на благовестието – единението 
Христос-църква и една плът – навсякъде около нас. Някои могат да ни 
кажат, че когато стане дума за културата на развода ние не можем „да 
върнем часовника назад,” но както предупреждава Нийл Постмън преди 



едно поколение „в някои отношения часовникът греши”. За да можем да 
говорим освобождаващи думи ние трябва да кажем тези неща. 

Става дори още по-трудно когато се придвижим от обществото към 
личната конкретика. Спомням си как преди години един коментатор 
неохотно заговори за спора относно абортите и за все по-големия брой 
американци, които не са съгласни с тях. Той каза: „Повечето американци 
са против абортите с три изключения: изнасилване, кръвосмешение и 
моята ситуация”. Идеята й беше, че моралните абстракции правят 
отговорите на анкетни въпроси прекалено лесни. Когато обаче един мъж, 
който е против абортите има бременна дъщеря-тийнейджърка или жена, 
която е „за живота” открие, че е бременна докато все още учи медицина 
понякога тези абстракции лесно биват захвърляни настрана. Същото е 
вярно и в този случай. Моралното посвещение на един непрекъсващ брак 
лесно могат да бъдат предположени. В нашата култура е рядко някоя 
двойка – дори сред невярващите – да не обещава на сватбената церемония 
да остане заедно „докато смъртта ни раздели”. Вярно е също, че разводът 
често е дълбоко болезнен за хората, които нямат нищо общо с конфликтите 
в самия брак. Колко деца в този момент са подмятани между майка и втори 
баща ли между баща и мащеха? И колко от тях потискат едно силно 
чувство на вина – сякаш са можели да направят нещо, за да запазят брака 
не своите родители – или таят изгаряща ярост към родителят, който не е 
опазил цял техният детски дом? 

*** 

И така, как сме се озовали тук? Някой ще кажат, че проблемът лежи в 
ранната възраст на браковете. Регионите, в които хората са склонни да 
отлагат сватбата докато преминат 20-те или дори 30-те години имат по-

ниски нива на разводи отколкото регионите характеризиращи се с ранни 
бракове. До известна степен това без съмнение е вярно. Всички ще се 
съгласим, че има много хора, които са твърде млади за брак, което е 
причината, че ако в горните класове някой от синовете ми заяви, че се е 
сгодил аз ще използвам правото си да наложа вето на идеята. И все пак 
браковете през историята и навсякъде по света са се сключвали на много 
по-млада възраст отколкото се женим ние сега. Това не се отнася 
единствено за далечното минало на Яков и Ревека. Баба ми през 40-те 
години на миналия век се е омъжила на 14. Тя не е била бременна, нито 
пък това е предизвикало скандал в малката й общност в Мисисипи. Тя 
също така е живеела в една култура, която – при всичките й социални, 
морални и структурни злини – не е познавала много разводи. Хората, 
които не са достатъчно зрели, за да се справят с трудностите на брака – 



каквато и да е възрастта им – не трябва да сключват брак. И въпреки това 
безкрайното отлагане на брака не разрешава проблема. 

Отлагането на брака е една реалност в нашата културна екосистема. В 
някои отношения това може да е добро ако означава човек да се подготвя 
за брака, прекарвайки изискващото се време, за да придобие необходимата 
дисциплина да бъде верен съпруг или съпруга. Често обаче отлагането на 
брака е свързано с нещо съвсем различно. До известна степен бракът е 
отлаган поради едно удължаване на младостта, един страх от растящите 
отговорности и посвещение. Но аз не мисля, че това е основната причина 
времевата брачна линия да се разтяга все повече и повече в 
хронологичната скала. Вместо това причината най-често се намира в една 
идеализирана представа за брака. В една култура, в която бракът е свързан 
с откриването на своята сродна душа, която може да посрещне всичките ни 
нужди, да ни улови завинаги в един романтичен унес, тогава човек често 
може да търси безкрайно своят партньор и никога да не го открие. Когато 
добавим към това и лисата на социални връзки, които правят развода 
рядкост завършваме с ужасно предсказание: търсенето да решим коя от 
милионите възможности е „избраният” като в същото време искаме да сме 
сигурни, че този човек никога няма да ни напусне или нарани. Това е 
мисия невъзможна. Не е за учудване, че някои хора тайно виждат брака, 
без значение за кого се женят, като „улягане”. Но ако вместо това виждаме 
брака като споделяне на един кръст, като носене теготите на другия, като 
пътуване към Новия Ерусалим, картината се променя драматично. 

Да, хората, които в нашата култура отлагат брака имат по-ниски нива на 
разводи от тези, които се женят рано, но често това е по причина понеже те 
изцяло се отказват от брака или съжителстват с множество партньори през 
младежките си години. Това едва ли премахва развода, то просто го 
прилага без да достига до съдебната зала като хората преживяват една 
серия от нещо като „бракове,” които обаче са лишени от посвещение и 
отговорности. Много от тези хора практически преминават през нещо, 
което спокойно можем да наречем разводи. Така че тези статистики са 
доста объркани. Не мога да твърдя, че съм разрешил проблема с 
автомобилните катастрофи по пътя просто като посоча намалелия брой 
инциденти в собствения си град ако хората всъщност са престанали да си 
купуват автомобили. И това би било особено абсурдно ако в подобен 
сценарий хората преживяват също толкова инциденти, само че с мотори. 
Да, буквално и технически, по този начин проблемът с автомобилните 
инциденти е решен, но не по приемлив начин. Човек със сигурност може 
да разбере защо хората, които са преживели травмата на развода – често в 
живота на собствените си родители – ще се стремят да се защитят като 
избягват арената на развода, самият брак, но това едва ли е решение. 



След като беше публикувано едно от множеството изследвания за 
разводите показващо по-високи нива на разводите в културно 
консервативните щати аз размених няколко електронни писма относно 
резултатите с един приятел социолог. Той обвиняваше кънтри музиката. 
Помислих, че донякъде се занася с мен – понеже знаеше, че съм фен на 
този жанр – но не изцяло. Той каза, че кънтри музиката със своите корени 
във фолклорните песни на Апалачите и южните региони на САЩ, показва 
че южняците имат по-романтична представа за брака от останалите 
американци Отговорих, че южняците имат по-романтична представа за 
всичко. Струваше ми се, че кънтри музиката всъщност е една от не толкова 
проблемните форми на популярна музика, които идеализират не брака, а  

младостта, хормоналните прояви на романтиката. Поне по-старите форми 
на кънрти музика биха говорили лирично за брака продължаващ до 
дълбока старост и дори когато (често) говорят за развод, те го оплакват  

горчиво. Трябваше обаче да призная, че моят приятел не грешеше напълно. 
Кънтри музиката наистина е проблемна когато става дума за културата на 
развода. Това обаче не е по причина на нейното виждане за брака (което 
често е забележително добро), а поради мълчаливото й приемане на 
благовестието на библейския пояс. 

Секуларизизраните евангелски християни в Тенеси се намират в много по-

лошо положение от секлуларизираните либерални епископали в 
Кънектикът. Първо, епископалите в Кънектикът имат по-голямо усещане 
за икономическа стабилност и социален капитал. Освен това 
секуларизираните евангелски християни не знаят, че са секуларизирани. 
Номиналният епиокопал в Кънектикът живее в регион, който е бил 
секуларизиран много преди неговите баба и дядо да са били родени от 
пуританството с неговата строга привързаност към социалните структури и 
общностната солидарност. Този човек не таи илюзии за някаква 
християнска нация. Южните евангелски християни обаче също са 
секуларизирани – приемайки за нормално това, което предшествениците 
им биха сметнали за скандално – но са секуларизизрани от релатизвизма. 

Нуждата от „лична връзка с Исус Христос” според мен е библейска и 
необходима. Но разделена от принадлежност към църквата тя лесно води 
до едно полу-евангелие на „молитва да приемем Христос” без усещане за 
господството на Христос в живота на този човек или без усещане за 
отговорност към Христовата църква. Когато това бъде добавено към 
библейската неграмотност и богословският минимализъм резултатът е 
бедствен, както за отделните хора така и за браковете и семействата. 

Ако християнският живот е свързан най-вече с моята лична емоционална 
опитност с Бога тогава този модел лесно се пренася в брака, който на свой 
ред става свързан с моята лична емоционална връзка с брачният ми 



партньор. Когато това усещане за съживленчески мистицизъм бъде 
добавено към една „християнска” култура, в която никоя църква няма да 
забележи или да е заинтересува за това, което аз правя дотогава докато 
казвам правилните думи за Исус и гласувам за правилния политически 
кандидат изглежда естествено да вярвам – както Павел отхвърля в 
Римляни 6:1 – че моят развод е просто още едно нещо, което Бог може да 
прости, а прошката е Негово задължение. Едно усещане за „християнство” 

без богословски дефиниции, църковна идентичност и общностна 
отговорност наистина водят до една съвършена буря на една култура на 
разводи: едно идеализирано виждане за брака, в което моят брачен 
партньор винаги е „избраният” да посреща моите нужди и едно 
индивидуализирано виждане за благовестието, в което Исус съществува, за 
да посреща моите нужди, точно както прави и брачният ми партньор, само 
че за цялата вечност. 

Моят приятел социолог може да е напълно прав, че кънтри музиката 
илюстрира проблема, с тази разлика, че проблемът не в песните за брака, 
развода и изневярата, а в евангелските песни. В определен смисъл песните 
на един концерт, който иначе е пълен с куплети за това как се напиваме и 
как ни изневеряват, представя най-добрите аспекти на съживлението в 
библейския пояс: а именно, че никой не е прекалено далеч от 
изкуплението. Но най-лошите аспекти също присъстват – Исус е мой 
Спасител, но не ми казва какво да правя. Това директно води към едно 
разбиране за благовестието и за евангелската икона за брака, които са 
притеснително подобни. И двете виждания са изградени на един вид 
емоционално посвещение, едното пред амвона, а другото пред олтара, на 
едно „предавам всичко” без сериозно „пресмятане на цената” в нито един 
от двата случая. Номиналното християнство прави това много по-лесно от 
секуларизма или езичеството понеже с номиналното християнство човек 
усеща социалния натиск да се ожени без силна общност и ученичество. 
Благовестието не ражда културата на разводите, но почти-благовестието 
със сигурност го прави. 

За християните това е нещо повече от просто социален проблем или дори 
въпрос свързан с лична болка и криза. Пророк Малахия гледа към 
бъдещето за един ден когато казва на божият народ, „Господ Когото 
търсите изненадващо ще дойде в храма Си” (Малхия 3:1). Това може да 
изглежда като добра вест за хората разочаровани, че възстановяването на 
храма след плена не е довело до месианската епоха, която те  очаквали. Но 
Малахия пише тези думи като предупреждение, а не като уверение, 
питайки: „Кой може да издържи денят на явлението Му и кой ще устои 
когато се яви Той” (Мал. 3:2). 



Каква е причината за тежките думи на пророка? Той пише, че това е 
нарушаването на завета от народа на Юда. Това е изразено по два начина. 
Първият е директно духовен. „Юда постъпи коварно, И гнусота се 
извърши в Израил и в Ерусалим; Защото Юда оскверни светилището на 
Господа, което Той люби, И се ожени за дъщеря на чужд бог” (Мал. 2:11). 
Както се е случвало многократно нацията потъва в идолопоклонство. И 
както също многократно е правел, Бoг сравнява идолопоклонството с 
нарушаване на брачните обети. Тази култура на духовен „развод” била 
неразривно свързана с една култура на буквален развод. Второто 
обвинение, което Бог повдига срещу Своя народ е следното: „Правите още 
и това: Покривате олтара на Господа със сълзи С плач и с въздишки, 
Поради което Той не поглежда вече приноса, Нито го приема с 
благоволение от ръката ви. И пак казвате: Защо? Защото Господ стана 
свидетел Между тебе и жената на младостта ти Към която си 
постъпил невярно, При все че ти е съпруга и заветната жена” (Мал. 2:13-

14). Проблемът бил свързан със социална несправедливост, за което Бог по 
подобен начин обвинява Своя народ в книгата на пророка и на други 
места, но и повече от това. 

Разтрогването на тези бракове не било вече просто нарушаването на лични 
обети така както и идолопоклонството в храма не било въпрос просто на 
лошо използване на пространството. За брака пророкът заявява: „Защото 
не направи ли Той двамата един човек, Ако и да имаше още от духа на 
живота? И защо един? За да очаква набожно потомство. Затова 
внимавайте в похотите си, И никой да не постъпва невярно към жената 
на младостта си” (Мал. 2:15). Тези бракове не били свързани просто с 
личната любов и посвещение (макар че включвали и това). Всеки брак бил, 
по един тайнствен начин, въпрос на духовно единение. Следователно той 
бил един свидетел срещу хората, които са се развели неправилно със 
своите съпруги така както на друго място говори и срещу хората, които 
онеправдават своите работници или бедните (Мал. 3:5; Яков 5:4). Божието 
послание не било просто за съд, а на предупреждение за хората, които все 
още не се намирали в подобна ситуация (Мал. 2:15). Накрая Бог още 
веднъж произнася Своята присъда срещу културата на развода. „Защото, 
казва Господ, Израилевия Бог: Аз мразя напускане, – И онзи, който 
покрива дрехите си с насилие, Казва Господ на Силите. Затова 
внимавайте в похотите си, Да не би да постъпвате невярно” (Мал. 2:16). 
Нарушаването на брачните обети, казва Бог, е едно насилническо 
действие. 

*** 



Както Малахия обещал Бог наистина дошъл в храма Си, макар и не по 
начина, по който хората очаквали. Той дал един нов храм – в плътта на 
Сина Си Исус Христос, в който Бог ще обитава със Своя народ (Йоан 
1:14). Някои може да виждат Исус като „по-добрата страна на Бога” 

говорейки сякаш Той е против съденето и отплащането. Веднъж чух един 
човек да заплашва друг,  че ще го набие казвайки: „Ще постъпя с теб 
според Стария завет”. Исус наистина е въплъщение на благодатта и 
прошката, но кръстът ни показва, че това не е за сметка на божията святост 
и справедливост. Учението на Исус е в съгласие и с това. Исус предлага 
милост – забележителна в светлината на заобикалящата го култура – на 
жената самарянка при кладенеца, но правейки това Той изважда на яве 
нейните пет провалени брака и настоящото й съжителство 9Йоан 4:16-17). 

За да я доведе до своята благодат Той трябва да й покаже, че тя се нуждае 
от нея. Същото важи и за нас. 

Реалността на Исус никъде не се намира в по-голямо противоречие със 
сантименталната карикатура за Него отколкото в учението Му за 
перманентността на брака. Фарисеите идват при Исус „за да го изпитат” 

по въпроса за развода (Марк 10:1-1). Тъй като религиозните водачи често 
„изпитвали” Исус опитвайки се да го противопоставят на популярното 
мнение (например дали трябва да се плаща данък на цезаря или дали ще 
има възкресение), човек може да заключи, че въпросът за развода е бил 
толкова чувствителна тема през 1 век колкото е и днес. Фарисеите се 
позовават на Писанието – на позволението за развод в Мойсеевия закон 
(Втор. 24:1-4). Исус обаче казва, че Мойсеевия закон е временна мярка 
имаща за цел да намали последствията от едни сърца, които са прекалено 
закоравели, за да чуват Божия глас по този въпрос (Марк 10:6-7). „И така 
не са вече двама, а една плът,” казва Той. „затова, което Бог е съчетал 
човек да не го разделя” (Марк 10:8-9). Това води до бърза заплаха от страна 
на учениците, но Исус не отстъпва, всъщност Той усилва Своята реторика. 
„Който се разведе с жена си и се ожени за друга прелюбодейства срещу 
нея,” казва Той „и ако тя се разведе със съпруга си и се омъжи за друг, 
прелюбодейства” (Марк 10:11-12). 

Означава ли това, че никога не съществува причина за развод или че тези, 
които са разведени трябва да останат целибатни неженени? Някои 
християни вярват, че е така. Исторически Римокатолическата църква е 
учела, че тези, които са се развели и оженили повторно живеят в състояние 
на непрестанно прелюбодейство освен ако църквата не признае, че първият 
брак не е бил истински брак и е анулиран и поради тази причина хората 
намиращи се в такова състояние не са допускани до Господна трапеза. 
Мнозина протестанти са съгласни с това виждане. Аз не съм. Описанието 
на Матей на думите на Исус включва това, което може да бъде наречено 



„клауза на изключение” на въпроса за прелюбодейството в случая с 
повторен брак след развод: „освен по причина на сексуална неморалност” 

(Матей 19:9). Някои биха казали просто, че в случай на сексуална 
неморалност единият вече е прелюбодеец дори още преди развода и 
повторния брак. Смятам, че това изисква прекалено много от текста и не 
вижда начина, по който по времето на Стария завет сексуалната невярност 
може да разтрогне единението една плът. 

Апостол Павел също пише до църквата в Коринт за нещастието на хората 
изоставени то своите невярващи партньори. Не е трудно да видим защо 
един християнин може да реши, че след като е дошъл до вяра в Христос 
той може да се разведе със своя партньор, с който се е свързал преди да 
повярва. Той лесно може да заключи: Аз съм “ново творение,” нали? Аз не 
съм женен за този човек, старото ми „аз” се е оженило и това старо аз е 
разпънато заедно с Христос и вече не е живо. Павел обаче, подобно на 
Исус, третира брака като институция свързана със сътворението, която 
остава валидна до смъртта. Освен това, човек може да се притеснява, че 
останалият в брак с невярващ ще е в същата ситуация както вярващ женещ 
се за невярващ, един случай на “несходно впрягане” (2 Кор. 6:14). Случаят 
обаче не е такъв, казва апостолът. Бог освещава съюзът чрез вярващият 
партньор (1 Кор. 7:13-14). Човек не трябва да търси развод понеже единият 
партньор не е християнин (1 Кор. 7:120. Бракът е истински и дори може да 
бъде, говорейки относително, свят. Някои обаче са били изоставени след 
обръщението си към Христос. Те, казва той, „не са вързани” (1 Кор. 7:15), 
което намеква, че сега те са свободни, тъй като Библията насочва тези, 
чийто партньори са починали, да се оженят в Господа. Отново, тези 
изключения не са приемани от всички, но аз вярвам, че са библейски 
удачни. Единението една плът може да бъде разтрогнато в случай на 
непокаяно сексуално скъсване на брачните връзки или чрез изоставяне на 
тези връзки. В такива случаи разводът не е грях за „невинната страна” и 
такъв човек може да сключи повторен брак без да извърши грях. Нека да 
уточня нещата още малко. 

Сексуалната неморалност, за която се говори тук не включва единствено 
прелюбодейство. Думата porneia има един по-широк смисъл на сексуална 
нечистота. Вярвам, че тук Исус позволява развод в някои случаи на 
подобна нечистота, но нито тук нито на някое друго място прави развода 
задължителен. Ако вашият партньор ви е изневерил първата стъпка трябва 
да бъде, така както и в по-широкия аспект на всеки грях, да достигнете до  

възстановяване на отношенията (Мат. 18:15-18). Ако изневерилият 
партньор се покае следващите години може да трудни по отношение на 
възстановяване на доверието и установяване на граници, но бракът остава 
непокътнат. В някои случаи партньорът няма да откликне и тогава 



невинната страна трябва да отнесе въпросът до църквата, отново 
призовавайки съгрешилата към покаяние (Мт. 18:17). Едва когато 
партньорът очевидно не желае да се покае, обикновено след 
продължителен период от време, ситуацията е непоправима и това дава 
основание да признае формално това, което вече е факт: разтрогването на 
брака. Ако откриете текстови съобщения със сексуално съдържание 
разменени между вашият брачен партньор и най-добрият ви приятел 
естествената ви реакция може да е се обадите на своя адвокат за развод. 
Първо обаче поне се обадете на партньора и го призовете към покаяние. 
Такива бракове могат да бъдат спасение и често наистина биват спасявани. 

Освен това според мен „изоставянето” включва повече от просто човек да 
напусне физическото местонахождение на дома. Павел говори за един 
брак, в който другата страна е решила, че бракът е приключил. Това 
очевидно може да се види в случаи, в които например, съпругата на един 
мъж го напуска и отказва да се прибере у дома, казвайки, че тя 
„продължава” с живота си. Вярвам, че напускането може също така да 
включва например насилническо поведение, което превръща домът в 
несигурно място за партньорът и децата. Ако сте насилвани или ако децата 
ви са в опасност да бъдат насилвани напуснете дома веднага. Насилието е 
причина за обаждане както на органите на реда (Римляни 13:1-4) така и на 
църквата. Обадете се първо на полицията, за да осигурите физическа 
сигурност и временна справедливост и след това се свържете с 
ръководството на вашата църква. При никакви обстоятелства не излагайте 
децата си на риск от физически или сексуални хищници. Църквата, ако 
подозира възможността за подобно насилие, също трябва да уведоми 
органите на реда както и да действа така, че да отговори духовно на 
проблема. Подобно сатанинско поведение към уязвимите прави дома 
невъзможен за живеене и по този начин, според мен, се приближава до 
напускането. Човек, който бяга от подобно насилие не върши грях ако се 
разведе с насилника и, според мен, е свободен да сключи повторен брак. 

Някои биха казали, че подобно изключение за изоставянето се отнася 
единствено за хората с „невярващи” партньори, но Новия завет не 
категоризира „вярващите” просто като тези, които формално са свързани с 
църквата. Човек, който остава непокаян за своя грях може да е или да не 
бъде лично обновен – ние не можем да  знаем какво има в сърцата на 
хората. Но човекът, който не показва признаци на покаяние трябва да бъде 
третиран като „езичник и бирник” (Мат. 18:17). Това не означава, че той не 
може да се поправи (обърнете внимание на начина, по който Исус се 
отнасяше към езичниците и бирниците!), но означава, че на такъв трябва 
да се гледа като на стоящ извън божия народ. Ако човекът се покае тогава 
„спечелил си брата си” (Мт. 18:15). 



Тези изключения не се определят индивидуално. Например, аз не мога по 
средата на една брачна криза да заключа на своя глава, че, сексуалната 
неморалност на моят партньор е непоправима. Бракът трябва да бъде част 
от църковната дисциплина. В една епоха на необуздан автономен 
индивидуализъм ние не можем да разберем как нечий брак – или нечий 
развод – може да бъде работа на някой друг. Но Писанието казва, че това е 
точно така (1 Кор. 5:1-5). Църковната дисциплина не е  – както ще обясня 
по-нататък – просто, както понякога си мислим, обобщена в последната 
стъпка на отлъчването (всъщност подобни случаи трябва да са редки). 
Целта на дисциплината е формираща и възстановяваща. Това означава, че 
църквата трябва да започне да се противопоставя на развода много по-

рано, започвайки с това, освен другите неща, да бракосъчетава единствено 
тези хора, които са отговорни пред църквата. 

Бракът е институция установена при сътворението, тя не е запазена 
единствено за вярващи хора. Невярващите могат и трябва да сключват 
брак, стига да отговарят на изискванията на Битие 2. Това обаче са 
въпроси, които трябва да решава държавата, не църквата. Държавата има 
интерес, освен останалите неща, да пази децата, държейки техните майки и 
бащи отговорни пред техните обети и пред следващото поколение. Тези 
съюзи са задача на по-широката общност по начини, по които други 
отношения не са. Когато тези бракове се разпадат държавата с право 
упражнява власт. Нашите закони за развода често не са справедливи, но 
помислете си какво щеше да е нивото на несправедливост ако такива 
закони изобщо липсваха. Хората все още щяха да напускат своите бракове, 
но без възпиращия ефект, който оказва върху тях възможността от 
финансова загуба, попечителство на децата или стотици други 
последствия. Един бракоразводен адвокат, който предлага на хората да 
пристъпят към развод търсейки финансова облага за себе си не постъпва 
добре, но този, който се грижи напуснатия партньор да не се окаже 
напълно лишен от финансова подкрепа или сексуалният насилник да не 
получи попечителство над децата работи за справедливост. Развода е 
възможен единствено в един паднал свят, но в този паднал свят често има 
хора, които преживяват развода като жертви, а не като нарушители. Тези 
хора преживяват един наложен им развод и те се нуждаят от защита. 

Църквата обаче има авторитет единствено върху тези, които са обединени 
в нея чрез благовестието (1 Кор. 5:9-13). Всеки брак, който църквата 
благославя трябва да бъде брак, който тя приема като своя отговорност. 
Когато аз като младоженец подписвам брачното свидетелство аз заявявам, 
че съм отговорен пред държавата за нарушението на обетите, които давам. 
Когато аз като християнин се женя в църквата аз трябва да имам същите 
очаквания към тази църква. Проблемът е, че много хора отиват в църквата 



в началото на един брак – понеже се очаква човек да бъде венчан от 
свещеник или понеже църквата е добро място за фотосесия – но когато се 
развеждат отиват единствено до съдебната зала. Затова християните трябва 
да бракосъчетават единствено тези хора, които са отговорни пред църквата 
– така както и пред държавата – и пред събраните свидетели за спазване на 
своите обети. 

Човекът, който сключва браковете и който застава там където му казва 
ръководителят на сватбата, който чете думите, които са му дадени и 
послушно подписва документите за всяка дошла двойка, трябва да напусне 
служението си и да започне да работи нещо друго вместо да служи на 
божите тайни по този начин. Ние трябва с готовност да дадем на цезаря 
това, което му се полага, но образът изобразен на брачното свидетелство 
не е на цезаря и на неговия двор, а на Христос и на Неговата църква. Това 
означава също, че църквата трябва да се труди, за да подготвя двойките за 
трудностите на брака. Ако някой трябва да изпари сантименталните 
идеализации на брака това трябва да е църквата. Това е особено вярно в 
една епоха, в която идеализирането вероятно е основната причина за 
разводи. Ние трябва ясно да говорим какво е заложено на карта при 
развода, не просто емоционално, а морално пред Бога. И ние трябва да 
осигурим наставници за хората с проблеми в брака. 

Какво ще стане ако църквите действително приемат сериозно библейските 
си задължения да се грижат за браковете в тялото и да държат отговорни 
тези, които биха наранили другите чрез своето нарушаване на обетите? 
Какво би се случило в едно местно общество ако една двойка се чувства 
свободна да излезе напред и да поиска молитвена подкрепа от цялото тяло 
за своя разклатен брак без да се чувства засрамена или осъдена? Какво би 
станало ако насилието във всяка от нашите църкви беше не просто 
прикривано, а във всеки един случай разрешавано според гражданските 
закона и според църковната отговорност? Какво би станало ако самотните 
майки в нашите общности – много от които изоставени или принудени да 
се разведат от своите съпрузи – бяха третирани така както Библията ни 
казва да третираме вдовиците, както цялата общност се грижи за тях 
духовно, емоционално, социално и, когато е необходимо, икономически? 
Какво би се случило ако ние можехме да покажем на външния свят това, 
което сме призовани да бъдем: не граждански клуб, политически 
избирателен район или едно общество за самоусъвършенстване, а общност 
формирана от кръста? 

*** 

Кога трябва двойките да започнат да работят срещу прокрадващата се 
култура на развода в собственото си семейство? Отново, най-добре е да 



започнете да работите в самото начало на брака. Истински вярвайте, че 
вашите обети не са просто един „договор за любов,” а перманентен съюз. 
Развода не трябва да бъде държан като последна тайна възможност. Ако 
разводът е възможност за вас – дори като последна възможност – той ще се 
случи. Нито един брак, който не е  – съзнателно или несъзнателно – 

посветен на постоянство не може да оцелее. Дори да остане законово 
непокътнат такъв брак няма да е добър. Това е особено вярно когато 
културата на избора създава илюзията, че винаги съществува възможност 
да намерим по-добър партньор, по-добър брак, по-добър живот, просто ако 
се разходим и се потърсим тези неща. Когато една двойка в предбрачно 
консултиране ме попита дали трябва да си подготвят предбрачен договор 
аз почти винаги спирам, за да изследвам по-подробно защо те обсъждат 
развода още преди да са се оженили. Ако младоженецът не може да вярва 
на булката или обратното за парите как могат те да доверят един на друг 
своя живот, деца и бъдеще? Решете, че възможността ви не е да не се 
ожените за този или за някой друг човек, а да се ожените за този човек по 
модела на кръста или за този човек според модела на себето. Нашият 
модел за брак трябва да прилича на отговорът даден от съпругата на един 
известен музикант на въпроса каква е тайната да остане омъжена толкова 
дълго. „Причината е, че никой от нас все още не е починал”. За нея 
разводът не беше възможност, която да избягва, а въобще не беше 
възможност. Това всъщност е ключът към един дълъг брак. 

Спомням с, че в началото на брака си разговарях с една двойка, за която 
знаех, че е била разделена за известно време. „Ако Мария някога ми 
изневери ще бъда съкрушен,” казах аз. „Но аз все пак няма да се разведа с 
нея. Ако мога бих я взел обратно хиляди пъти.” Приятелят ми каза: „Защо 
не й кажеш това?” Потръпнах леко. Не исках да казвам на жена си, че бих 
останал с нея дори ако тя има афера с друг мъж. Какво тогава би я спряло 
да има афера? Е, може би ще я спре знанието, че има съпруг толкова 
посветен на техния брак, че все още би я обичал дори ако тя има афера. В 
брака единствено като хвърлим оръжията си ние можем да намерим 
истинската любов, от която се нуждаем без значение от битките, които ни 
предстоят. 

Отвъд това чувство за перманентност обаче има една постоянна борба да 
се научим как да се обичаме един друг. Отново, това не означава просто 
чувството за любов, а насочената към някой друг, себежертвена любов, 
която Бог показва изпращайки Сина Си на кръста за нас (Йоан 3:16). Някой 
ще каже: „Любовта е решение, не чувство”. Това не е съвсем вярно, макар 
че съм съгласен с идеята, която тези хора се опитат да предадат, a именно, 
че човек не винаги се усеща влюбен. Но любовта не е решение в смисъл, че 
е просто хладен рационален избор. Погледнете на пищността на Песен на 



песните. Вие се борите с трудностите, за да изградите едно не толкова 
трудно бъдеще. Избирате да останете заедно когато не усещате желание за 
това, за да се почувствате по този начин по-късно. Между другото едва 
когато се отказах от изискването винаги да се усещам влюбен бях в 
състояние да обичам за повече от един кратък момент. Това изисква 
посвещение, вярност и себежертва, която виждаме на кръста. 

Една двойка не трябва да се жени с очакването, че няма да воюва. Дори 
Исус и Неговата невяста, църквата, имаха разногласия, включително 
относно най-важната задача на Неговата мисия, кръста. Разбира се, тази 
аналогия, не е съвсем точна понеже в съюза на Христос с църквата, за 
разлика от моят брак, имаме един безгрешен, безкрайно мъдър партньор. 
Когато Христос и църквата са на различни мнения лесно можем да видим 
резултата. Христос е прав, църквата греши. Не такъв е случаят с брака 
между двама паднали човеци. Често решението от едно несъгласие не е да 
открием кой е прав и кой крив, а да си напомним, че ние сме, като се 
изрази Исус, не вече двама, а един. Когато моята съпруга изгуби спор с 
мен аз не съм „спечелил” и обратното. Дори с ограниченията на аналогията 
ние можем да гледаме на отговора на Исус в несъгласията с Неговата 
църква – особено със Симон Петър, един от нейните основоположници. 
Исус не избягна конфликта нито веднъж, но Той също така познаваше 
Своите ученици достатъчно добре, за да не ги смаже с думите Си. 
Начинът, по който Исус ще ни привлече към едно търпение и към едно 
отдалечаване от обичайните пътища, по които поемат много двойки: 
отдалечаването един от друг или яростта, лишаването от секс, заплахата от 
напускане и т.н. Двойките, които имат несъгласия не трябва да смятат, че 
техният брак е задължително застрашен. Често браковете в най-голяма 
опасност са тези, в които няма никакви спорове – понеже единият или 
двамата партньори вече просто не ги е грижа достатъчно, за да спорят. Вие 
ще имате несъгласия. 

Начинът да продължите е като планирате тези несъгласия отнапред. 
Сблъскайте се по време когато се обичате най-много. Малцина желаят 
това. Защо да искам да разваля една съвършена почивка изваждайки наяве 
това, което е в теб когато съпругът ти каже: „Ти си точно като майка си!” 

Точно това е времето да направите това, точно както жетвата е времето за 
мъдрата мравка да събира за зимата (Притчи 6;8-10; 30:25). В тези моменти 
темпераментите са хладни, а любовта гореща. Изобщо не е необходимо 
тези разговори да бъдат спорове, те всъщност може да бъдат забавни и 
закачливи – да се посмеете на слабостите си и да си покажете как искате да 
се обичате един друг четейки ума на другия или просто преобръщайки 
изцяло времето за планираните неща. Планирайте романтичните си срещи 



докато се сблъсквате и планирайте как ще се сблъскате по време на 
романтичното си време. 

Дори отвъд споровете един брак трябва да се приготви за времена на стрес, 
които могат да застрашат неговото единство. Изграждането на здрави 
връзки помежду ви, научаването на малки пътища, които човек може да 
поеме когато се почувства разочарован, може да ви помогне да изградите 
една устойчивост, която ще ви е нужна когато един ден се изправите пред 
помятане, белодробен рак, пораснало дете в затвора или деменция. Да се 
учите да носите трудностите си един друг, да си прощавате и да показвате 
търпение е повече от това просто „да се разбирате” – то означава да 
разпалвате една любов достатъчно силна, за да издържи страданието, тази 
любов, която е необходима, за да достигнете заедно до брега на река 
Йордан. 

Следете за предупредителни сигнали. Внимавайте когато откриете, че 

чувствате или показвате презрение към партньора си. Внимавайте когато 
откриете, че се опитвате да избягате от партньора си за утеха във външния 
свят вместо обратното. Внимавайте когато сексуалните ви контакти станат 
по-редки и се запитайте защо това е така. И не се страхувайте да помолите 
за помощ. Няма нищо срамно да кажете: „Имам проблеми с брака си”. 

Всеки брак е бил проблемен по едно или друго време. Тези, които знаят, че 
бракът им има проблеми са тези, които се борят, за да го спасят. 

Можем да работим, за да предотвратим разводите в църквата и можем да 
се опитваме да примирим разделените или дори разведени двойки, но 
реалността е, че мнозина от нас все пак ще бъдат разведени, а мнозина и 
повторно женени за други хора. Как да се отнасяме с тези, които вече са 
разведени? Въпросът не е дали има мнозина невинни в това положение и 
дали има библейско основание за решенията, които те са взели. Вярвам, че 
такива има. Въпросът е какво да правим в многото ситуации, вероятно 
огромното мнозинство, за които разводът всъщност е бил греховен, в 
които повторният брак не е позволен от Писанието. Отново, ние трябва да 
гледаме на кръста. Ние не предлагаме осъждане на света. Нито пък 
освобождаваме съвестта – мнозина от тях са обременени с вина след като 
са се развели погрешно – като избягваме въпроса. Ние честно говорим за 
развода не просто като една терапия, а като нарушение на божията святост. 

Но ние не спираме дотук. Исус дойде, за да спаси грешниците, не 
праведниците, и Той призова всички нас към покаяние. Как изглежда 
покаянието в една подобна ситуация?? Вземете най-лошия сценарий за 
едни неоснователен развод и повторна женитба. Тези хора практически са 
извършили прелюбодейство със своят повторен брак (Матей 5:31-32). 

Какво трябва да направим? Трябва ли да се покаят за своето 



прелюбодейство като отново се разведат? Как могат да се покаят от един 
грях като го повторят, изоставяйки още един партньор, нарушавайки още 
един ред обети? Не. В много случаи Писанието вижда в разтрогването на 
един брак пристъпването към още едно прелюбодейство. Това не означава, 
че щом това е така тези хора вече не са женени. Самарянката при 
кладенеца имаше петима „съпрузи” – и Исус използва тази дума. 

Женитбата между християнин и нехристиянин е забранена в Писанието. 
Въпреки това тези случаи са виждани като истински бракове. Човекът, 
който се покайва заради това, че се е омъжил за невярващ не следва Исус 
като се развежда със своят партньор, а като остава верен (1 Кор. 7:12-17; 1 

Петър 3:1-2). Ние не изкупваме миналите си грехове като добавяме нови. 
Човекът или двойката, които се покайват за развод или повторна женитба, 
които не са библейски позволени не могат да се върнат назад и да 
променят миналото. Те обаче могат да се посветят да „продължат и да не 
съгрешават повече” (Йоан 8:11) като признаят собствената си вина, 
приемат пълна прошка чрез изкупителното дело на Христос и работят, за 
да останат отсега нататък верни на дадените обетите. Мнозина от тези 
личности и двойки могат да служат на Христос, от мястото на своята 
пречупеност. 

Преди много време един автор каза, че е подозрителен към „дебели 
революционери и наскоро разведени брачни консултанти”. Има логика. Но 
мнозина са се оказали от далечната страна на подобен развод.  В много 
случаи те могат да са хората, които да екипират и наставляват по-младите 
като им кажат: „Не тръгвай в посоката, в която тръгнах аз, но ако вече си 
там ето пътят към дома”. Те знаят какво е заложено на карта и в тази 
област това, което всеки един от нас трябва да знае в много области: какво 
означава да ти е простено много. 

*** 

Една култура на развода се гради върху приемането, че един развод 
действително може да даде „ново начало”. Хората, които са се развеждали 
могат да ви кажат, че всъщност няма такова нещо като бивша-съпруга или 
бивш-съпруг, въпреки че това може да е вярно законово или дори морално. 
Човек може да се разведе с някой друг, но не може да се разведе с 
историята, която двамата имат заедно. Това е причината някои от 
наранените от развод хора по нашите пейки да скърбят не само за 
разпадналите се бракове или за самотата, която преживяват, или както 
коравосърдечно я наричаме ние, „отново сам”. Мнозина скърбят понеже са 
мислели, че в края на развода ще ги очаква едно има „ново начало”. 

Следващия брак ще посрещне техните нужди, но стария брак продължава 



да се прокрадва в душата и в съвестта. Един завет не може просто да бъде 
събран в кашони и изнесен през вратата. 

Една църква, която е вкоренена в благовестието на кръста ще бъде църква, 
която може да каже на двойките в криза: „Останете женени. Не се 
развеждайте,” може да каже на неправилно развелите се хора: „Покай се 
заради греха си срещу своето семейство и твоя Бог,” и може да каже на 
покаялия се разведен: „Бог не ви е гневен, вие сте простени” и всичко това 
едновременно. Можем да стигнем дотам единствено когато семействата, 
църквите, пастирите и водачите обичат разведените хора повече отколкото 
се страхуват да не се покажат непопулярни пред тях. И това може да стане 
само когато измерваме семействата с мерките на кръста. 

Както се изрази един брачен специалист, една от причините съвременните 
бракове да бъдат толкова трудни е това, което тя нарича дилемата на 
таралежа обяснена като „желанието да постигнеш по-голяма интимност 
като в същото време оставаш неуязвим за болката”. На кръста ние 
виждаме, че подобна  интимност е невъзможна. Ние получаваме истинско 
общение единствено в уязвимостта, единствено отказвайки се от илюзията, 
че можем да бъдем неуязвими за болката. Същият този изследовател 
отбелязва, че един от движещите фактори зад провала на браковете е 
идеалът „всичко или нищо,” че бракът трябва да означава всичко, за да 
бъде „добър”. Когато това не се случва – и всички утопии освен небето 
разочароват – това, което остава е горчивина и обида. Кръстът трябва да ни 
насочва към факта, че бракът няма и не може да бъде тук заради нас. Ако 
пред себе си имаме една Сватбена вечеря ние трябва да очакваме бракът да 
сочи към нея, а не да бъде това. Бракът е тук, за да ни учи да гладуваме за 
общението в божието царство, не за да го замени. 

Кръстът ни показва перманентността на брака в един завет подпечатан с 
кръв. Кръстът също така ни показва, че природата на брака е да жертваме 
себе си. Това означава, че ние предаваме себе си един на друг. Не 
размахваме заплахата за развод като средство за себезащита. Вместо това 
ние градим един брак, който, доколкото е възможно, отразява единението 
една плът между Христос и Неговата църква. И след това ние тичаме към 
едно кръстоподобно благовестие дори когато падаме. Христовата невеста 
не се нуждае от предбрачен договор. Христовата невяста не се нуждае от 
бракоразводен адвокат. Христовата невяста не се нуждае от свързано име. 

 

 

 



Глава 10 Децата са благословение, не бреме 

Не разбирах защо всявам смут в магазина за био-храни, но явно беше така. 
Докато вървях покрай рафтовете с природосъобразни, доставени от местни 
производители, био-храни в родния ми град погледите на всички останали 
купувачи биха вперени в мен сякаш четяха някой от знаците написани по 
храните наоколо. Някои хора ме поглеждаха, след което бързо свеждаха 
поглед сякаш смутени от мен. За част от секундата се зачудих дали, 
подобно на един от неприятните си кошмари, не съм забравил да се облека. 
Погледнах надолу и след това наоколо преди да осъзная в какво се взираха 
купувачите. Те вървяха до, зад и пред количката ми: петте ми деца. Една 
жена носеща своята неизбелена, рециклирана поставка с яйца от кокошки, 
които никога не са били затваряни в клетка почисти гърлото си и попита: 
„Ваши ли са?” Когато казах „да,” тя въздъхна и завъртя очите си. Вдигнах 
рамене и казах: „Какво да ви кажа? Ние използваме органични 
противозачатъчни”. 

Едва ли би било удачно да преведа тази случка на езика на някакъв 
карикатурен сблъсък в културна война, макар че това не би било трудно. 
Но не би било вярно. Тези реакции не предават разликата между 
консервативни християни-кроманьонци посветили се на каузата да 
надминат по брой своите противници и антисемейната враждебност на 
някакви хипита. На първо място карикатурите вероятно няма да са удачни. 
Има някои християни (всъщност мнозинството от тях в историята на 
църквата), които изцяло са се противопоставяли на изкуствените 
контрацептиви, но аз не съм от тях. И, в по-ново време, има християни, 
които вярват, че да вярваш в божия суверенитет означава да имаш толкова 
бебета колкото е възможно да заченеш и родиш. Не съм и от тях. 

Ако всичко, което купувачите знаеха за християните и децата беше това, 
което са научили от някоя телевизионно риалити шоу тогава те биха 
видели нашето племе като по-странно отколкото всъщност бяхме. В 
същото време ако се бях разговорил с прогресивните купувачи по 
рафтовете около мен, мисля, че бих намерил повече разбирателство 
относно семейството отколкото очаквам. Освен това тяхното отношение 
към децата ми не беше ограничено  до някои прогресивни светски групи. 
Бил съм питан: „Не знаете ли какво причинява това?” от хора на 
съживителни събрания, не само от хора, които носят цветни фланелки. 
Истината е, че не бях прав да се дразня от учудването на съседите си, 



които виждаха всичките ми деца – понеже би трябвало да разбирам 
подобно отношение. И понякога все още го правя. 

Разбира се, съществуват големи разлики в начина, по който хората в 
различни субкултури виждат децата. Някой беше казал, че човек може да 
види основната културна идеология и степен на секуларизация в един гард 
основавайки се на съотношението между парковете за деца и бутиците за 
домашни любимци. Сигурен съм, че в това има известна истина. Но не е 
съвсем вярно, че „консервативните” области задължително са по-

положително ориентирани към семейството или към децата. На голяма 
част от местата където има много деца доста от тях са родени извънбрачно 
или живеят в сложни ситуации на попечителство, гравитиращи всеки 
уикенд около няколко различни дома. Освен това, за възрастните хора, 
дори сред консервативните християнски църкви, е станало почти рутинно 
да казват на току що сключилите брак двойки (понякога дори на опашката 
при самата сватба) да не бързат да имат деца понеже „първо ще искате да 
се порадвате на брака си”. Това ми изглеждаше нормално когато се женех. 
Между другото един от най-големите ми страхове през тези първи години 
беше, че може да се случи „инцидент” и съпругата ми да забременее преди 
да сме „готови”. За да избегнем това през първите няколко месеца от брака 
си ние използвахме три различни метода на „защита” просто в случай, че 
един или два от тях се провалят. По това време двойната черта на теста за 
бременност би ми изглеждала толкова ужасяваща колкото да видя пушещ 
цигара клоун с гол нож в ръка пред прозореца си нощем. 

Години по-късно когато със съпругата ми решихме, че сме „готови” и че 
сега можем да си „позволим” деца прекарахме месец след месец в 
разочарования пред отрицателните тестове за бременност последвани от 
серия помятания. Накрая лекарите ни казаха, че се съмняват, че някога ще 
можем да имаме напълно износено дете. Зная как да крия това добре, така, 
че ако ме познавахте по онова време вероятно нямаше да забележите 
нищо, но бях пълен с гняв. Под повърхността на живота ми се таеше гняв 
към самия мен, към съпругата ми, към Бога. Всичките планове, които бях 
правил сякаш се проваляха. Както казах на съпругата си една нощ след 
едно от поредните помятания: „Сега осъзнавам, че ще умрем сами”. 

Прекарах първата част от брака ни вярвайки, че не трябва да имаме деца и 
след това втората част вярвайки, че трябва да имаме. И в двата случая 
грешах. Както описвам на друго място Бог се намеси в живота ни 
разбивайки и след това възстановявайки ме по множество различни 
начини, карайки ме да осъзная какъв ужасен баща бих бил ако можех да 
имам деца толкова лесно колкото можех да ги избягвам. Въпреки това, 
когато стигнах до благословението на децата аз едва ли можех да предложа 
свидетелство от типа: „Изгубен бях, но сега открит”. 



Накрая със съпругата ми получихме децата, които толкова отчаяно се 
молихме да нямаме прекалено рано и след това отчаяно се бяхме молили 
да имаме, отначало чрез осиновяване, а след това и по по-обичайния 
начин. Когато навърших 40 години бях изтощен. Работех под високо 
напрежение ръководейки голяма академична институция като в 
допълнение към това проповядвах всяка неделя и сряда, преподавах 
множество класове вариращи от неделно училище до богословие на 
докторско ниво, пишех книги и статии и говорех из цялата страна. Освен 
това по онова време бях съпруг и баща на 4 момчета. Двете най-големи 
имаха специални проблеми свързани с ранното им развитие прекарано в 
чужди сиропиталища, които изискваха голяма енергия. Двете по-малки 
бяха приблизително на еднаква възраст и пълни с енергия. Сякаш току що 
бях придобил увереност, че зная какво правя в основната си работа и, до 
известна степен, като баща. След дълга серия от съвещания на борда една 
вечер се прибрах у дома и се строполих на дивана. Съпругата ми стоеше до 
ръба и каза с почти извинителен тон: „Опитвах се да измисля, кога ще е 
най-малко неудобното време да ти кажа, но съм бременна”. Отговорът ми 
беше да сложа възглавницата на главата си и да изстена. Представете си, 
до това време аз вече бях написал книга и цял рафт със статии за това 
колко хубаво нещо са децата. Помнете, че по това време за мен нямаше по-

голяма радост от времето, което прекарвах със синовете си. Дори след 
всичко това думите ми към моята съпруга с едно “бебе изненада” бяха 
просто още една версия на обичайното „Нали знаеш какво причинява 
това?” което отдавна бях презрял и срещу което бях проповядвал. 

*** 

На едно ниво нищо не изглежда толкова невинно, толкова 
незастрашително, толкова стоплящо сърцето колкото идеята за деца. На 
друго ниво нищо не може да бъде по-плашещо от отговорностите, които 
поемаме за тях. Хората, които предупреждават да не прибързваме с децата 
не са луди. Едно от най-големите предизвикателства на днешния социален 
ред идва от хората, които разкъсват моделът на живота движещ се от лична 
зрялост към брак и след това към раждане на деца поставяйки децата преди 
едното или двете от тези неща. Много от родителите, които въздишат 
когато видят порасналата си дъщеря или племенница бременна не са 
толкова цинични колкото загрижени какво ще се случи ако бракът се 
разпадне, следродилната депресия стане твърде силна или той навлезе в 
кризата на средната възраст и избяга във Флорида с някоя стриптийзьорка. 
Какво ще се случи, се чудят тези потенциални баба и дядо, ако не могат да 
си позволят разходите да хранят още едно гърло? Дали ще завършат 
отново при тях, в стаята за гости? Подобни страхове не са неоснователни. 
Освен това ние трябва да направим нещо повече от това просто да гледаме 



намаляващите раждания и демографски данни преди да решим дали 
обществото ни е благосклонно или не към децата. Съществува значителна 
разлика между реалната или предполагаемата социална и икономическа 

цена на едно семейство от 6 деца сред берящите памук изполичари от 
селските райони на Тенеси през 1926 и същото семейство работещо в 
съвременен Нешвил. Различни са и личните жертви. Стресът на една млада 
майка – сама със своя съпруг и деца в един град, в който просто са се 
преместили да живеят – е много различна от този на нейната баба, която 
може и да е имала много по-големи финансови и даже медицински 
проблеми, но която също така е имала и много роднини както и общност от 
други млади майки само на няколко крачки извън прага на външната врата. 

Но дори пресмятайки всичко това ние не можем да отречем, че Библията 
изглежда има много различни виждане за децата от обичайното за нашето 
време, без значение дали то е изказвано на глас или не. „Ето, наследство 
от Господа са чадата, И награда от него е плодът на утробата.” (казва 
Библията. „Както са стрелите в ръката на силния, Така са чадата на 
младостта.” (Псалм 127:3-4). Библията многократно разказва историите 
на хора, които са били бездетни и все пак са били благословени с дете. 
Понякога това е резултат от измъчена молитва (например на Анна в 1 Царе 
1), а понякога от изненадващо божие слово (случаят на Сара с Исаак). В 
първата си заповед към творението Бог казва на човечеството да се 
размножава и да напълни земята. Това е било виждано както едно 
благословение за света, а не като проклятие върху него. Човек може да 
реши, че причината за това е аграрния характер на еврейската икономика. 
Децата са били съработници на полето и по този начин благословение по 
начина, по който аграрните съоръжения могат да се смятат за 
„благословение”. Но тук има и нещо повече. Всъщност дори в най-

мрачните, трудни времена от живота на ранния Израел – робството им в 
Египет – Бог вижда като благословение факта, че „потомците на Израиля 
се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, 
щото земята се изпълни от тях” (Изхд 1:7). Фараонът виждал нещата по 
различен начин, децата му изглеждали като едно бреме, което трябвало да 
бъде управлявано и на удачното време унищожено. Съкрушителното 
икономическо бреме, които той наложил върху народа обаче не ги 
разубедили тъй като „колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се 
размножаваха и се разширяваха, така че египтяните се отвращаваха от 
израилтяните” (Изход 1:12). Дори когато египетското правителство 
заповядало убийството на новородените мъжки деца хората не се 
разколебали, а акушерките проявили гражданско неподчинение срещу 
убийството на деца. „А людете се размножаваха и засилваха твърде 
много” (Изход 1:20). Божието благословение над акушерките предизвикало 



яростта на фараона понеже децата не са били убити е, противно на всяка 
интуиция, да им даде деца (Изход 1:21). 

Фактът, че децата са виждани библейски като едно благословение не 
означава, че Библията ги идеализира. В нашата културна шизофрения ние 
едновременно се страхуваме и идеализираме бебетата. Поне в 
благоденстващите семейства на децата са давани стаи по-украсени от тези 
на султаните в отминалите времена. От децата се очаква да бъдат добри и 
мили. В популярната култура те често са гласовете на мъдростта, които 
възрастните пропускат. Дори ужасните случаи на жестокост проявена от 
деца като романът Повелителят на мухите са тревожни именно понеже 
преобръщат очакванията на идеализираното детство и по този начин са 
сигнал, че нещо се е объркало ужасно. Както веднъж отбелязва Фланъри 
О’Конър: „Историите за благочестиви деца обикновено са измислица”. 

Библията говори за малките деца като притежаващи относителна 
невинност понеже все още не познават доброто и злото (Втор. 1:39; 3 Царе 
3:7-9) и въпреки това съвсем не крие греховете и жестокостта, на които 
децата са способни. Давид, гледайки на собствения си грях казва, „в грях 
ме зачна майка ми” (Псалм 51:5). От Каин и Авел нататък появата на 
децата винаги е свързвана с възможност не просто за радост, но и за грях и 
страдание. Дори и при това реалистично виждане за човешката природа 
обаче Писанието все още вижда появата на децата като радост и 
благословение. 

Радостта и благословението не са просто за това, което се нарича „отделни 
семейства”. Да, има конкретни наставления дадени към бащите и майките. 
Тези, които твърдят, че отделните семейства, отделни от по-широкия кръг 
роднини е съвременно нововъведение са напълно прави. Но това не 
означава, че отделното семейство само по себе си е небиблейска иновация. 
В по-широкия кръг роднини взаимоотношенията между бащата, майката и 
децата все още са една фундаментална единица. И все пак, когато даваме 
наставления на бащите и майките и бъдещите майки и бащи някои могат 
да запитат: „А какво да кажем за християните без деца?” Истината обаче е, 
че няма християни без деца. Вие сте част от църквата, божия дом, един 
дом, в който през всяко поколение Бог дава деца. Вие или се отнасяте към 
тези деца като към част от своите отговорности, като част от Христовото 

тяло, или ще гледате на тези деца, поне отчасти доколкото това се отнася 
до вас, като на сираци. Това не означава, че всеки християнин има 
отговорността да служи в детското неделно училище, но означава, че 
децата са знак за божието благословение и, ако сте в Христос, това 
благословение е около вас, без значение дали имате или не биологични 
деца. 



До известна степен всеки може лесно да види това. Дори с всички 
различия съществуващи в нашата култура раждането на едно бебе е 
виждано, поне като абстракция, както време на радост и благодарност. Във 
всяко време раждането на едно дете също така може да е плашещо – може 
би дори повече във времената когато детската и майчината смъртност е 
била по-висока отколкото са сега в индустриализирания свят. Въпреки 
това културните промени са изменили начина, по който ние виждаме 
децата, понякога по начини, които дори самите не осъзнаваме напълно. 

Въпреки това и във всяка епоха раждането на едно дете се е превръщало в 
„криза” ако мислим за „кризата” като за повратна точка. Разбира се, 
раждането е „криза” за този, който се ражда, първата от многото, които ще 
преживее. Дори да не помним това нашият рожден ден е обозначаван 
година след година отбелязвайки, че е имало време когато не сме били. 
Раждането на едно дете също така е „криза” за неговите родители. В децата 
ние преживяваме криза едновременно на радост и страх без значение какви 
са обстоятелствата. Дори най-закоравелият секуларист обикновено 
наблюдава раждането на своето дете с удивление. Ако слушаме своите 
приятели атеисти и агностици думата, която те най-често споменават в 
тази връзка е „чудо”. Разбирам, че моите приятели нямат предвид това 
буквално – те не вярват в чудеса – но въпреки това е показателно, че те се 
обръщат най-често именно към тази метафора. 

На пръв поглед раждането на едно дете съвсем не изглежда чудно. 
Възпроизводството е най-обичайното нещо в природата. Видовете зависят 
от него и то се случва всеки ден. И все пак малцина могат да погледнат 
лицето на своето новородено бебе и да не се просълзят от благодарност и 
удивление. В същото време дори в най-добрите „планирани” обстоятелства 
раждането на едно бебе е свързано с надничането на неизговорен ужас. 
Кой може да погледне новороденото бебе и да се чуди дали ние като 
негови родители, баби и дядовци или като църква няма да се провалим? 

Децата носят със себе си едно усещане за отговорност и заедно с това 
ужас, че няма да бъдем способни да живеем според тях. Въпреки всичките 
ни думи и спорове в подкрепа на семейството или против него и за или 
срещу децата. Истинският проблем не е толкова враждебността към децата 
колкото нещо много по-основно: страх. Почти всички имаме някаква 
фобия: височини, змии, говорене пред хора. Малцина ще признаят, че имат 
една дори още по-силна, макар и прикривана, фобия: страх от бебета. 
Страхът не е неоснователен. Това е страхът да дадем живота си за някой 
друг. 

С раждането на едно дете и след това във важните моменти от неговото 
израстване ние можем да почувстваме това парадоксално усещане за 



радост и болка. Помислете например за първия ден, в който детето отива 
на училище, когато напуска дома, за да отиде в колеж или когато 
пристъпва към олтара, за своята сватба. Това е нещо подобно на това, 
което К. С. Луис нарича „радост” – един вид копнеж примесен 
едновременно със сладост и болка, който ние изпитваме, но не сме в 
състояние да опишем напълно. Ако внимаваме ние се оказваме хванати от 
люлката до гроба. Това, на за което можем да се надяваме при раждането 
на едно дете е това, което в крайна сметка откриваме при кръста. И това, от 
което се страхуваме най-много при раждането на едно дете е това, което в 
крайна сметка откриваме при кръста. 

*** 

Както отбелязахме отношението на Исус към развода било донякъде 
сложно поради призива Му да вземем кръста. По подобен начин 
отношението му към бащите и майките било дори още по-сложно поради 
същата причина. Но отношението на Исус към децата остава просто през 
цялата Библия. Исус обичал малките деца. Дори хората, които не са 
особено запознати с религията обикновено могат да видят във 
въображението си картината на деца тичащи около Него и протягащи ръце, 
за да ги благослови. Тази картина идва от една история в евангелията. 
Библията ни казва, че тълпата се блъскала около Исус, както правела 
обикновено. Този път в нея имало родители, които били донесли децата си, 
за да може вършещия чудеса равин да ги благослови (Марк 10:13-16). 

Родителите, които обграждали Исус с децата си сигурно са били родители, 
които, подобно на повечето от нас, желаят най-доброто за децата си. Те 
вероятно са били като родителите от нашето време, които подават детето 
си на някой политик или известен атлет, за да се снимат с него. Или пък те 
са били отчаяни. Децата им може да са били болни или наранени. Те може 
да са приличали на някои други родители описани в евангелията, които се 
обръщат към Исус в отчаянието си понеже децата им са на прага на 
смъртта търсейки помощ от Този, за Когото са чули, че може да заповядва 
на демоните, да укротява природата и дори да побеждава болестите и даже 
самата смърт. 

Учениците държали тези родители и децата им на разстояние. Исус, пише 
Марк, се ядосал и ги смъмрил (Марк 10:14). Библията не обяснява поради 
каква точно причина учениците не са искали децата, но вероятно те не са 
били мразещи децата мизантропи. Вероятно просто са опитвали, както 
правели често, да попречат на тълпата да стъпче учителят им. Но е доста 
лесно да си създадем впечатление, че учениците са виждали децата като 
отклонение на вниманието от тяхната мисия. Гневът, който пламнал в Исус 
бил гняв, който обикновено виждаме в евангелията само в две области: 



пред лицето на религиозното лицемерие или при изключването на хората, 
за които властниците смятали, че са без значение (Като например гневът на 
Исус в храма превърнал се в свърталище на разбойници вместо в дом за 
молитва за всички народи.). Освен това в евангелията ние виждаме Исус 
многократно да смъмря учениците за техните идеи за власт, положение и 
сила. Изглежда тук Той има предвид точно това: „Истина ви казвам, 
който не приеме божието царство като детенце никак няма да влезе в 
него” (Марк 10:15). 

В евангелието според Марк приветстването на децата е описано в нещо, 
което на пръв поглед наподобява последователност от несвързани случки. 
В предходния пасаж Исус говори за етиката на развода и повторния брак, 
основавайки постоянството и моногамията на брака в божия творчески 
план (Марк 10:1-13). Веднага след като приветства децата Исус е описан да 
казва на богатия младеж, че той трябва да продаде притежанията си и да 
раздаде всичко на бедните, за да може да влезе в царството (Марк 10:17-

310. Но по-нататъшното развитие на главата засенчва всички тези случки, 
когато Исус казва на учениците Си „Ето ние възлизаме за Ерусалим и 
Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на 
книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на 
езичниците” (Марк 10:33). Предишните описания изглеждат кaто 
несвързани истории за живота на Исус свързани с брака, децата и бедните, 
но те са свързани, както всичко в евангелията, от цялостната насока на 
мисията на Исус: „Понеже Човешкия Син не дойде да Му служат, а да 
служи и да даде живота си откуп за мнозина” (Марк 10:45). Исус 
приветства децата заради кръста. За да видим как децата са част от нашия 
кръстоносен живот  ние трябва да разберем как Исус вижда децата на 
първо място и как ги виждат вражеските сили на стария ред. За да 
разберем това ние трябва да разберем благовестието. 

Какво има предвид Исус когато казва, че никой няма да влезе в царството 
ако не стане като детенце? Преди всичко изглежда Той има предвид, че 
човек може да започне духовен живот само по начин наподобяващ 
началото на биологичния живот: като дар. Човек не може да влезе в 
царството посредством „плът и кръв,” казва Исус на Никодим, а само ако 
се роди отново (Йоан 3:3). Можем да простим на Никодим, че приема 
думите на Исус прекалено буквално чудейки се как е възможно отново да 
влезе в корема на майка си, за да угоди на своя Господар в деня на съда. По 
някакъв начин Никодим дори в своето странно объркване, бил по-близо до 
значението на Исус отколкото често сме ние. Все пак за мнозина от нас 
„новораждането” е просто една метафора за един конкретен вид 
християнски живот, това, което ние наричаме „лична връзка с Исус 
Христос”. Но метафората, изтъркана поради своята популярност, има за 



цел да ни доведе до удивление. Връзката между новото раждане и самото 
раждане е необходима, за да се предаде удивителната идея за нашата 
безпомощност да си проправим път към божието ново творение. Ние не 
правим нищо, за да заслужим своето новораждане, за да създадем 
генетичния си код или за времето на своето зачеване. Понякога ядосано 
дете може да викне на майка си: „Не съм те молил да ме раждаш!” Това е 
вярно, за всички нас. Животът е дар. 

Дори чрез средствата, чрез които Бог е определил човешката раса да се 
движи напред ние отново и отново виждаме, че не сме производители на 
следващото поколение, а приемници на нещо тайнствено за нас, нещо, 
което не можем да контролираме. Едно дете бива заченато, поне според 
естествения ред на нещата, не чрез някакъв архитектурен акт на волята, а 
чрез единението на двама души, при което може да се твърди, че най-слабо 
контролираме себе си: осъществяването на сексуалното единение. Този 
смисъл на живота като дар сочи към дори още по-крайни реалности. 
Когато Бог е пожалел да каже на хората, че ги познава дори по-добре 
отколкото те самите познават себе си Той прави това както се позовава на 
своето познание за тях още докато са били в утробата „Преди да те 
оформя в утробата познах те” (Ер. 1:5) „Името ми не се укри от тебе 
когато в тайно се работех” казва Давид на Господа (Пс. 139:15). Същото 
е вярно за живота в царството. Чрез Христовия кръст на нас ни е дадено, 
казва Йоан „правото да станем божи чада, на тия, които се родиха не от 
кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога” (Йоан 
1:12-13). Който и да си ти, в каквото и положение да се намираш, твоята 
история е започнала с едно дело на благодат, което не си можел да 
направиш нищо, за да заслужиш понеже опреди него не си съществувал. 

Това ни довежда до нещо, което аз вярвам, че представлява централната 
идея на метафората на Исус за децата наследяващи царството – тази на 
уязвима зависимост. Това е идея, която Исус многократно прави – ние 
трябва да се молим за ежедневния хляб и да се научим да викаме „Авва, 
отче”. Езикът сочещ към детинското е особено силен в тази връзка на 
зависимост и уязвимост. Често, когато се ражда бебе, един нов родител ще 
изпита страх, че по невнимание може да го изпусне. „То е толкова крехко,” 

може да казва майката за своя син. „Тя изглежда толкова слаба. Страхувам 
се да не я счупя,” може да казва бащата за дъщеря си. Бебетата наистина са 
крехки. Едно човешко дете не може да оживее само. Ние трябва да сме 
привързани заедно, да използваме библейския език, в защитаващите ни 
майчини утроби и след това да зависим от нашите майки за храна, топлина 
и най-основните видове защита. Първите ни мигове живот са ясна 
демонстрация на това, в оборването на което често прекарваме целия си 
останал живот: че сме смъртни, зависими същества от плът и кръв. Ние не 



сме богове, а мъже и жени и дори не сме започнали живота си като мъже и 
жени, а като момченца и момиченца. 

Тази зависимост е свързана с нашия живот в кръста. Книгата Евреи казва, в 
един пасаж, за който вярвам, че е сред най-важните в Писанието, че един 
от същностните аспекти от победата на Исус над дявола е споделянето на 
нашата човечност. Исус е човек в единение с нас. Поради тази причина 
Той може да служи като принос за греховете ни, като свещеник, Който да 
ни представлява пред Бога. Авторът на Евреи се обръща назад към 
твърдението на псалмиста, че Бог е покорил всичко под нозете на 
човечеството и пита как е възможно това когато ние ясно виждаме, че 
човекът не владее над всичко (Евреи 2:5-8). Ако това беше така ние 
нямаше да виждаме хора да остават без дом поради урагани, да умират от 
изненадващи сърдечни атаки или да бъдат унищожавани клетка по клетка 
от рак. „Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от 
ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за 
да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек” (Евреи 2:9). Славата 
и владението, за които толкова копнеем – без значение дали става дума за 
нашето преследване на богатство, на слава или на спортна сила или чрез 
победа в спорове – всичко това може да се види не е в независимост и 
арогантна увереност, а в унизяваща зависимост, в разпъването на Исус. 

Момента, в който Библията казва, че Исус е коронован с власт, увенчан със 
слава и чест, е моментът, в който Той е най-зависим, най-безсилен, 
привидно най-безполезен за външния свят. Това е моментът, в който Исус 
се нуждае от помощ, за да носи Собственият си инструмент за мъчение. 
Това е моментът, в който брадата Му е отскубната от лицето и Той е бит от 
римските войници. Това е моментът, в който Исус е издигнат, не чрез 
Собствената Си сила, а чрез силата на тези, които Го убиват, когато казва 
„Жаден съм” понеже не може дори да пие Сам, а трябва да приеме гъба 
напоена с оцет и забучена на пръчка. Това е моментът, в който Исус 
изглежда демонстрира всичко друго, но не и „слава и чест”. 

На кръста Исус показва, че божията слабост е по-силна от силата на света, 

че зависимостта от Бога е по-велика от личната независимост. Ние сме 
призовани да се преобразяваме според кръста дори по начина, по който се 
раждаме: не като самостоятелни творци, а като крехки, пръстни деца. Ние 
не влизаме в царството чрез повишение, нито чрез наемане. Ние се 
„раждаме” в царството (1 Йоан 5:1), раждаме се отново за нов живот. И 
ние пристигаме там точно както идваме и при първото си раждане, носени 
от сила, която не е наша собствена. За да можем да намерим царството, ние 
трябва отново да открием тази слабост. 

*** 



Без значение колко силни или влиятелни смятаме, че можем да сме, 
снимките от детската градина могат да ни покажат обратното. Когато 
видим как сме изглеждали като малко момче или момиче веднага можем да 
почувстваме всички страхове и несигурност от онова време. Ако сме 
честни ще признаем също, че в много отношения все още сме същата 
личност, все още пазещи се да не бъдем наранени. Това усещане за 
уязвимост ни оставя с противоречиви чувства за нас самите и по този 
начин за децата, които ни напомнят откъде сме започнали и къде трябва да 
завършим. От една страна именно уязвимостта е причината, поради която 
някои хора обичат бебетата без значение дали хора или животни. Може да 
се възхищаваме на тигъра, който обикаля напред-назад в клетка в зоопарка, 
но едно малко тигърче ще събере тълпа поради съвсем други причини, при 
което обикновено няколко човека ще извикат „Колко е сладко!” Поради 
същата причина рекламите ще използват снимки на бебета и малки деца за 
сцени, в които никога не биха си и помислели да покажат възрастни хора. 
Бебетата не са заплашителни. Те не могат да ни наранят, поне не по този 
начин. Но, иронично, същата тази уязвимост прави децата и толкова 
плашещи. Те не могат да ни наранят физически, но самите те могат да 
бъдат наранени от нас. И ние знаем, че рано или късно, те могат да разбият 
сърцата ни. 

Освен това в един паднал свят, в който хората подобно на животните се 
опитват да се защитят един от друг с прояви на сила и агресия, малките 
деца изглеждат странно не на място. Тяхната уязвимост и зависимост са 
използвани като оръжия за маргинализирането им, за правенето им 
невидими, когато не желаем да ги забелязваме. Децата, в своето най-

уязвимо състояние, в утробата на майката, са нещо много значимо стига да 
са желани. Но когато не ги желаем те са правени невидими чрез употребата 
на изрази като „ембрион,” „фетус” или „резултат на зачеване,” за да 
направим насилието над тях по-приемливо за нашата съвест. Децата на 
бегълците и имигрантите по подобен начин са направени невидими чрез 
езика – често представяни културно или политически като паразити или 
като „котви” за своите родители, които желаят да ползват облагите на 
някоя по-богата държава. Без значение за колко цивилизовани се смятаме 
можем да видим какво се случва когато едно дете попадне в категорията 
едновременно на непопулярно и беззащитно и резултатите са трагични. 
Пътят на кръста е различен. 

За съжаление ние никога няма да създадем една истински приемаща децата 
култура ако не променим приоритетите на нашите църкви когато става 
дума за сила. Защо църквите толкова упорито са привличани към 
икономическата и политическата власт? Тук не става дума единствено за 
високите нива на църквата – без значение дали говорим за 



средновековните папи или съвременните културни войни – а също така и 
за местните общности. Ние сме привличани от свидетелствата за 
обръщение на известни атлети, участнички в конкурси за красота или 
звезди от телевизионни риалита понеже те носят усещането за тежест и 
влияние по своя собствен начин – едни тежест и влияние, които според нас 
водят до благовестието. В колко общности се вземат решения основани на 
изговорените или неизговорените решения за това какво носи най-много 
пари и кой може, ако той или тя бъде засегнат, да оттегли парите си? В 
подобни ситуации можем да видим къде е нашата истинска религия – тя е 
събрана върху доларовия знак на Мамона, не в кръста на Исус. 

Същият принцип понякога работи и в идеята за „съвършенство,” според 
който водим своите служби на поклонение, сякаш външния свят трябва да 
види нашата невъзможност да объркаме нещо. Когато църквата 
приоритизира властта, влиянието, достъпа, експертността, неуязвимостта, 
как е възможно в този случай да виждаме себе си като малки деца? Ако 
премахнем всичките си илюзии и ако можем да се видим къде стоим на 
везните в перспективата на трилионите години, които стоят пред нас ще 
видим, че всъщност сме ембриони и фетуси в божието царство. Ние можем 
да  бъдем наранени, но сме носени през всичко, което се случва около нас 
от защитаващата ни прегръдка на нашия Бог. Когато гледаме деца – без 
значение дали такива, които света смята за „впечатляващи” или приема за 
„дефектни”  –  ние не виждаме техният „потенциал” сякаш техния живот 
ще е от значение когато те пораснат и „допринасят за обществото”. Ние 
виждаме своя собствен потенциал – ако оставим настрана суетните си 
претенции за превъзходство над другите, за себеувереност и умения и 
просто стиснем ръце и извикаме: „Авва Отче!” Трябва да разпънем своята 
страст към властта. Нашият Отец не ни обича поради това, което можем да 
направим нито пък се нуждае от нас, за да извърши волята Си, но желае да 
се обърнем към Него отчаяни и зависими като деца. 

Усещането за зависимост не само изразява добротата на децата, но и 
определя начинът, по който ги отглеждаме. Голяма част от това, което 
означава да си родител в тази епоха – без значение дали идва от църквата 
или от външния свят – представлява определени техники. Обяснява ни се 
какви стратегии да използваме – как да поставим детско столче в колата, 
как да създадем навици за ходене до тоалетната или как да поставим 
граници за срещите. Голяма част от тези неща са стойностни и 
необходими, но те могат несъзнателно да създадат в нас представата, че 
децата са просто още един вид технология, че те са операционна система, 
чийто код трябва да научим. Християнското родителство ще включва 
много от тези стратегии, но християнското родителство не започва когато 
знаем какво да направим, а когато не знаем. Ние водим децата си по един 



кръстообразен път, когато признаем, че не знаем какво да направим, а 
трябва да разчитаме на нашия собствен Баща за благодат и сила. 

Понякога хората ме питат кой мисля, че е най-добрият библейски съвет за 
родителство очаквайки, че аз вероятно ще се обърна към някои от 
популярните притчи за ученичество или наставленията във Второзаконие. 
Вместо това аз избрах случаят с народа на Юда застанал пред чужда армия 
с огромна сила, която идва да ги унищожи. Йосафат, водачът на народа, им 
припомня за божието присъствие с тях в историята на изкуплението им, за 
Неговите заветни обещания. Но той не прави това с лозунга: „Можем да 
направим това!” Вместо това той моли Бог да се намеси. „В нас няма сила 
да противостоим на това голямо множество, което иде против, нас, и не 
знаем що да правим; но към Тебе са очите ни” (2 Летописи 20:12). Децата 
– независимо дали у дома или в църквата – не са мародерска армия, която 
ни заплашва (макар понякога може да ги усещаме точно по този начин), но 
независимо от това този текст е до голяма степен удачен за родителството. 
Писанието ни казва какво е било поставено на карта за Йосафат и Израел – 

не просто личните им животи, но тези на „челядите, жените и чадата” (2 

Лет. 20:13). На карта е било заложено добруването на техните семейства, 
които били безпомощни. Това е тясно свързано с родителството. Без 
значение колко книги и статии ще прочетем или колко богоугодни 
примери ще следваме всеки родител в някой момент ще достигне точката 
на безсилие и отчаяние. Да знаем това и да се обръщаме в зависимост към 
Бога донякъде прилича на това да дойдем пред Него като малки деца. Това 
е божието царство. 

Постоянният библейски призив за кръстоподобна зависимост е причината, 
поради която аз промених мнението си за „посвещението на бебета” в 
църквите. Мнозина от вас няма да разберат какво говоря особено ако 
идвате от християнска общност, която кръщава деца. Моята общност не 
прави това; ние кръщаваме единствено хора, които са изповядали, че 
вярват в благовестието и желаят да бъдат ученици. Поради тази причина аз 
обикновено отхвърлях „посвещението на деца” в църковните служби 
когато родителите  застават заедно с новородените си деца, за да предадат 
живота си на Господа по начин, който наподобява „сухо кръщение” в 
някои протестантски църкви. Но докато годините минаваха аз започнах да 
забелязвам, че това време на посвещение отговаря на една значима нужда в 
семействата и в църквата. Тя не е свързана с децата колкото с родителите 
им и с останалата част от общността. Родителите трупащи се около Исус 
искали да чуят дума на благословение за децата си. В нашето 
хипернатуралистично време ние лесно губим усещането за това какво е 
„благословение” освен една традиционна молитва преди ядене или 
духовно звучащ език отразяващ разбирането ни за „късметлия”. Библията 



обаче е пълна с благословения, благословения, за които хората понякога се 
бият, понякога лъжат, а понякога дават на смътния си одър. Благословения 
означава да предадеш някой друг на благоволението на Господа. 
Извършено правилно едно посвещение от родителите на техните деца 
може да бъде сигнал, че тези деца всъщност не „принадлежат” на 
родителите си, а на Господа. Освен това то може да бъде знак за 
останалата част от общността, че отглеждането на децата не е задача 
единствено на родителите застанали на платформата, а на цялата събрала 
се общност. 

Преди години видях една карикатура в християнско списание на една 
майка стояща до сцена на престъпление докато синът й беше окован и 
арестуван от полицията. Плачещата жена беше изобразена докато плаче: 
„О, сине! О, сине! Къде сбърка младежкият ти пастир!” Идеята на 
карикатурата беше да осмее начинът, по който много родители християни 
пренебрегват ученичеството на своите деца, вярвайки, че то може да бъде 
прехвърлено на „професионалистите” в църквата. Това, разбира се, е 
огромен проблем, който църквата трябва да поправи. Но обратната 
позиция също трябва да бъде предизвикана: идеята, че родителите трябва 
да отглеждат децата си самостоятелно, че това не влиза в работата на 
църквата. Няма опит, който да е достатъчен за това. Ние се нуждаем от 
божията благодат и един от друг. 

*** 

Децата илюстрират царството и по друг начин. Царството е божието 
владичество в бъдещето проникващо в настоящето посредством кръстното 
владичество на Исус. По подобен начин децата представят бъдещето и 
това е едно благословение от Бога. Понякога чувам християни или други 
хора да се чудят дали изобщо могат да имат деца понеже „Не искам те да 
израснат в свят като нашия”. Аз дори познавах една млада двойка 
християни, която мислеше да се стерилизира преди брака, за да не раждат 
деца в този свят на културен упадък, екологична катастрофа или ядрена 
война. Повечето хора не са толкова крайни, но страховете, които 
изпитваме за децата си са свързани със същата причина както и надеждата 
ни за тях: ние не можем да видим бъдещето, в което те ще живеят. Не 
искаме да влязат в един свят, в който ще страдат. Това е – нека да се изразя 
колкото е възможно по-дипломатично – глупост. Ние сме хора на кръста. 
Исус от самото начало ни казва, че времената, пред които ще се изправим – 

без значение кога или какви ще са те – ще са изпълнени с изпитания и 
скърби, но също така и с присъствието на Духа на Самият Христос (Матей 
28:20). 



Можем да представим своите опасения за децата си и по обратния начин, 
както отричаме подобни възможности и уверяваме себе си, че 
благовестието ще подреди всичко добре за нашите деца и бъдещето им. 
Това отношение е обобщено в библейския текст, който се е превърнал в 
нещо като нов Йоан 3:16 за американските християни: Еремия 29:11. Този 
текст „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля 
за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда” e изписван по стени, в 
мемове по социалните мрежи и дори на татуировки. Виждал съм той да е 
„изповядван” ревностно от хора, които не са стъпвали в църква от преди 
времето на първото управление на Буш, но които са напълно уверени, че 
това е божият начин да им каже, че бъдещето им ще бъде розово. Тази 
идея, че просперитета и благоденствието се намират точно зад ъгъла, добре 
приляга на консуматорската американска култура където самият 
оптимизъм е превърнат в маркетингова стратегия. Мнозина смятат, че този 
стих им казва да имат увереност в себе си, да следват сърцата си знаейки 
че Бог ще направи плановете им успешни. Всеки, който открива подобно 
послание в пророк Еремия никога не е чел стиховете предхождащи или 
следващи този пасаж. Цялата книга говори как Бог разрушава плановете на 
Неговия народ и отхвърля мечтите им, започвайки със самият Еремия. 
Тези стихове казват същото. Пленниците са отведени от родната си земя 
във Вавилон. Бог стои надалеч. Изглежда сякаш те са изправени на съд и 
че божието благословение е с тези, които са останали обратно в Ерусалим. 
Пророчеството на Еремия казва обратното:  Бог ще благослови народа чрез 
изгнанието. 

Това е блага вест за света. Това е блага вест за народа. Но това едва ли е 
блага вест за някоя отделна личност в тази ситуация. Хората останали в 
Ерусалим също не харесвали това послание затова намерили „пророци,” 

които да им казват, че мирът вече е точно зад ъгъла (което доказва, че 
предприемаческото религиозно глашатайство не е изцяло американски 
модерен феномен). За изгнаниците, посланието също не звучало добре, 
поне за бъдещето, което те били в състояние да си представят. Писмото на 
Еремия им казвало да завръщането от плена няма да се случи през живота 
на тяхното поколение. Затова те трябвало да създадат нов живот във 
Вавилон. Ако изгнаниците знаели, че ще получат това, което искали – 

бързо избавление – те рационално можели да се въздържат от сключване 
на бракове и раждане на деца докато не се окажат обратно у дома. Ако 
знаели, че за тях като народ няма бъдеще можели по подобен начин да 
изоставят надеждата за бъдеще. Вместо това Бог им казал, че те трябва да 
имат деца понеже за тях има бъдеще и надежда дори ако те са твърде 
далеч, за да ги видят. Когато всичко изглежда хаотично и случайно Бог 
има цел за тях. Пленът няма да бъде вечен. 



В този смисъл Еремия 29:11 се отнася и за нас. Ние също имаме бъдеще и 
надежда, свързани с живота на Христос. Но ние имаме един разпънат 
Христос. Плановете ни може да се изпарят. Мечтите ни може да се счупят. 
Живота ни може да бъде задушен. Но божието благовестие – добрата вест 
за нас, за нашето благоденствие, а не за погублението ни – ще продължи. 
Разбира се, бъдещето, което ни очаква може да не бъде това, което 
заобикалящата ни култура превъзнася. Всъщност бъдещето ни може да 
бъде такова, че да ни накара да потреперим ако можем да го видим в 
кристално кълбо. Но, в дългосрочен план, бъдещето ни е обвързано с 
Христос. Предшествениците ни във Вавилон можели да знаят, не чрез 
размишление над своята ситуация, а чрез божието обещание, че за тях има 
бъдеще. Така те можели да раждат деца, да създават семейства и да вярват 
на своя Бог. Същото е вярно и за нас. 

Че „децата са бъдещето” звучи като трузиъм граничещ с баналност. Това 
обаче е една от най-трудните за научване истини. Рационално ние знаем, 
че е имало време – огромен период от време – преди нас, когато не сме 
съществували. Знаем и че ще има също толкова огромен период от време 
след като земният ни живот приключи. Знанието на тази истина обаче е 
различно от това да се изправим пред нея. Писанията, особено Псалмите, 
съдържат много текстове свързани с краткостта на човешкия живот. Ние 
трябва да се научим „да борим дните си” (Псалм 90:12) за да придобием 
мъдрост за настоящето. Ние трябва да разберем, че живота ни прилича на 
цветята в полето, които един ден цъфтят, а на следващия вече са увехнали 
(Пс. 103:13). Арогантността на всички наши планове трябва да бъде 
смекчена от разбирането, че живота ни е просто пара „която се появява за 
малко и след това изчезва” (Яков 4:14). Трябва често да си напомняме това 
понеже, оставени на себе си, ние греховно си представяме, че сме 
независими, себесъществуващи и вечни. Накратко, ние смятаме себе си за 
богове, които никога няма да дават отчет на Бога. Кръстът ни напомня, че 
това не е така. Както и бебетата. Това е една от причините, поради която 
нашата култура толкова цени младостта и виталността и се ужасява при 
вида на сивите коси или на опънатия корем. Ние не желаем да ни се 
напомня, че ще умрем. И това е една от причините всяко поколение да 
пренебрегва следващото. Ние не обичаме да ни се напомня, че сме 
заменими. 

Жена ми се учудва колко често, сякаш изневиделица, аз й казвам 
„Осъзнаваш ли, че сега съм по-стар отколкото е била майка ми когато сме 
се оженили?” или „Можеш ли да повярваш, че сега сме с 10 години по-

възрастни отколкото е бил учителят в неделното училище, онзи, който ни 
се струваше древен?” Понякога все още поглеждам 16 годишните си 
синове и си мисля колко стари ми изглеждаха моите родителите когато бях 



на 16 (макар че тогава те бяха по-млади отколкото сега съм аз!). Когато 
един приятел ми каза, че порасналият му син и съпругата му очакват дете 
първата ми мисъл беше да се зарадвам за тяхното семейство, но трябва да 
призная, че втората ми мисъл беше, че мисълта, че моят връстник ще става 
дядо ме кара да се чувствам стар. Децата ни напомнят за предстоящото ни 
изваждане от употреба. Това също е благодат. Децата ни напомнят, че 
нашето бъдеще не е свързано с нашите усилия и с представянето ни. 
Жизненоважно е да разберем това ако искаме да станем цели. 

Древните ханаански религии на плодородието били толкова кръвожадни че 
искали от хората да принасят собствените си деца, за да им донесат 
благословение. Те трябвало да заложат бъдещето за настоящето. Долината 
Геена, която Исус използва, за да илюстрира адския съд, била бунище 
пълно с огън. Но първоначално то било място за езическо поклонение 
където хората жертвали децата си на бога Молох (4 царе 16:3; Ер. 32:35). 
Запустението й, преминаващо и през двата библейски завета, било такова, 
че мястото ставало единствено за изгаряне на боклука. Жертвите на деца 
може и да изглежда, че носят настояща стабилност, но всъщност водят 
единствено до ада. В наше време много малко хора биха жертвали своите 
деца физически, но мнозина правят това като ги пренебрегват, изоставят 
или по различни други начини. Когато очакваме децата ни да посрещат 
настоящите ни нужди вместо ние да се изливаме в бъдещето на децата си 
ние не получаваме стабилността, която търсим, а тръпка от ада. 

Понякога може да видим как хората, които отказват да бъдат водачи на 
младежите или намират за твърде трудно да се занимават с плачещи бебета 
или шумни подрастващи се превръщат в истински геронтократи, които 
никога не забелязват, че около тях има все по-малко и по-малко млади 
хора. Това за известно време може да изглежда освобождаващо за хората, 
които не желаят напрежение свързано с това каква музика да слушат или 
каква програма да гледат. Църквата може да изглежда „като дом” понеже 
тя е едно средство за носталгия вместо за мисия. Но без нов живот тя ще 
умре заедно с членовете си. Това не е свидетелство за разпънатия и 
възкръсвал Христос, а за дарвинистката злоба на лъвицата разкъсваща 
собствените си деца. 

Когато видим богоугодни възрастни хора или цели църкви да изливат своя 
живот в по-младото поколение почти винаги съществува една обща 
причина за това: старото поколение е забележително свободно от 
горчивина и ревност. Младото поколение прегръща такива наставници не 
поради предполагаемата им „адекватност”. Често те всъщност са точно 
онези, които изобщо не могат да претендират, че все още са млади. 
Разликата е, че те не се чувстват заплашени от хората, които ще ги 



заменят. Те имат сигурна идентичност в Христос, така че са готови да 
оставят своята предполагаема сила и „полезност” без да чувстват 
екзистенциална заплаха. Ние намираме това при кръста. 

*** 

Бъдещето, което децата носят е радост, но също така и жертва, жертва, но 
и радост. Това е парадоксът на съвременното родителство, което един 
журналист нарече „изцяло радост без забавление” твърдейки, че 
променящите се роли на бащата, майката и децата означават, че децата 
често пренареждат живота на своите родители по фундаментални начини, 
от техните бракове и призвания до навиците и хобитата им, и дори тяхното 
разбиране за самите себе си. Това е вярно и макар че може да се 
подчертава в съвременното характерно едва ли е уникално само за него. 
Вижте библейското свидетелство за най-голямото задоволство, което едно 
дете може да донесе на своя родител в Притчи или за дъното на агонията в, 
да кажем, скръбта на Давид за неговия син Авесалом. Голяма част от това 
се дължи на факта, че докато се грижим като родители за децата си ние 
просто не сме в състояние да видим какво ще ни донесе бъдещето. 

Веднъж една двойка поиска от мен да ги уверя, че могат да осиновят дете 
„без твърде голям риск”. Когато поисках да обяснят какво точно имат 
предвид съпругът ми каза, че осиновяването и приемната грижа го плашат 
понеже „никога не знаеш кой ще се появи”. Аз съм първият, който ще 
признае, че осиновяването и приемната грижа ни изправят пред особени 
предизвикателства и хората, които се захващат с това трябва да са 
подготвени за тях. Но също така е без значение как идва едно дете – дали 
чрез осиновяване, чрез приемна грижа или биологична репродукция – 

„Никога не знаеш какво ще се появи”. 

Едно дете не е реплика на единия от родителите си нито смесица от 
някаква част от двамата родители сякаш то е 60% майка си и 40% баща си. 
Всяко човешко същество е уникално – с уникални дарби, слабости, призив, 
склонност към определени грехове, личностни характеристики и т.н. Една 
от причините родителите понякога да са объркани от децата си е понеже те 
не са просто копия на своите родители със същите тенденции, надежди, 
стремежи и интереси. 

Исус ни учи за семейството когато приветства малките деца и продължава 
да ни учи по целия път до Хълма на черепа. След триумфалното Му 
влизане в Ерусалим Исус казва на учениците Си: „Ако житното зърно не 
падне в земята и не умре то остава само, но ако умре дава много плод. 
Който обича живота си ще го изгуби, а който намрази живота си в 
света ще го запази за вечен живот” (Йоан 12:24-25). Той казва, че времето 



на Неговата слава е дошло, че ще бъде издигнат и ще привлече всички 
пори себе Си. Това, пише Йоан, било „за да покаже от каква смърт ще 
умре” (Йоан 12:33). 

Той няма да привлече света към себе Си чрез Своето учение или чрез 
чудесата Си, а жертвайки Се. Разбира се, точно това се случва на кръста. 
След възкресението Си Исус се възнася при Отца и излива Светия Дух, 
Който започва една операция по издирване и спасяване, свързваща хора от 
всяко възможно племе и народ през всички векове, правейки ги едно 
семейство, където всички намират своя нов живот в разпънатия Христос. 
Любовта между Христос и Неговата църква консумирана на кръста била 
плодоносна и се умножила. Христовата невеста не знае „кой ще се появи” 

когато единството консумирано на кръста започне да дава плодове. Това, 
между другото, е причината за повечето от борбите и напреженията в 
Новия завет. Еврейските християни се учили да живеят с тези новодошли 
езичници и обратното. Кръстът означава, че бъдещето е свързано със 
саможертва, а не с пазене на себе си. 

Хората, които смятат, че децата ще им донесат това, което те “са 
пропуснали” в живота – образование, кариера или духовно израстване – 

неизбежно ще се разочароват. Децата нямат нужда да са „успешни” по 
начина, по който света дефинира успеха. Едно дете със сигурност не 
съществува, за да поправи някакви реални или въображаеми липси на 
родителите. Някои родители идеализират децата си понеже намират своята 
идентичност в живота на детето. Някои ги изоставят буквално. А някои ги 
оставят да бъдат формирани от връстниците си, от заобикалящата ги 
култура или от собствените им апетити. Нито едно от тези неща не е пътят 
на кръста. 

Децата са трудни и понеже нищо не изглежда да показва какви сме повече 
от отговорността да водиш едно дете към зрялост. Когато бях младеж 
претендирах, че съм експерт. Никога не казвах това на глас, но можех да 
посоча всичко, в което моите родители – особено баща ми  – грешаха в 
моето възпитание. Очаквах те да бъдат не само зрели, а всезнаещи и 
всемогъщи. Когато той правеше (както аз си мислех) грешки, намирах това 
за непонятно. Но когато сам станах баща започнах да се чувам да казвам 
някои от същите неща, които смятах за глупави когато моят баща ми ги 
казваше. Сега например разбирам защо той се нуждаеше от няколко дена, 
за да се възстанови от тежка ваканция. „Ако имаше всичкото това 
свободно време,” мислех си аз „защо не заминем? Защо да се връща у 
дома, за да спи на канапето вечер?” Сега разбирам. По-важното е обаче, че 
аз разбирам, че детската представа какво означава да си възрастен просто 
не е точна. 



Ние често смятаме, че един човек действа като възрастен понеже се 
чувства възрастен. Всъщност обратното е вярно. Човек никога не се 
чувства възрастен. Без значение колко сме зрели ние никога не достигаме 
до момент, в който сме уверени във всички наши избори и действия. По 
много начини ние се чувстваме като уплашени и объркани деца. Но когато 
човек е родител той въпреки това трябва да взема решения и да поема 
отговорност. Ние трябва да положим живота си за децата, които Бог ни е 
дал. Не можем да отбягваме или да съжаляваме за времето, енергията, 
зрелостта и финансовата отговорност изискващи се от нас от реалностите 
на възрастта и родителството. Но също така ние не трябва да действаме 
сякаш можем да носим всичко това със собствената си сила, особено 
понеже – както видяхме – децата често ни показват колко слаби можем да 
бъдем. 

Децата са благословение, не бреме. Да, децата няма да ни оставят да 
живеем собствените си мечти за себерелаизация. Бог не желае ние да се 
себереализираме. Той желае да бъдем благословени. Има разлика. И 
църквите пълни с хора, които се страхуват от бебета понеже искат повече 
свобода, за да преследват американската мечта няма да бъдат центрирани 
около евангелието, евангелизиращи църкви. Личният интерес, който 
изсушава радостта от раждането ще изсуши и радостта от новорождението. 
Никога не трябва да приравняваме безплодието с духовността. Това е 
старата грешка на ханаанската религия. Бог ще води някои вярващи, може 
би мнозина, към безбрачие, за да могат, подобно на апостол Павел и много 
други велики мисионери, да се посветят изцяло на служба на 
благовестието. Други ще сключат бракове, но няма да са благословени с 
големи семейства или въобще с деца. Но в същото време не можем ли да 
твърдим, че нашето виждане за децата трябва да се определя повече от 
книгата Притчи отколкото от Медисън Авеню или Уол Стрийт? 

Има знаци, че поне по някои малки начини, преобладаващото християнско 
виждане за децата започва отново да се обръща към по-древната мъдрост. 
Част от тях може да са свързани с мястото на християнството в западната 
култура. Едно предишно поколение американски християни често са се 
стремели да не изглеждат „странни” за американската култура, за да могат 
да спечелят Америка за Христос. По този начин ние виждаме едно голямо 
ударение върху патриотизма, „Бог и родина,” „културната адекватност” и 
пренебрегване на някои от по-дълбоките аспекти на християнско учение и 
духовност. Постепенно обаче става все по-трудно да не изглеждаме 
„странни” за американската култура просто като се придържаме към най-

основните изисквания на християнската етика. Ако това да сключат брак и 
да остават женени вече маргинализира християните от техните връстници 
приемането на едно различно разбиране за децата не е далечна стъпка. Ако 



вече сте извън границите на това, което американската култура разбира 
под „добрият живот” може би няма да изглежда прекалено странно да 
отложите децата до брака и да им се радвате в границите на семейството. 

Не съществува гаранция, че децата ще ни последват в благовестието. Бог 
често започва нов растеж призовавайки хора, чийто семейства никога не са 
познавали Господа дори когато някои, които са израснали чувайки 
евангелието отпадат. Но ние имаме един библейски мандат да правим 
едновременно две неща: да споделяме благовестието с всички хора и да 
разберем, че евангелизирането често включва отглеждане на деца в 
наставление към Господа. Ако пропуснем това нашите деца и семейства 
ще абсорбират посланието на голяма част от заобикалящата ни култура, 
едно послание, което вижда себе си като център и децата като неудобство. 
Растежът на евангелското християнство означава да приканваме 
грешниците към покаяние и да изграждаме децата. Ние държим на 
благовестието както в евангелизаторската палатка така и на масата за 
хранене. 

Започнах живота си като възрастен с дълбок страх от децата. Знаех, че са 
скъпи. Не знаех колко точно – както като пари така и като тревога и 
емоционална енергия. Не знаех и за радостта малка ръчица да държи 
моята. Не знаех славата, която може да изпита един родител докато 
кръщава едно дете като свой брат в Христос. Не знаех, че децата ще бъдат 
духовна битка и че тази битка ще бъде толкова сладка колкото и тежка. 
Децата, независимо дали в семейството или в църквата, представят 
новостта на живота, продължаващото божие провидение за бъдещето. Това 
е причината, поради която демоничните сили толкова често да нападат 
децата (от фараона през Ирод, сексуалния трафик и индустрията за 
аборти). Когато прегръщаме едно дете ние участваме в радостта от 
бъдещето. Децата ни насочват към истината, че света има бъдеще и че 
църквата има бъдеще. Бог все още има какво да направи за синовете на 
Адам и дъщерите на Ева. Затова ние можем да се освежим, да се смеем и 
да играем виждайки точно пред себе си благодатния знак, че ние не сме 
краят на живота. Ние носим пътят към бъдещето и Бог също е там. Но 
също така ние се излагаме на възможността да бъдем наранени. Това е така 
понеже родителството, било то семейно или църковно, не е икономическа 
трансакция. 

Родителството е жива жертва, безусловна любов. Ние благославяме децата 
си не като ги теглим надолу чрез очаквания, които самите ние не можем да 
понесем нито като ги оставяме сами да немарят своя път през завоите на 
живота. Благославяме децата си като изграждаме зрялост и като самите 
ние ставаме като деца. Благославяме децата си като спазваме обещанията 



си по най-добрият възможен начин, но и като им прощаваме, прощаваме си 
взаимно и прощаваме на самите себе си. И ние благославяме бъдещето 
като показваме, че любовта е по-велика от силата и че детският плач 
съдържа повече надежда от военна тръба. Това е така понеже кръстът е по-

силен от тълпата. Едно дете може да ни покаже, че благодатта е по-добра 
от волята, бъдещето е по-добро от миналото и че Христос е по-добър от 
себето. Едно дете може да ни покаже, че ние влизаме в царството не като 
побеждаващи завоеватели, а като новородени младенци. Причината за това 
е, че ние сме били въведени там не чрез собствените си успехи, а чрез едно 
чуждо покорство. Не бихме могли да заслужим това. Можем единствено да 
го приемем. „Какво биха получили един мъж и една жена от това, ако 
някога сериозно се замислят какво означава да имат деца?” пита Фредерик 
Бучнър. „И въпреки това какво друго биха пожелали да имат, след като 
веднъж са ги получили и обикнали?” Бучнър мисли за това какво би 
означавало да пожелаем по някакъв магически начин болката свързана с 
някого, когото обичаме да изчезне. Той не може да направи това „понеже 
болката до такава степен е част от обичта, че последната би била 
безвъзвратно смалена, непознаваема, без нея”. Наистина, да обичаш децата 
си без болка би било неразпознаваемо така както и възкръсналият Христос 
без белезите от гвоздеите. 

*** 

Колкото и да бях уплашен от това да имам деца „прекалено рано” и 
колкото и да се страхувах да ги имам „прекалено късно” чрез всичко това 
Бог подготви Мария и мен да чуем от лекаря, че основавайки на това, 
което казва ултразвукът, той смята, че детето, което очакваме може да има 
синдром на Даун. До това време Бог ни беше направил способни да имаме 
мир с това, да бъдем готови да понесем каквито и жертви да са 
необходими, да се радваме в този нов живот. Когато лекарят ни каза това 
ние се спогледахме и знаехме, че това дете ще бъде подарък. Неговата 
стойност не можеше да се мери с това, което този свят смята, за „сила”  

или „успех,” а с факта, че то е създадено по божия образ. Ние се молихме 
да можем чрез нашия син да виждаме по-добре, да споделяме по-добре, 
свидетелството, което бяхме приели от един Христос, Който беше 
разпънат в слабост и въпреки това живее чрез божията сила. 

Няколко седмици преди термина в една неделна сутрин докато се 
подготвях да проповядвам забелязах по време на един от началните химни, 
че съпругата ми не е на обичайното си място в църквата. Измъкнах се по 
време на дискоса и я намерих във фоайето. „О, не исках да те тревожа 
преди да проповядваш,” каза тя. „Водите ми изтекоха, но съм сигурна, че 
до раждането има още много време. Проповядвай и след това ще отидем в 



болницата.” Казах й, че е луда, изтичах до водачът на хвалението, казах му, 
че днес проповядва той и набързо я закарах до болницата. Няколко часа 
по-късно той беше тук. Нямаше синдром на Даун. Докторите бяха 
сгрешили точно както сгрешиха и когато ни казах, че никога няма да 
имаме деца. Някой каза: „Сигурно се чувстваш сякаш си избягнал 
куршум”. Всъщност не беше така. Той нямаше синдром на Даун, но някой 
ден щеше да има нещо друго. Може би щеше да се разболее, да се нарани 
или да изгуби пътя си и ние щяхме да сме там, може би напомняйки си 
през цялото време, че той е един подарък, че децата са проваляли 
плановете ни и по-рано и сме откривали, че плановете ни е трябвало да 
бъдат провалени. Той прекъсна една от нашите недели, но не прекъсна 
живота ни. 

По-рано аз написах, че децата са благословение, не бреме. Това не е съвсем 
вярно. Както и с много други неща в християнския живот това не е 
„или/или,” а по-скоро „и/и”. Децата са един парадокс в това, че 
представляват едновременно благословение и бреме. Всъщност те са 
благословение понеже са бреме и са бреме понеже са благословение. 
Бремето е благословение. Всъщност благовестието предефинира самата 
концепция за „благословение” в Проповедта на планината на Исус. Това се 
отнася не само за това как виждаме собствената си концепция за щастие, 
но и как дефинираме щастието като свързано с децата около нас, както 
нашите собствени така и следващото поколение в църквата. „Древните 
хора се страхували да показват своето щастие, за да не ги накажат 
боговете. Ние, съвременните хора, се страхуваме да покажем нещастието 
си понеже нашите ближни няма да харесат това,” пише Юджийн 
Питърсън. „Древния свят никога не очаквал да бъде щастлив и понякога 
оставал удивен от редките мигове щастие. Съвременния свят очаква да 
бъде щастлив през цялото време и е пълен с огорчение когато това не се 
случва. И тогава Исус се появява и казва: „Блажени сте””. Това, разбира се, 
е един парадокс, но парадокс, който може да ни се стори познат. Все пак 
ние започваме и завършваме живота си със също такъв парадокс на кръста. 

За да намерим едно бъдеще ние трябва да спрем с нашите претенции и 
защита и да станем като малки деца. Докато правим това ще открием, че 
сме започнали да обичаме децата сред нас. Ще се радваме да виждаме 
новостта на живота – белезите на бъдещето – докато гледаме как нови 
вярващи идват при Христос, докато носим теготите им и се стремим да ги 
водим към зрялост. Правейки това ние можем да видим, че божието 
царство не е самотна капсула за изолирани личности, а, както го нарича 
пророк Михей, „като овце в кошара, като стадо всред пасбището им; 
като множеството човеци. Михей 2:12). Ако представим това правилно, 
тази зависимост, тази уязвимост, тази надежда за бъдещето, културата 



около нас може да обърне внимание на тази оживена, неспокойна църква и 
да попита: „Знаете ли  каква е причината за това?” 

И ние ще кажем: „Да. Да, знаем”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 11 Родители гледащи към целта 

Да кръстя ли сина си или да го накажа? Това е въпросът, пред който се 
изправих тези дни. В края на краищата направих и двете неща. Моят син 
тийнейджър беше изповядал вяра в Христос и беше преминал през 
определения от църквата процес предшестващ кръщението. Кръщението 
беше насрочено за следващата неделя, но петъкът преди нея той наруши 
едно от правилата за поведение, което в нашия дом означава загуба на 
определени привилегии. Провинението не беше особено голямо, просто 
обичайно младежко непокорство. Въпреки това бях раздвоен. Знаех, че той 
трябва да се кръсти. Знаех и че трябва да бъде наказан. Просто се чувствах 
неудобно да кажа: „Добре дошъл в божието царство и, между другото, си 
наказан до края на седмицата”.  

Причината това да е трудно за мен е понеже в този момент имах проблем 
да виждам едновременно благовестието и детската дисциплина. Ако бях 
избрал едната или другата от тези две възможности щях без да искам да 
предам на сина си една ерес. Ако бях пренебрегнал лошото поведение 
понеже беше седмица за кръщение вероятно щях да предам един урок за 
евтина благодат, в който човек може да използва светите божи неща, за да 
избегне последствията от своите действия. От друга страна ако бях 
отложил кръщението щях да посоча нещо още по-лошо: че кръстените 
християни не грешат (затова той трябва да почака още една седмица, за да 
може да се кръсти когато не е съгрешавал). Който и път да хванех виждах 
намръщения св. Павел, който не беше доволен от мен и ме питаше коя 
точно част от неговите послания към римляните или галатяните не 
разбирам. 

Аз стоях едновременно в две много различни сфери на отговорност. Като 
служител на благовестието на Исус Христос аз бях натоварен с определени 
отговорности. Като баща на детето си имах други. Окончателното ми 
решение беше да кажа: „Като мой брат в Христос аз те кръщавам в новия 
живот. Като твой баща те наказвам за три дена”. Опитвах да се да се уверя, 
че той е утвърден във вярата. В този случай ми се струваше, че той 
трябваше да бъде наказан именно заради вярата си. 

Проблемът беше, че не бях в състояние да премина през тази патова 
ситуация ако не престанех да гледам нещата под микроскоп. Гневът ми от 
неговото непокорство ме караше да кажа: „Не мога да се преструвам, че 
това не се е случило и да те кръстя”. Бащинската ми любов ме караше да 



кажа: „Нека да не разваляме това важно събитие с дисциплина”. За да 
продължа напред аз трябваше да погледна по-широката картина на това, 
което се надявах тази седмица да даде на синът ми като възрастен, като 
служител на Христос, може би дори един ден като баща. За да 
дисциплинирам правилно аз трябваше да гледам към целта. Но това е едно 
от най-трудните неща, които мога да си представя когато един баща учи 
детето си как да използва тоалетната или църквата се опитва да обяснява 
Библията на непокорен тийнейджър. 

*** 

Разбира се, не това учи Библията. Писанието не казва, че тази божия 
заповед идва с  обещание, за разлика от другите, а по-скоро, че това е 
първата заповед, която включва в себе си самото обещание. „За да живееш 
дълго в земята” не означава продължителен живот в земята на САЩ или 
там където се случи да живеете. Заповедите са свързани с това как Израел 
– като народ – трябвало да живее в обещаната земя, в която Бог ги довел 
след египетското робство, точно както обещал на Авраам. Заповедите не са 
дадени, за да ограничават свободата или радостта на хората. Той ги 
подготвял, дисциплинирал ги, за тяхното бъдеще. 

Дисциплинирането, което нашите предшественици понесли, което ги 
подготвило за земята, включвало поучение, поставянето на граници и 
божията намеса, за да избави народа Му когато той залитал към 
идолопоклонство или нарушавал завета. Божията дисциплина била 
виждана едновременно като начин за осигуряване на Неговите деца (като 
им сочи път през пустинята, като изпраща манна и вода), но също и за да 
не им дава всичко, което те пожелавали. „И те смири, и като те остави да 
огладнееш, храни те с манна, (която беше храна непозната на тебе и 
непозната на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, 
но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста” (Втор. 
8:3). Отново, това не е божието наказание на хората – понеже по този 
начин Той би ги изтрил от лицето на земята. Тази дисциплина имала за цел 
да формира в тях качествата, навиците и чувствата, от които те щели да се 
нуждаят в земята (познаване на божието господство, че те са зависими от 
Него и т.н.). Ние трябва да очакваме това, казва Библията, като хора, които 
са били дисциплинирани – до различна степен на компетентност – от 
собствените си родители. Но и обратното също е вярно. Родителите са 
учени по един драматичен начин да показват Бога в, например, обучението 
на децата си. Говорейки божите думи Мойсей казал на хората: „и на тях да 
учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, 
когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш” (Втор. 6:7). Това е 
точно, което Бог казва, че Сам е направил, учейки народа на Своя път от 



Египет през пустинята до обещаната земя и отвъд нея. Имало и има, една 
цел: „А ето заповедите, повеленията и съдбите, които Господ вашият 
Бог заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, към която 
преминавате, за да я притежавате за да се боиш от Господа твоя Бог, да 
пазиш всичките Му повеления и заповедите Му, които ти заповядвам, ти, 
синът ти, и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се 
продължат дните” (Втор, 6:1-2). 

В своето послание към ефесяните Павел прави връзка между важността да 
се почитат бащата и майката не просто понеже това е абстрактно морално 
правило (макар че то е и такова), но понеже то е свързано с една 
подготовка за бъдещето. Ние също сме подготвяни за една обетована земя, 
за идващото ново творение. Ние почитаме родителите не поради 
задължение, а понеже ни очаква слава. Точно както нашите родители са ни 
обучавали за едно бъдеще, което ние не сме били в състояние да 
предвкусим напълно, нашия Отец ни подготвя, в Христос, за едно бъдеще, 
което не можем дори да си представим. И ние подготвяме следващото 
поколение понеже искаме те също да имат бъдеще. 

В това семейните структури още веднъж ни разкриват нещо за тайната на 
божието царство. Книгата Евреи свързва дисциплината в семейството и 
децата с тази на Бога спрямо Неговия народ. Контекста изглежда се отнася 
до с една църква нападната както от външната заплаха на социална 
маргинализация и собствените им постоянни вътрешни борби с греха. 
Всичко това поставя пред тях изкушението да се откажат да следват 
Христос, да се върнат обратно към стария си живот. Авторът на Евреи им 
цитира старозаветните думи: „И сте забравили увещанието, което ви 
съветва като синове: – „Сине мой, не презирай наказанието на Господа, 
Нито да отслабваш, когато те изобличава Той Защото Господ наказва 
този, когото люби, И бие всеки син, когото приема“” (Евреи 12:5-6). Една 
от причините да намираме дисциплината в домовете си за толкова тежка е 
понеже ние всъщност не разбираме божията дисциплина спрямо нас. 
Преди всичко често нашият проблем е, че ние мислим за „дисциплината” 

като наказателна или изцяло целяща поправление. Дисциплината, според 
това виждане, е резултат от това, че нещо се е объркало. Това е 
неприятният аспект от родителството. Една майка може да се оплаква от 
съпруга си: „Той получава цялата радост от родителството докато аз съм 
принудена да поема дисциплината”. Разбира се, тя има предвид, че 
неговата пасивност означава, че тя трябва да поправя погрешното 
поведение. И тя с право е раздразнена от това. Същото е вярно и за по-

голямото Христово тяло. Новият завет говори за църковна дисциплина. 
Обикновено ние мислим за това, ако изобщо мислим за него, във връзка с 
последната стъпка описана в Матей 18:15-20, за отлъчването от църквата 



на непокаяния човек уловен в някакъв скандал. Това наистина може да 
бъде една част от дисциплината, но не е цялата дисциплина. Дисциплината 
е църковния ред, заповедта да се създават ученици от Божия народ. По-

голямата част от дисциплината в църквата е нещо, което може да бъде 
наречено „формиращо” вместо „поправително,” нещо „положително” 

вместо „отрицателно”. Причината за това е, че дисциплината отива отвъд 
наказанието и укора. Формирането и поправлението вървят заедно. 
Същото е вярно и в семейството. 

Може да сте разочаровани, че сте започнали да четете една глава за 
родителство само за да откриете, че тя всъщност говори за дисциплината. 
„Родителството е свързано с много повече неща от дисциплината,” може 
да кажете вие. „Какво да кажем за любовта и подкрепата?” Напълно прави 
сте. Но любовта, привързаността и подкрепата са дисциплина. Оставете за 
миг настрана наказателните конотации на дисциплината и помислете за 
начините, по които можем да използваме думата за един атлет, който се 
подготвя за състезание. „Тя наистина е дисциплинирана,” можем да кажем 
ние. „Упражнява се всяка сутрин и вечер, яде правилната храна, учи се от 
другите, успели в същото поле, хора.” Всичко това е дисциплина – от това, 
че тя спи докато връстниците й се забавляват до родителите й стоящи на 
трибуната и викащи за нея. Всичко това са практики, които я формират и 
водят към нейното бъдеще на атлет. Същото е вярно и за църквата и за 
семейството. 

Прегръщането на едно дете е дисциплина. Думите „Обичам те” са 
дисциплина. Четенето на история преди лягане е дисциплина. Може да 
кажете: „При мен тези неща се случват естествено понеже обичам детето 
си”. Това може да е вярно, но вероятно не е вярно за всеки ден, в който 
правите тези неща. Понякога трябва да си кажете: „Изтощен съм. Искам да 
си легна. Но ще изпея „Исус ме обича”  на детето си и ще се помоля с него 
за лека нощ. Това е дисциплина. В този момент вие не само показвате 
любов на детето си, но изграждате ритми и практики, които след известно 
време ще покажат на детето, че то е обичано и ще го научат да обича 
другите. За вас може да е много лесно да кажете „Аз те обичам” на вашия 
брачен партньор или на родителите си в края на телефонен разговор. Това 
е така единствено понеже сте го практикували безкрайно, така че сега то се 
е превърнало в една втора природа за вас и вашето семейство. Но 
помислете колко трудно може да бъде кажете „обичам те”  на някой нов 
човек до когото може би сядате за първи път в църквата когато пастирът 
казва: „Обърнете се към човека отдясно и му кажете: „Аз те обичам” 

(бележка към пастирите: моля ви, не правете това.). 



Ученичеството е дисциплина. През съвместния си живот ние предаваме 
това, което очакваме един от друга и обучаваме новото поколение в любов, 
интуиция и уменията, от които то ще се нуждае за в бъдеще. Изучаването 
на Библията е дисциплина. Ученето да се молим е дисциплина. Общото 
пеене е дисциплина. Показването как да ползваме тоалетната е 
дисциплина. Шофирането е дисциплина. Да покажем на някой млад човек 
как да кандидатства за работа е дисциплина. И, да, поправката на 
погрешното поведение, което не съответства на живота в семейството, или 
на живота във вечността, също е част от дисциплината. 

За християните Библията постоянно се обръща към дисциплината, която 
ние получаваме от страна на нашия Отец-Бог като аналог на дисциплината, 
която даваме и приемаме  в семейството. Например книгата Евреи включва 
една част, която казва на църквата, че точно като земните им бащи са ги 
наказвали така и Бог ги дисциплинира. Авторът им казва, че ако те не са 
дисциплинирани те всъщност не са синове, а незаконно родени (Евреи 
12:5-11). Правейки това авторът сочи към няколко старозаветни текста 
свързани с божията дисциплина към Неговия народ, Израел, който Той 
дисциплинира както баща дисциплинира сина си. Отново, ако виждаме 
тези текстове в рамката на наказателния смисъл на дисциплината можем да 
достигнем до една погрешна идея, която всъщност мнозина от нас са 
приели. 

Когато някой грях в живота ми е особено очевиден за мен често откривам, 
че преставам да се моля. Когато изпитам себе си защо това е така 
откривам, че понеже подсъзнателно мисля, че Бог ми е гневен. Част от 
причината е, че съм израснал с някои роднини, които, когато се 
разгневяваха, просто преставаха да говорят и с други, които пък избухваха 
в дълги лекции за това как той или тя са били онеправдани. Аз научих – 

„бях дисциплиниран” – да се отдръпвам от подобни конфликти. Ако не 
внимавам ще открия, че правя същото и с Бога. Предполагам, че моят грях 
означава, че Бог ми е ядосан, че Неговата дисциплина означава, че Бог ще 
ми направи нещо, за да ми „върне” за моето съгрешаване. Никога не съм 
по-далеч от благовестието отколкото в такива моменти. 

В такива моменти не разбирам какво представлява дисциплината. Може да 
ми се струва, че съм покрит със срам и това наистина е вярно, но 
едновременно с това аз съм пълен и с гордост. Вярвам, че греховете ми са 
удивителни и са разочаровали Бога, така че Той ще се отдръпне от мен 
сякаш през останалия си живот съм стоял безгрешен пред Него. Виждам 
себе си не като възлюбен син, а като слуга заработващ заплатата си. 
Мисля, си, че когато чета Библията, моля се, обичам и прощавам адекватно 
на хората около себе си, тогава мога да пристъпя смело пред трона на 



благодатта. Ако не е така Бог се крие някъде из вселената предизвиквайки 
ме да се приближа, за да може да ме накаже. Това не е благовестието, 
което съм приел или в което вярвам. Истинският въпрос тук е погрешното 
разбиране  – това, с което постоянно се боря в душата си – за самият 
кръст.    

*** 

Ако сте в Христос Бог не ви е гневен. Причината за това не е понеже Бог е 
горд от вашите постижения или покорство. Всичко това са мръсни дрипи 
пред един свят Бог. Бог гледа благосклонно на вас понеже вие сте свързани 
с живота на Христос. Вие сте представляван от един първосвещеник, който 
е живял живота си заради вас и сега живее живота си чрез вас. Бог не е и не 
може ви бъде гневен. Да, справедливостта ще възтържествува по 
отношение на всеки грях извършен против Бога и ближния. На кръста това 
вече се е случило за вас. Вие не сте под Божия гняв, а живеете в Неговата 
благодат. Исус понесе деня на божието наказание, така че вие да можете, 
точно сега, да се наслаждавате на една вечна юбилейна година на божието 
благоволение. Да смятате, че Бог ви дисциплинира като някакъв вид 
„карма” желаейки да ви събори означава да изкривите пътя, в който ще 
обучавате и насочвате следващото поколение. Подобен начин на мислене 
изпразва кръста от неговата сила. 

Ние мислим, че Бог е или глупав дядо, който ще ни остави в греховете ни 
или пастрок насилник. Нито един от тези образи не е удачен. 
Дисциплинирането тук не означава наказание нито проява на гняв. 
Описанието на божията дисциплина в Евреи е едно насърчение, не заплаха. 
Авторът показва на хората, че те не са сами, заобиколени са от голям облак 
свидетели докато тичат към крайната цел. Този пасаж ни учи, че Бог 
действа навсякъде около нас и, точно както виждаме в книгата Римляни, 
във всичко работи „за доброто” а именно, за да станем съобразни с образа 
на Христос (Римляни 8:28-29). Ако искате да видите божията дисциплина в 
живота си  спомнете си за разговорът с някой, който ви е насърчил да 
продължите когато сте били готови да се откажете. Това е дисциплина. 
Припомнете си ситуация, в която сте научил, може би с помощта на мъдри 
учители, как да се избавите от някой себеразрушителен навик. Това е 
божията дисциплина. Спомнете си кога сте чули някоя песен или химн, 
които са ви изпълнили с убеждението, че сте обичан от Бога. Това е 
божията дисциплина. И, също, спомнете си за някой път когато отчаяно 
сте желаели нещо, което никога не сте получавали, без значение колко 
усърдно сте се опитвали да го получите, нещо, което би могло да промени 
живота ви по начини, които по онова време дори не сте били в състояние 
да си представите. Това също е божията дисциплина. Всичко това с една 



цел. Павел гледа към дългия път водещ към обетованата земя. Книгата 
Евреи презира кратките пътища към светостта и зрелостта. 

Божията дисциплина, макар и неприятна понякога, е „за наше добро, за да 
участваме в Неговата святост” (Евреи 12:10). Крайният резултат е 
„мирен плод на правда, за тези, които са се обучавали чрез нея” (Евреи 
112:11), да ни пази от посоките, които толкова често желаем да поемем: 
към неморалност или горчивина, подобно на Исав преди нас, да продадем 
първородството си за една паница леща (Евреи 12:14-17). Точно както Бог 
е постъпил със Своите деца, Израел, Бог се намесва и в нашите животи, 
превеждайки ни през закаляващи места, провиденчески отклонявайки ни 
от катастрофални решения, които за момента може да ни се виждат 
правилни. Това трябва да бъде отразено и в дисциплината на 
кръстоподбните семейства. Но за да търсим това ние трябва да гледаме 
към целта, трябва да имаме видение за бъдещето. 

Първо ние трябва да имаме усещане за краткосрочните цели и под 
краткосрочни аз имам предвид следващите 75 години от живота на детето 
или може би няколко поколения напред. Един ключов аспект от тази цел е 
зрелостта. Библията казва, че ние трябва „да пораснем..в Христос” (Еф. 
4:15). Целта на служението е „да представи всеки зрял” (Кол. 1:2). На пръв 
поглед зрелостта може да изглежда като противоречие с това, което Исус 
ни казва: че ние трябва да станем като „малки деца”. Как е възможно, може 
да запитаме вие, да бъдем едновременно зрели и като деца? Всъщност 
обаче нашата култура също свързва заедно детинското и зрелостта, само че 
по обратния на възнамерявания от Бога начин. Библията и казва да бъдем 
„мъдри за злото, а невежи относно злото” (Римляни 16:19). Нашата 
култура казва обратното. 

Преди едно поколение един социолог предупреди за „изчезването на 
детството,” което той виждаше изразено в пременящата се природа на 
детските спортове. Той написа: „Освен в големите градове, където 
спортовете все още се контролират от младежите, които ги играят, игрите 
на американската младеж стават все по-официални, комично 
професионални и изключително сериозни”. Френетичната активност е 
лесна, зрелостта е скъпа. Зрелостта означава себеконтрол върху 
непосредствените ти желания и импулси за доброто на другите. Това е 
изгубено когато възрастните омаловажават отговорностите свързани с 
порастването на децата или дори цялата идея за ученичество. Изгубено е и 
когато родителите третират децата си като връстници или, дори по-лошо, 
като зрители, пред които могат да играят. В много случаи децата понасят 
отговорността за израстването, така че децата да могат да се освободят от 
чувството за детство. Популярната култура в наше време възхвалява 



младостта като източник на автентичност и адекватност и принизява 
авторитета. Понякога за това има добра причина както когато – подобно на 
младия Исус Навин – едно по-младо поколение с право отхвърля начина на 
живот на по-старото. 

Културно, ропота срещу идеята за „строг” баща е следствие от капризите и 
насилието на безброй бащи. Понякога проблемът не е в това срещу какво 
се бунтуваме, а по-скоро накъде се обръщаме след това, след като бунта е 
приключил. „Всички ние, които сме се бунтували срещу своите бащи сме 
се радвали отначало когато бащата изгуби авторитет, но картината става 
по-мрачна когато осъзнаем, че силите, които са унижили този баща не са 
задоволени и сега се обръщат към майката,” пише поетът Робърт Блай. 
„Майките са обезценявани навсякъде. Когато и майката и бащата са 
отхвърлени ние ще имаме едно поколение от сираци, или, по-точно, една 
култура на пораснали сираци.” Трудно е човек да намери по-добра 
метафора за нашето време от тази в „Епохата на порасналите сираци”. 

По-често обаче Библията вижда по-възрастните – родители, роднини, 
стареите и учителите в църквата – като отговорни за култивирането на 
мъдростта да видят от какво ще се нуждаят младите хора дълго преди 
самите младежи да могат да оценят актуалността на тези неща. По този 
начин Второзаконие наставлява родителите да учат децата си на Словото 
на Господа. Книгата Притчи представлява серия от наставления предавани 
от баща на син. Павел пише към своя син във вярата, Тимотей, увещавайки 
го да страни от „младежките страсти” и да търси зрялост (2 Тим. 2:22). 
Целта е зрялост и средството да достигнем до нея е мъдростта.   

Мъдростта, дефинирана библейски, е начин да живеем в света, да се учим 
да управляваме като наследник на царството. Това обаче е един различен 
вид мъдрост от тази в света, която представлява познание с цел 
придобиването на сила и опит. Божията мъдрост, мъдростта, към която ние 
растем в Христос, е тази на „глупостта” на кръста (1 Кор. 1:18-31). Това 
означава, че повече от склад с факти съхраняващи се в ума (макар че 
отново, това е важно) ние трябва да се стремим да култивираме този вид 
интуиция, която може да разпознава красотата на светостта и да се 
отдръпва от грозотата на стремежът към власт. Един родител или една 
църква няма нужда да бъдат експерти относно културата, за да обучават 
децата си в мъдрост, така че те да могат да различават доброто от злото. 
Да, ние трябва да разбираме какво се случва около нас и да се стремим да 
го облечем в християнски термини, но много по-важно от това е да 
формираме въображението на нашите деца посредством библейските 
истории, точно по начина, по който ние откриваме себе си живеещи в тях и 
гледаме назад, за да видим къде точно се намираме в пътя си през живота. 



По-малко важно е детето ви да има християнски светоглед от това то да 
има християнски свят, света на библейския текст който ни призовава към 
Христос и то Христос разпнат. Това, което искаме в крайна сметка не е 
деца, които са в състояние да деконструират всеки аргумент колкото 
такива, които знаят как да кажат: „Ако трябва да избирам между това и 
Исус, избирам Исус”. 

*** 

Ние не се отдръпваме от мрачните аспекти на човешкото съществуване. 
Част от силата на изкушението е да направи греха тайнствен като нещо, 
което е забранено и по този начин притегателно (виж думите на змията 
изкушаваща Ева). След това греха бива представян като лишен от бъдещи 
последствия (отново, вижте думите на змията). Библията приема 
противоположния подход. Бог никога не прославя греха. Той ни говори за 
него откровено, включително факта, че той често носи временно 
удоволствие (Евреи 11:25) и след това показва заплатата, която греха 
изисква. Бащиният съвет отправен към неговия син относно сексуалната 
неморалност е точно такъв. Бащата описва с поетични детайли до какво ни 
води подобна среща, защо тя изглежда желателна, но след това ни дава 
едно по-широко виждане за греха, включително смъртоносният му край. 
Децата на християните ще се срещнат с всякакви мрачни реалности 
понякога много по-рано отколкото бихме искали, при разговори със 
съученици както и по множество други начини. Един родител християнин 
не трябва да действа с недоволство поставяйки подобни неща под въпрос, 
а вместо това трябва – в контекста на взаимоотношенията – да даде насоки 
как кръста ни сочи един различен път. 

Има много неща, от които ние предпазваме децата си преди те да са готови 
да се изправят пред тях. Бог подготвял Своя народ с „надзирателя” на 
закона в продължение на векове преди да им разкрие „когато се изпълниха 
времената” тайната на Христос (Гал. 4:4). Исус правел същото. В самото 
начало Той казвал на учениците Си: „Ела и ме следвай” и  „Ела и виж” и 
малко по малко разкривал кръста. Но по някакъв начин ние въвеждаме 
нашите деца в културната екосистема около нас сякаш тя е четириизмерна 
книга Еклесисаст: Секс. Пиене. Пари. Власт. Всичко това е някъде там, но 
в своя край е „суета” (Екл. 12:1). Ние искаме да ги обучим – или да ги 
формираме – да вървят в света водени от мъдрост отгоре. Формирането на 
децата означава да обучаваме не само техния интелект или воля, но и 
съвестта им. Това означава да познават божията доброта, силата на 
обещанията Му, нашето място в историята, но също така и мъдростта „да 
не се подлъгват от Сатана понеже знаем намеренията му” (2 Кор. 2:11). 



Мъдростта и зрелостта се състоят в това да обучаваме царе и царици да 
управляват. Соломон, синът на Давид, показал своята детинска зависимост 
от Бога, когато му казал, че може да поиска от Него всичко. Той поискал 
мъдрост понеже казал, че бил младеж, който се нуждаел да „различава 
доброто от злото,” за да може да „води този голям народ” (3 Царе 3:9). 
Голяма част от това е много практична. Соломон достатъчно добре 
разбирал човешката природа, за да знае коя майка го лъже в случая с 
отвлеченото дете. До известна степен мъдростта, която предаваме ще бъде 
свързана с практични неща за това как човек живее на света – как да 
прочете един текст, как да окоси морава, как да развие работна етика, как 
да види ритъма на причината и следствието. Голяма част от притчите 
например е свързана с подобни неща. Ние се обучаваме за бъдещето както 
показваме  – чрез наставления и навици и чрез въображение – какво би 
означавало чрез Духа, да владеем над всяка област, в която детето има 
досег, вместо да бъде управлявано от самото себе си или от сатанинските 
сили. 

Дългосрочната цел обаче е да подготвим децата си за следващия трилион 
години. Повечето от децата ни няма да бъдат, като Соломон, висши 
държавни управници (макар че някои ще бъдат). Въпреки това всеки един 
от нас, в Христос, е бъдещ галактически император, сънаследник с 
Христос, намиращ се в лагера за обучение на настоящия свят. Ние 
страдаме с Христос, за да можем да се прославим с него (Римл. 8:17). Исус 
казва, че тези, които са верни в малкото ще получат власт над много 
(Матей 25:23). В Христос ние виждаме един, Който е „повече от Соломон” 

(Матей 12:42) и в тайните на Христос „са скрити всички тайни на 
мъдростта и знанието” (Кол. 2:3). Ние всъщност водим децата си към 
това да пораснат в Христос. Когато сме дисциплинирани за бъдещето ние 
всъщност се присъединяваме към Христос в Неговата Собствена 
дисциплина. 

Може да изглежда богохулно да кажем, че Исус също е бил 
дисциплиниран, но отново, причината за това е, че ние си представяме 
един непокорен Исус, когото Йосиф трябва да напляска. Не това имам 
предвид аз под дисциплина. Исус не отива директно от яслата на кръста, а 
вместо това в своята човечност „се научи на покорство чрез страдание” 

(Евреи 5:8). Може да бъде обезкуражително да прочетем, че 
старозаветните обещания, които Новия завет изпълнява в Христос 
включват дисциплиниране. „Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син: 
ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга каквато е за мъже и с биения 
каквито са за човешкия род” (2 Царе 7:14). Разбира се, в Исус нямаше 
беззаконие. Но Исус беше началото на новото човечество, един 
представител на всички нас, които сме в Него. Исус не е поправен от Бога 



понеже Той се покорява и се наслаждава на всяко божие слово. Но в един 
формиращ смисъл Исус, в Неговата човечност, наистина е дисциплиниран 
(формиран, обучаван) от Бога и Той Сам дисциплинира Себе Си, 
подготвяйки се за кулминацията на Своето служение: да предаде себе за 
Своя народ. 

Исус се покоряваше на родителите Си и „напредваше в ръст и мъдрост” 

(Лука 2:40). Той положил в сърцето си божието слово, вероятно чрез 
поучението на Мария и Йосиф и по-широкото Си семейство, така че в 
синагогата бил в състояние веднага да се обърне към текста от Исая, който 
искал да прочете или да види как този текст за царството се изпълнявал в 
Него. За да разберем божията дисциплина за нас ние трябва да видим, че 
сме дисциплинирани в Христос. Бог казва, че Той дисциплинира Своя 
народ Израел  – особено чрез изхода и времето в пустинята. Историята на 
Израел също намира своето изпълнение в Исус. Освен това голяма част от 
езика за дисциплината в Стария завет е във връзка с идването на цар от 
потомството на Давид. Бог казал на Давид, че ще издигне дом за неговия 
син и ще му даде царството завинаги. „Аз ще му бъда Отец и той ще ми 
бъде син” (2 Царе 7:14).  „ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга 
каквато е за мъже и с биения каквито са за човешкия род но Моята 
милост няма да го остави, както я отнех от Саула, когото отмахнах от 
пред тебе” (2 Царе 7:14-15). Същият този език е използван в псалмите 
когато Бог разкрива своята връзка с царят идващ от потомците на Давид. 
Част от това може да се види в неговото дисциплиниране (Пс. 89:30-37). 

Така, за да разберем какво е дисциплината ние трябва да разберем кои сме 
в Христос. Цялата идея на тези текстове не е свързана с божия гняв спрямо 
нас или към Неговия народ. Всъщност точно обратното е вярно. Помнете – 

Бог казва, че ще дисциплинира Своя народ – както като му дава хляб и 
вода когато гладува в пустинята така и като му позволи първо място да 
гладува, така че когато достигнат до земята на обещанието да знаят, че 
„човек не живее само с хляб, а и с всяко слово, което излиза от божите 
уста” (Втор. 8:3). Причината е именно понеже Бог ги приема като Свои 
деца и точно защото им бъдеще за тях (Втор. 8:5-20). Ако Бог не вижда 
Своя народ като Свои деца, Той би ги оставил, подобно на  другите 
народи, да вървят по собствените си пътища. Но понеже Бог има бъдеще за 
Своя народ Той ги обучава – понякога по начини, които изглеждат трудни 
и неразбираеми на времето си. Исус приема това и го обобщава в Себе Си. 
Той беше подготвен за кръста чрез изпитанията в пустинята и никога не се 
отказа от Своята идентичност или наследство. Човек, който се смята за 
прекалено добър за да бъде дисциплиниран се смята за по-велик от Самият 
Исус. Когато обучаваме и изграждаме следващото поколение ние ги 



призоваваме към това, призоваваме ги към Него. Това означава да ги 
призоваваме към кръста. 

Но ако това е крайната цел, как да стигнем до нея? Като гледаме как Бог ни 
изгражда за бъдещето и се опитваме да Му подражаваме. В Христос Бог ни 
изгражда първо като утвърждава чувството ни на принадлежност. Горейки 
за формирането на идващия Цар Бог казва: „Аз ще му бъда Отец и той ще 
ми бъде син” (2 Царе 7:14). Дисциплината, за която Бог говори по 
отношение на Христос е свързана с това. Той обича Сина Си. Той вижда 
Сина Си. Той се наслаждава в Сина Си. Бог ни дисциплинира именно 
понеже се отнася с нас като „със синове” вместо като с „незаконно родени” 

(Евреи 12:8). Приемането на дисциплина като синове и дъщери 
препотвърждава, че ние принадлежим на Бога както членове на Неговото 
семейство. В нашите семейства някои от тези смисли на идентичност и 
принадлежност са формирани в традиции и ритми, които споделяме 
заедно. Един от най-добрите примери може да се види в светската 
практика на споделено общо ядене. Семейната вечеря може да изглежда 
като втора природа във вашия дом, но вижте какво се случва ако 
задълженията станат толкова неотложни, че започнете да пропускате 
вечерите. Преди да се усетите те са изчезнали като всеки яде храната си 
сам взирайки се в екрана. Но събирането заедно за вечеря е повече от това, 
което учените казват, че е най-добрият начин да създадем добър баланс в 
децата си (макар да ни е грижа за тяхното добруване). То е свързано с 
подражание на Исус, Който въвежда хората в едно общо семейство чрез 
редовни събирания около Господната трапеза. Като родители ние се 
опитваме да покажем на децата си, че крайната и цел е Сватбената вечеря, 
не самотната вечеря на Исав. 

*** 

Ако ние като родители сме движени от себето ще очакваме децата ни да ни 
отразяват обратно към себе си вместо да се стремят да формират собствена 
идентичност. Детето ще се превърне просто в продължение на родителите 
си. Но хората формирани от кръста ще изливат себе си в следващото 
поколение, за да могат да кажат на детето: „Кой си ти?” и „С какво те е 
надарил Бог?” Любовта на един родител рядко се вижда по-ясно отколкото 

когато той полага усилия да утвърждава дарбите и призванието на едно 
дете, особено когато тези дарби са различни от дарбите на родителя. Една 
целеустремена майка, която е корпоративен юрист показва своята любов 
към дъщеря си, която има проблеми в училище като не очаква детето й да е 
същото като нея, а се радва да види как дъщеря й се оживява в класа по 
ръкоделие или на тенис корта. Това чувство на принадлежност означава 
вербално утвърждаване „Аз те обичам” (както Бог многократно прави от 



небето по време на земното служение на Исус), но също и като казва на 
детето това, което вижда в него. Посланието, което изпращаме не е просто 
„Аз те обичам,” а „Аз те обичам – зная кой си, виждам те и се радвам за 
теб”. 

В библейския свят това усещане за принадлежност било, по определени 
начини, по-лесно предавано понеже децата работели със своите родители 
на полето, правели къщи или ловели риба. Едно дете можело да види как 
то принадлежи на семейството понеже не било просто един „консуматор,” 

а действителна част от семейната икономика. В нашия контекст често се 
случва обратното. Родителите отсъстват от голяма част от живота на 
децата и те компенсират личното си чувство за вина като им купуват 
повече и повече блага за консумиране. Едно съвременно американско 
семейство, разбира се, обикновено няма да е същото споделящо 
трудностите семейство както едно семейство от древния близък изток (и в 
по-голямата си част това е за добро), но въпреки това съществуват начини, 
по които семейството може да включи всяка част от дома като участник в 
постигането на семейната цел. В нашия дом това започва веднага щом 
детето стане достатъчно голямо, за да върши нещо като му се дават задачи, 
които са лично негова отговорност. Още на малко дете може да му бъде 
поверено да проверява ежедневно коша за боклук в банята и да го изхвърля 
в по-големия кош в кухнята. Разбира се, по-лесно би било вие сам да 
правите това отколкото да го учите как то да го свърши и след това да 
почисти мръсните следи останали след пренесеното от едната стая в 
другата. Основната идея обаче не е просто работата да бъде свършена, 
нито дори да научите детето да работи (макар това, разбира се, да е важно), 
а да му кажете: „Ти си един от нас. Нужен си ни”. Нашият Отец ни 
дисциплинира по този начин, като ни снабдява за служение в църквата и 
ни приканва да участваме в Неговата мисия. Всъщност един от най-

важните аспекти на нашата дисциплина от страна на Отца е да се научим 
да вършим малки неща, за да може един ден да ни бъде поверена 
отговорност за по-големи (Лука 16:10; 19:17). Колкото и важни да мислим, 
че са нашите кариери или служения тяхната действителна цел е просто да 
ни подготвят за нещо, което сега все още не можем да си представим в 
божието царство. Бог просто ни дава да изпразваме малките кофи в боклук 
в по-големи такива, за да ни каже по този начин: „Ти си част от едно 
семейство. Ти принадлежиш”. 

Това също така включва и уверението, че децата виждат семейството както 
ангажирано с някаква мисия заедно с възкръсналият Христос. Някои 
семейства имат „описание на семейната мисия”. Това звучи малко 
прекалено корпоративно за нашето домакинство (но ако работи за вас 
чувствайте се свободни да го използвате), но за нас е от значение децата ни 



да виждат, че родителите им се грижат за другите – духовно, физически, 
емоционално. Най-доброто, което децата ми могат да научат от мен е, че аз 
съм част от църквата, виждайки как пея в поклонението и служа на 
Христовото тяло и на света с благовестието. Някои християни прекалено 
се притесняват какви са техните духовни дарби и постоянно попълват 
писмени тестове. Библията никога не казва, че за нас е важно да знаем 
какви са духовните ни дарби – поне не по начина, по който те са 
представяни в тези помагала, в които уменията ни се оценяват на скали от 
най-голямата до най-малката. Това, което е важно ние да служим и 
църквата да вижда тези дарби. Някои от най-ефективните служители на 
Христовата църква никога не са се замисляли какви са дарбите им, те 
просто са били заети с това да изграждат дарбите на другите. Важният 
въпрос не е дали можеш да кажеш каква е духовната ти дарба, а дали 
децата ти могат да кажат това за теб. Това също е дисциплина. 

Един от начините, по които ние култивираме това усещане за 
принадлежност е като осъзнаваме в нашето ученичество и дисциплина, че 
нашите деца не са земеделска продукция или машини, а личности. Това 
означава, че всяко едно от тях ще притежава уникални силни и слаби 
страни. В една технологична епоха обаче ние приемаме, че всичко е въпрос 
на техника, включително отглеждането на деца. Затова ние често 
действаме сякаш ако просто приложим правилните „пет стъпки” ще 
пренасочим едно дете със силна воля или ще осъществим обучението за 
ползване на тоалетната без сълзи (от бебето или родителя). Да, 
съществуват някои общи принципи, които се отнасят до всички деца както 
деца и до всички хора като хора. Такива общи принципи са валидни за 
всички човешки същества, но често множество по-конкретни неща – какъв 
режим на сън или хранене да се прилагат, какво обучение да изберем и 
кога да започне то и т.н. – могат да зависят от детето или семейството и 
ако бъдат универсализирани могат да нанесат вреда. 

Родителите възпитават Йосиф различно от Самсон, Давид различно от 
Еремия или Петър различно от Йоан. Може да имате дете, което да е по-

небрежно в моралните решения и друго, което да има чувствителна съвест. 
Едно може да се поддава по-лесно на влиянието на своите връстници и 
друго, което остро осъжда чуждите и своите грехове. Това изисква 
различни наставления, граници и поправка. На единия от синовете си аз 
често трябва да казвам: „Това е важно! Внимавай с него!” а на другия 
трябва постоянно да повтарям: „Да сбъркаш не означава, че не си 
християнин. Важното е, че Духът те води към христоподобие. Ти си 
простен, така че го остави в миналото.” Ние трябва да носим един на друг 
теготите по уникални начини. Това отразява бащинството на Бога, Който 
„знае нашия състав, помни, че ние сме пръст” (Псалм 103:14). 



*** 

Заедно с усещането за принадлежност идва и стабилността на авторитета. 
Като малко момче един от синовете ни беше особено податлив на гневни 
изблици. Една сутрин докато се приготвяхме със съпругата си чухме обява, 
че след рекламите по телевизията ще има предаване с експерт по 
отглеждането на деца, който ще говори за избухванията и как да ги спрем. 
Това беше точно този вид насоки, от който силно се нуждаехме. 

Слушахме как специалиста обясняваше, че подобни изблици изобщо не са 
свързани с дисциплината, а единствено с проблеми в комуникацията. Едно 
дете се пречупва, каза експерта, когато усеща, че не е чувано или 
разбирано от родителите си. Родителите трябва да оставят изблиците да се 
случат без да ги поправят. Водещият попита какво следва да се направи 
ако детето направи подобна сцена в, да кажем, магазина понеже 
родителите откажат да му купят сладката, която то иска. Същото важи и в 
този случай, отговори експерта. Родителите трябва да се наведат, на 
нивото на очите на детето, да вземат ръката му в своята, да го погледната в 
очите и кротко да повтарят отново и отново: „Искаш сладка….Искаш 
сладка….Искаш сладка.” Детето скоро ще разбере, каза експерта, че 
родителите му го разбират дори когато не получава това, което желае. 

Сега, Мария и аз не бяхме – и не сме – специалисти по отглеждането на 
деца, но имаме някакъв опит в това, че поведението, което допускаме 
когато децата ни са малки – в този случай гнева и загубата на себеконтрол 
– няма да се сведе единствено до тази възраст на детето, но ще расте 
заедно с него, може би дори в нещо по-голямо. Ние се страхувахме, че 
макар съветът на експерта да звучеше просто и лесно, ако го последваме 
един ден ще гледаме в лицето млад мъж и кротко ще му повтаряме: „Ти 
просто ограби магазин за алкохол…. Ти просто ограби магазин за 
алкохол…. Ти просто ограби магазин за алкохол.” Знаехме, че не можем да 
поемем в тази посока, макар да не бяхме сигурни какви са алтернативите. 

Дисциплината, която експерта предлагаше в това интервю беше това, 
което мнозина биха нарекли: „пасивно” родителство, такова, което вижда 
фундаменталния проблем на човешката природа в липсата на информация 
или емпатия вместо в по-радикалните проблеми, които християните и 
някои други хора твърдят, че съществуват. В този случай родителите не са 
толкова „авторитет” колкото помощници помагащи на детето да открие 
своите вече налични вътрешни ресурси, за да промени поведението си. 
Много християни, включително такива, които биха се присмели на 
подобно виждане за родителство, всъщност го практикуват. Те могат да се 
виждат като силен авторитет у дома, но да прилагат този авторитет 
спорадично, непоследователно или с различно виждане за това какво 



изобщо представлява авторитета. Психологията и поведенческите науки 
правят разлика между „позволяващо” родителство и „авторитарно” 

родителство, но в последните години мнозина от тях, с основание, правят 
разлика и между „авторитетно” и „автроитарно” родителство. 
Авторитетното родителство вижда ясната посока за моралното и духовно 
развитие на детето като отговорност на родителите. Авторитарното 
родителство от друга страна може често да изглежда, че „поддържа 
авторитета и реда” докато всъщност децата просто са поставяни в 
подчинение. Не това е авторитета, който откриваме в Христос. 

Нашият проблем обаче е, че за разлика от кръста ние често бъркаме 
авторитета с властта. Всъщност когато заменим авторитета с власт или 
когато заменим авторитет с липса на авторитет често резултатът е един и 
същ. Авторитетът не е власт. Ако някой на работното място, в различен 
отдел на по-ниско ниво, ви каже как да изпълните даден проект, вие 
можете да отговорите: „Нямаш правото да ми казваш какво да правя”. Вие 
нямате предвид, че този човек не може да изговаря наставления. Имате 
предвид, че няма правото да ви казва какво да правите. Представете си 
обаче, че той извади пистолет и ви каже да се подчинявате или ще ви 
застреля. В този случай може и да направите това, което ви се казва, но 
това все още не означава, че той притежава авторитета да прави това. Той 
просто притежава грубата сила да ви принуди да се подчините. Това не е 
авторитет. Авторитета, според библейския му смисъл, не е синоним на 
„власт”. Той не изразява нечия способност да направи нещо, а правото и 
отговорността да направи това. 

Авторитетът предполага и отговорност. Когато премахнем стабилността, 
която върви с мъдрия, изпълнен с любов авторитет на по-възрастните – 

или когато направим авторитета резултат от сила – много скоро ще се 
окажем с деца, които превръщат силата в идол без значение дали става 
дума за силата, която смятат, че ще им помогне да се справят с хаоса или 
която ще ги постави на важното място, което свързват със силата. Тези 
деца ще търсят силен човек, или ще се стремят да бъдат такива. Ако децата 
смятат, че авторитета се измерва с това кой има най-голяма сила през 
цялото време тогава в края на краищата те ще започнат да виждат дявола 
като по-силен от тях. Исус обаче ни казва, че ние сме избягали от хватката 
на този силен човек. Всъщност Той е вързал този силен човек и е ограбил 
покъщнината му (Марк 3:27). 

Дяволът използва силата, за да изкушава и съблазнява. Как обаче ние 
побеждаваме силата на дявола? Не като противопоставяме груба сила на 
груба сила. Ние побеждаваме обвинителя чрез това, което света смята за 
слабост: думите на нашето свидетелство и кръвта на Агнето (Откровение 



12:11). Авторитета е изцяло свързан с това да даваме себе си за другите. 
Исус казва, че Неговият авторитет може да се види във факта, че Той дава 
живота Си, така че да може да го вземе обратно (Йоан 10:18). Знакът на 
авторитета не е размера, влиянието, възрастта или титлата, а кръста. 

*** 

Едно християнско виждане за родителстовто ни призовава да се откажем 
както от пасивността така и от доминирането. Важно е да отбележим е, че 
Писанието ни учи както че децата трябва да се покоряват на родителките 
си така и, изненадващо, че родителите не трябва да дразнят децата си 
(Ефесяни 6:4). 

Всъщност не съществува такова нещо като „недисциплинирано” 

семейство, „недисциплинирана” църква или дори „недисциплиниран” 

човек. Всеки е дисциплиниран – обучен, формиран и насочван към 
определени наклонности и поведение. Въпросът е към какво сме 
дисциплинирани, а не дали сме дисциплинирани. Родителите, които 
подминават своето дете, което измъчва малко кученце без да кажат нищо 
не е картина на семейство, което пренебрегва дисциплината. Всъщност те 
дисциплинират сина си да смята, че жестокостта и насилието, поне спрямо 
беззащитни животни, не е достатъчно важна причина да се намесват. По 
този начин детето бива формирано и оформяно чрез липса на поправление 
към едно очаквано бъдеще, независимо, че то е ужасно. 

Много пъти като родители ние правим точно това, което небесният ни 
Баща никога не прави  и никога няма да направи. Яков пише: „Никой, 
който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не 
изкушава от зло, и Той никого не изкушава” (Яков 1:13). Павел пише, че 
„никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи 
човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани 
повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и 
изходен път, така щото да можете да го издържите” (1 Кор. 10:13). 
Това е причината чрез своя закон Бог да се отнася към народа Си като към 
едно много непослушно дете което е „под надзиратели и настойници за 
определения от баща му срок” (Гал. 4:2). Той внимателно ни води към 
зрялост желаейки да види, че сме верни в малкото преди да ни постави над 
големи неща. По същия начин един родител трябва да се стреми да започва 
със силно ограничаващи граници на свободата и неотговорността след това 
постепенно да подготвя детето за все по-голяма свобода и отговорност. 
Често родителите предпочитат вместо това да отделят малко внимание на 
границите докато последствията не смутят живота им и след това да се 
върнат към модели, които са били установявани през цяло едно детство. 
Други родители желаят да поддържат границите прекалено ограничаващи, 



подлудявайки детето. Пример за това е родител, който вика военният 
ръководител на сина си, за да му се оплаче за начина, по който той е 
подредил обувките си  или декана на колежа на дъщеря си по въпрос 
касаещ нейна оценка. 

Често липсата на адекватни граници от страна на родителя се корени в 
натиска от страна на приятелите – не на детето, а на родителя.  Родителите 
не желаят да лишат детето си от това, от което света около тях казва, че то 
се нуждае. Или пък се притесняват да поставят подобни граници от страх 
да не изгубят благосклонността на детето си. Това  е не само погрешно, но 
и късогледо. Децата ви скоро ще разберат, че вие нямате по-дългосрочни 
планове за тях отколкото самите те имат за себе си. Ако ги учите да ви 
виждат като средство за задоволяване на своите апетити в края на 
краищата те ще изберат тези апетити пред вас. Помнете тъжния пример на 
свещеника Илий, чийто синове вземали от тлъстината на жертвите и след 
това вече пораснали се разбунтували за голямо огорчение на баща си (3 
Царе 2:12-21; 4:16-18). 

Дисциплинирането на децата не е свързано само с поправяне на погрешно 
поведение, но и с обучението им какво да обичат и да поставят на първо 
място. Това означава да обучаваме себе си в това да се грижим за 
интересите на децата си повече отколкото за нашите собствени. Трябва да 
ни е грижа не толкова за това какво мислят децата ни за нас в момента, а 
как ще ни виждат когато това е  от най-голямо значение – когато погледнат 
назад от смъртния си одър и отвъд това, когато застанат пред Христовото 
съдилище. Това себежертвено родителство изисква мъдрост, търпение и 
желание, когато е необходимо, да бъдем непопулярни. Да, отначало децата 
ще се оплакват за всяко ограничение в живота им. Така сме правили и ние 
и тези преди нас когато сме били избавяни от нашите фараони и 
въвеждани  дома на нашия Отец. 

В същото време обаче някои хора са изкушени да представят Бога 
погрешно, чрез една сурова и избирателна дисциплина. Родителите трябва 
да отглеждат децата си „с грижа и наставление към Господа” заповядва 
Писанието, но също така и да не „дразнят” децата си. Отказът от подобно 
дразнене започва в един дом в който поправлението и мъмренето не е 
основният начин на общуване. Божият дом не е студен и забраняващ, а 
пълен с радост. Някои родители общуват с децата си до такава степен 
завладени от желание да поправят и мъмрят, че приличат на по-

възрастният брат от притчата на Исус вместо на радостния баща, който 
вдига празненство за завръщането на своя син (Лука 15:11-32). Някои 
родители вярват,  че са свети докато всъщност казват на децата си, че 
божието царство е скучен фарисейски семинар, а не дом на тези, които се 



радват на божите благоволение и свобода (Лука 4:18-19). Ако смеха и 
радостта не са част от нашия дом нещо е сбъркано. 

Някои родители виждат поправителната дисциплина като начин да изразят 
своя собствен родителски гняв или объркване. Наистина мнозина, на които 
им липсва дисциплина в дадем момент „избухват” крещейки на децата си 
когато те достигнат дадена (често неопределена) точка. Децата не са в 
състояние да чуят авторитета на родители, които явно са изгубили контрол 
върху собствените си импулси и викат истерично. Ако, както учи 
Библията, дисциплината е свързана с бъдещето на детето, а не с 
възможността на родителя да изрази себе си, тогава ние трябва да 
дисциплинираме когато сме най-спокойни и се владеем най-пълно. Ако се 
предаваме на викане или гняв първо дисциплинирайте себе си. Може би 
трябва да кажете на детето си: „Ще говорим за това, но аз първо ще се 
разходя.” Да се успокоим преди да повдигнем въпроса няма да премахне 
дисциплината, а ще я утвърди. Със сигурност ако в домът ви има насилие 
над дете, без значение кой извършва това насилие, органите на реда трябва 
да бъдат незабавно повикани. Насилието над дете, в дома или в църквата, 
не трябва да бъде извинявано, пренебрегвано или толерирано дори за 
секунда. Но дори в ситуация, която не представлява насилие родителския 
гняв за съжаление може да бъде определяща характеристика на дома. 
Нещата не трябва да бъдат такива. 

*** 

Очакванията на някои родители към децата им са толкова строги, че никое 
дете не би могло да ги изпълни. Понякога причината за това е, че за 
разлика от Самият Бог, родителите не могат да видят разликата между 
незрялост и бунт. Да, малки неща свързани с липса на дисциплина по-

късно могат да доведат до голям проблеми, но това не означава, че всичко, 
което едно дете прави заслужава моментален отговор. Бог в много случаи 
смъмря Своите хора заради липсата им на зрялост. Тези, които би трябвало 
да са станали учители, в ранната църква, все още имали нужда да бъдат 
учени, нуждаели се от „млякото” на основните напътствия вместо от 
„твърдата храна” на „зрелите” и тези, които „чрез постоянство са се 
научили да различават доброто от злото” (Евреи 5:11-14). Авторът на 
Евреи обаче не им дава учителски авторитет преди те да са готови за това, 
нито пък слага твърда храна в устата на едно бебе, което все още не се е 
научило да дъвче. Вместо това той ги учи и се стреми да ги доведе до 
зрелостта, към която те са призовани. Освен това Бог, за разлика от 
загадъчните богове на другите народи, е открил какво точно очаква от 
Своя народ. Няма нужда човек да спекулира за това какво Бог намира за 
добро, правилно или удовлетворяващо Го. 



Бог също не е груб към нас когато ни дисциплинира. Заповедите на 
Господа „не са тежки” (1 Йоан 5:3). Едно дете, което не може да разбере 
какво точно искат родителите му скоро ще се откаже да се опитва да им 

угоди. Дете, което достига до извода, че никога няма да може да отговори 
на очакванията на родителите си скоро ще спре да се опитва да го направи. 
Веднага се сещам за случая с която един легалистичен баща, който 
постоянно натякваше на децата си за всичко, дисциплинираше ги много 
по-драстично и ги наказваше много по-сурово отколкото провиненията 
изискваха. Някои от децата му завършиха с явен бунт срещу всичко, което 
им напомняше за него докато други живееха живота си толкова пречупени, 
че едва можеха да се обърнат към някой чиновник в магазина, който ги 
поздравява. Възможно е техните личности да са били такива, че резултатът 
би бил същия при всички случаи, но Бог забранява нашата водена от ярост, 
сурова дисциплина да запалва или подсилва това. 

Наставленията не са свързани просто с предаване на информация или 
морални стандарти, макар че ние бихме искали да добавим познание или 
морални насоки. Дисциплината не е толкова свързана със съгласие колкото 
с покаяние. Поправлението е необходимо, но поправлението е свързано с 
покаяние, не с наказание. Наказанието е ад. Адът се стовари върху нас на 
кръста и ние няма нужда повече да го понасяме. Дисциплината има 
някаква прилика с ада, но по един единствен начин: и двете показват, че 
действията имат последствия и че ние трябва да отговаряме за това, което 
сме направили. Но дисциплината не е ад, тя е благодат. Дисциплината е 
временна трудност за наше добро носеща „мирен плод на правда  на тези, 
които са се обучавали чрез нея” (Евреи 12:11). За да направим това ние 
трябва да се откажем от идеята за това какво представлява „успехът” за 
децата ни. Ние трябва преди всичко да се молим не децата ни да бъдат 
приети в престижно училище или да постигнат забележителна кариера или 
дори един ден да имат стабилно семейство. Повече от всичко ние трябва да 
се молим един ден децата ни да могат да излязат от един гроб понеже са се 
научили да чуват гласът на Христос. 

Но моралният авторитет не може да бъде постигнат като крием своите 
грехове и провали от нашите деца, а като се покайваме за тях пред децата 
си. Ние не жертваме доверието в себе си когато казваме „Сбърках” или 
„Ще ми простиш ли?” За да дисциплинираме децата си ние трябва да 
дисциплинираме себе си. За да отглеждаме децата си ние трябва сами да 
бъдем отглеждани. За да занесем благата вест на децата си самите ние 
трябва да се прилепваме към нея. По този начин кръстът не трябва да бъде 
нашият фокус единствено когато учим, обучаваме и дисциплинираме, но и 
когато се препъваме. Никога няма да научим това напълно. През по-

голямата част от времето ще се чувствате като провалил се родител или 



като водач на следващото поколение дори когато не се проваляте. За 
разлика от нашия Баща ние не сме напълно свети и всезнаещи. Макар 
целта ни да е работим за дългосрочните, най-добри интереси на децата си, 
ние често ще губим от погледа си какво е това или как да го постигнем на 
първо място. 

Това разбира се е идеята на родителството и дисциплината. Крайната ни 
цел не е децата ни да се държат по-добре. Всъщност понякога един човек, 
който се държи добре е най-близо до ада. Ако човек се научи да се 
снишава пред този, който изглежда най-силен в момента, е, дявола 
изглежда достатъчно силен в това междинно време. Дори по-лошо, един 
човек, който се е научил да се покорява без да се е научил да се покайва е 
човек, който или ще се достигне до отчаяние или ще се опита да утвърди 
собствената си праведност. Разбира се, това никога няма да донесе 
истинска правда понеже този, който е нарушил закона в една точка е 
закононарушител, „който опази целия закон, но наруши една точка е 
виновен във всичко” (Яов 2:10). Смисълът на дисциплината не е толкова да 
се научим как да се държим колкото как да се покайваме. Това е причината 
за наставлението на апостол Павел към родителите и децата в контекста на 
духовната битка – истината, че „нашата борба не е срещу плът и кръв” 

(Ефесяни 6:12). Целта на родителството ни не е добро поведение – децата 
да се научат да се покоряват на по-голямата сила. Целта на родителството 
е да ги научим на правилния начин да се бият. Ние искаме деца, които 
обичат обещаното от Бога царство и които се съпротивляват на настоящата 
поробваща сила на мрака. Ние дисциплинираме не толкова, за да научим 
децата си какво да правят, колкото за да ги научим къде да отиват когато 
се провалят в това или по-скоро при Кого да отиват. Това изисква родител, 
който винаги гледа към благовестието – където правдата и любовта, 
истината и благодатта се срещат в разпънатия Христос. 

Може би най-доброто място където можем да видим това е в начина, по 
който Исус действаше като родител спрямо Своите апостоли. Неговата 
дисциплина спрямо тях се проявява още в самото начало на служението 
Му, оттук и думата „дисциплина,” която използваме за тях. Ние сме 
склонни да мислим за дисциплината като свойствена за Бог-Отец, но Бог 
ни отглежда чрез Исус Христос. Подобно на земните бащи Исус показваше 
(само че съвършено) бащинската страна на Бога спрямо хората около Себе 
Си. Евангелията са пълни с примери за това, но този, за който се сещам 
първи е разговорът на Исус с учениците в Кесария, след като Симон Петър 
е изповядал, че Исус е Христос, Синът на живия Бог. Исус потвърждава 
изповедта на Петър разкривайки бъдещето: „На тази кантара ще съградя 
Моята църква и портите на ада няма да й надделеят,” не просто в 
голямата космическа история, но конкретно с ролята на Петър в това. 



Забележително е обаче, че след това триумфално учение за идването на 
царството, Исус се обръща, както винаги прави, точно към кръста, понеже 
„започна да казва на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и да 
пострада от ръцете на главните свещеници и книжниците и да бъде 
убит и на третия ден да възкръсне” (Матей 16:21-2). С това Исус 
едновременно хвали и утвърждава хората, които учи („Блажен си Симоне, 
сине Йонов..”) и ги поправя, в този случай остро („Махни се зад мен, 
Сатана…”). Но Исус не е просто удивен от невежия, случаен сатанизъм на 
Петър или от бъдещия му грях. Той знаеше, че Петър ще Го предаде три 
пъти. Той не го води към греха или отричането. Той му казва: „Когато се 
обърнеш, утвърди братята си” (Лука 22:32). Ако родителите, църковните 
водачи и наставниците можеха да разберат какво прави тук Исус, как 
действа по подобие на Своя Баща, може би щяхме да разберем какво 
означава да бъдеш родител с един кръст зад нас и с лице обърнато към 
царството. 

*** 

Ние искаме децата ни да преуспяват в света. Искаме те да гледат към нас с 
любов и уважение. Но повече от всичко ние трябва да желаем децата ни да 
поглеждат назад и да виждат, че единствената ни себеидентичност е тази: 
„Какво може да очисти греховете ни? Нищо, освен кръвта на Исус”. Ние 
трябва да ги отглеждаме по такъв начин, че децата ни да виждат, че 
надеждата ни за тях не е те да са „достатъчно успешни,” за да изглеждат 
добре пред приятелите ни, нито да се държат достатъчно добре, за да не ни 
карат да се будим през нощта, а че те са, както нас, живи за Бога чрез Исус 
Христос. Ние трябва да се надяваме, че те ще видят нас, и самите себе си, 
както едновременно грешни и оправдани, като понякога наказвани, но 
винаги кръстени. За това ние се нуждаем от един кръст. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 12 Семейни проблеми и травми 

Един приятел, чийто деца са малко по-големи от моите, наскоро изпрати 
най-големия си син в колеж. Приятелят ми каза, че плакал горчиво на 
прага на общежитието независимо от факта, че колежът е намирал само нa 
няколко мили от дома. Един по-възрастен християнин се приближил към 
приятелят ми и го попитал дали всичко е наред. Приятелят ми казал, че 
емоциите му не били породени толкова от сантименталност, макар че това 
също си казвало думата, колкото от чувство на вина. Приятелят ми е 
музикант, който прекарва голяма част от времето си в пътуване. „Сега 
осъзнавам, че времето, което мога да прекарам със сина си е толкова 
малко,” казал приятелят ми. „И аз съм пропилял толкова голяма част от 
него. Защо не стоях повече у дома с него? И дори когато бях у дома защо 
пилеех времето си гледайки телевизия през по-голямата част от него?” 

Приятелят ми го погледнал и казал: „О, Господ е изкупил всичко това”. 

Приятелят ми каза, че това изречение било освобождаващо. Човекът не 
направил това, което се очаквало от него – да го увери, че всичко ще бъде 
наред. „Ако ми беше казал, че аз съм бил добър баща, просто бих си казал, 
че той не разбира ситуацията,” каза приятелят ми. И ако беше казал, че 
отсъствието ми не е от значение нямаше да му повярвам”. Вместо това 
този мъдър странник посочил към кръста. Господ е изкупил тази история 
добавяйки я към изкупителното дело на кръста. Вместо думи на уверение, 
че приятелят ми се е справил добре, той предложил нещо по-добро: думи 
на благодат. 

Слушах внимателно понеже макар все още да не бях достигнал до момента 
на „празното гнездо,” дори частично, знаех твърде добре какво означава да 
се чувстваш като провалил се родител. Никой от нас не може да премине 
през живота без да бъде наранен и без сам да нарани други хора. Често 
тези наранявания се случват в контекста на семейството – понякога от 
хора, които отдавна са си отишли, понякога от такива, които са досадно, 
упорито все още до нас. 

*** 

Исус ни казва да очакваме трудности и страдания. По подобен начин и 
апостол Петър казва на църквите, към които пише: „Възлюбени, не се 
чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, 
като че ви се случва нещо чудно” (1 Петър 4:12). Усещането за божието 



присъствие и цел зад болката обаче не водят до някакъв стоически 
фатализъм или будистко спокойствие пред лицето на злото и наранеността. 
Кръста ясно показва, че злото е реално и призовава божия съд. Кръстът 
също така показва, че никой от нас не може да очаква да бъде избавен от 
това, което ни е било сторено, или, понякога допри още по-лошо, това, 
което ние сме направили на другите.    

Да разберем как да приложим кръстаната природа на нашето благовестие 
към нашият често объркващ семеен живот обаче може да е трудно, особено 
когато това, което ни терзае варира от дребни трудности до истинска 
травма. Откъде да знаем как да вървим към бъдещето, което Бог има за нас 
в благовестието когато това, което трябва да бъде най-сигурният елемент 
от нашата идентичност – нашите семейства – се пропукват или дори 
направо се разпадат? Понякога това може да означава да вървим през 
обичайните семейни трудности, а понякога да гледаме назад или напред 
към някаква истинска травма, пред която се изправяме. Докато Исус 
вървеше към кръста имаше много хора, които знаеха нещо за това, което 
Той прави и които искаха да Го убият. Имаше обаче и други, които просто 
не разбираха още, не успяваха да разберат Кой е Той и какво всъщност 
казва. Нито едните нито другите промениха пътя на Исус към кръста нито 
пък Той бъркаше едните с другите. 

Понеже често работя със семейства формирани чрез осиновяване аз 
редовно чувам порасналите, осиновени деца да говорят за трудностите, с 
които са се сблъсквали по отношение на своята идентичност. Един от тях, 
който беше християнин ми каза: „Просто не можеш да си представиш 
какво означава да седиш на една маса от човек, който ти е непонятен, да 
мислиш за себе си: „Аз не съм като теб! Как всъщност се оказах в това 
семейство?” Отговорих, че до някаква степен това, което този човек 
преживяваше се дължеше на осиновяването, но много повече на нещо 
много по-универсално от това. „Всъщност аз зная какво е това,” каза той. 
„Нарича се благодарност”. 

Колкото и да идеализираме семейството този идеализъм започва да 
избледнява когато се изправим пред съвсем реалните трудности  

възникващи между членове на семейството с различни характери и 
перспективи. Част от това е да се научим в кои разговори да участваме и 
кои да избягваме. Друга част е по-сериозна: например членове на 
семейството, които са враждебни към вярата ви. Или пък вие сте мислели 
за себе си като за човек изпразнил вече гнездото си, само за да се окажете 
отново със син или дъщеря в старата спалня, може би водещи със себе си 
съпруга, партньор или деца. Това е достатъчно трудно дори когато става 
дума за член на семейството когото познавате през целия си живот и който 



знае, както се казва „къде са заровени труповете”. Когато добавите и други 
хора, често носещи свои собствени твърде объркани динамики, неизказани 
вражди и примирия и объркани стари истории, нещата стават много по-

сложни. Как тогава да носим кръста си когато трудностите дойдат 
неизбежно? 

Първо, благовестието ни призовава към мир. Да, Исус ни казва, че Той 
носи меч и разделения и че понякога това разделя семейства (Мт. 10:34-

37). Но има разлика между разделения заради благовестието и светски 
разделения (1 Кор. 1:10-17). Духът носи мир (Гал. 5:22) и божиите синове 
са призовани да бъдат миротворци (Матей 5:9), така че ние трябва да 
„търсим мир с всички” (Евреи 12:14). Често разделенията, които се случват 
в големите семейства са свързани с противоречиви духовни светогледи, но 
понякога разделенията не са свързани с невярващи членове на семействата 
преследващи християните, а понеже християните са решили да вървят 
напред и, по време на семейните събирания, да очистят зърното от плявата 
веднага, точно сега, вместо, както Исус ни казва, да почакат до деня на 
съда (Матей 13:29-30). Да, благата вест изважда греха на яве, но не за да 
осъжда (Йоан 3:17). Благовестието стратегически изважда греха на яве, за 
да може да посочи към Христос. Да отчуждаваме невярващите семейни 
членове понеже те мислят или чувстват като невярващи не е пътят на 
кръста. 

Някои християни смятат, че тяхната нападателност всъщност е знак за 
святост. Те напуснат рождествената трапеза казвайки: „Вижте, ако не ви се 
противят вие не сте наистина с Христос!” Разбира се, понякога 
разделението е необходимо. Но помислете за качествата, които Исус 
изисква от църковните водачи – те не трябва да са „крамолници” и трябва 
да имат „добро име” (1 Тим. 3:3,7). Това се намира в същия списък, който 
включва и да не бъдат еретици или пияници. Вашето присъствие трябва, 
доколкото е възможно, да носи мир и спокойствие. Благовестието, в което 
вярвате не трябва да носи безредие. 

Освен това Писанието ни призовава към почит. Ние трябва да се боим от 
Бога, да се покоряваме на царя и да почитаме (забележете това) всички (1 
Петър 2:17). Ако братовчедката ни Хети Джо удря шотове текила в колата 
си паркирана пред къщата, в която се провежда семейна сбирка, за да се 
подготви за дозата кокаин, е, тя все още носи отпечатъка на Бога, Когото 
вие почитате. Не можете да вършите божията воля като се противите на 
божията воля. Т.е. не можете да евангелизирате например вашите 
невярващи баща и майка  без да ги почитате. Бог ни е казал да отдаваме 
почит на когото трябва да бъде показвана такава. Това означава да 
показваме, навсякъде където това е възможно, уважение и благодарност. 



Това изисква и смирение. Част от причината за много от проблемите ни с 
наши роднини е, че ние виждаме разликите, които имаме относно Исус 
като еднакви с разликите, които имаме относно политиката в близкия 
изток, възможностите на нашия любим отбор да стигне тази година до 
финалите или кой заслужава най-голяма благодарност за семейния обяд. 
Като християни ние не можем да сме тези, които, подобно на 
професионалните поляризатори в културата около нас, желаят винаги да 
имат последната дума. Исус нито веднъж не се опитваше да докаже, че е 
прав. И Той беше обвиняван за всички от това, че е пияница до обладан от 
демон. Той отхвърли изкушението на сатана да покаже явно, че е прав – 

като се хвърли от върха на храма и бъде театрално спасен от Бога – като 
вместо това очакваше Бог да Го прослави от празния гроб. 

В отношенията си с нашите роднини ние често клоним към сатанизъм – 

особено с тези, които са номинални християни или невярващи – понеже се 
гордеем, че познаваме истината на благовестието. Поради тази причина 
ние се чувстваме големи когато чичо Рони надуто заявява, че „много 
пътища водят към Бога”. Чичо Рони греши, но ние не трябва да искаме да 
му докажем, че сме прави повече от това да го видим възкресен. Оказваме 
се на това място когато забравим как сме дошли при Христос. Това не е 
станало поради нашата брилянтност, сякаш сме били приети в университет 
от Брашняната лига или поради упражняване на нашата воля, подобно на 
печеливша стратегия за игра на шах, която сме научили. „Какво имаш, 
което да не си получил,” пита апостол Павел (1 Кор. 4:7). Сатана иска да ви 
унищожи чрез този първичен грях, гордостта (1 Петър 5:7-9; 1 Тим. 3:6). За 
него е без значение дали гордостта идва от факта, че вие се оглеждате на 
семейната трапеза и осъзнавате колко повече пари изкарвате от своя втори 
братовчед или понеже се оглеждате и казвате: „Благодаря ти, Господи, че 
не съм като тоя бирник”. Крайният резултат е същият (Пр. 29:23). Освен 
ако не принадлежите към някое особено свято семейство вие ще виждате 
разпадащи се бракове, родителски кризи и стотици други следствия от 
проклятието (и вие самият ще изпитвате лично доста от тях). Ако 
отговорът ви е да се надувате докато се сравнявате с останалите на вашето 
семейно събиране присъства един сатанист, и това сте самият вие. 

Това на свой ред призовава към зрялост. Ако следваме пътят на кръста ние 
ще следваме пътят, по който пое Исус: от изкушение, към страдание, към 
разпятие и в крайна сметка към слава. Често ние мислим за тези изпитания 
като за големи неща, но те рядко са такива. Бог може да ви доведе до 
зрялост в Христос като се борите с лъвове пред императора или като 
държите плакат, на който е написано Йоан 3:16 на площада в Пекин. По-

вероятно е обаче тези изпитания да дойдат като привидно малки 
изкушения – като това дали понасяте търпеливо своя оригващ се на другия 



край на масата девер, който иска да говори за това как кубинците са убили 
президента Кенеди или как може да забогатеете както се присъедините към 
неговия многостепенен маркетингов бизнес за продажба на разхлабителни 
билки. Един от въпросите, които трябва да си зададем е дали трудностите, 
които срещаме са следствие от нашата незрялост и понякога отговорът е 
положителен. 

Във всеки случай обаче трябва да виждаме проблемите около нас като 
нещо повече от неща, които биха изчезнали стига само да бяхме част от 
различно семейство. Те винаги ще присъстват. Помнете също, че кръста 
сочи към деня на съда когато ще даваме отчет за всяка празна (това 
означава привидно малка, незначителна или незапомняща се) мисъл, дума 
или действие. Ще видим как Духа ни е водил да носим кръста си на всяка 
възможна арена, в която е било възможно да живеем благовестието, 
включително на масата на леля Флоси. 

Тук аз използвам думата “трудности,” за да говоря за тези ежедневни 
сблъсъци, които изискват търпение и мъдрост, но които обикновено не 
заплашват самото семейство, а под „травма” имам предвид опитностите на 
нараняване и болка, които застрашават нечие усещане за съществуване и 
общност. Понякога линията между двете неща е донякъде размита, 
особено когато става дума за отношения между родители и своенравни 
деца. Не обичам особено израза „блудни деца” понеже той предполага, че 
децата са тези, които са заминали в далечна страна докато родителите са 
останали у дома. Не това обаче е идеята на Исус. Всички ние сме блудни – 

просто се намираме на различни места в нашата изкупителна история. 
Често би било също толкова удачно да говорим за „блудни родители,” 

„блудни братя или сестри” и „блудни църкви”. Разбира се, съществува 
също така широк спектър в това, което можем да наречем „блуждаещи 
деца” вариращ от семейства, които са непокътнати и се обичат един друг 
до ситуации, в които децата показват презрение и омраза към родителите 
си и дори са въвлечени в опасно и социално разрушително поведение. Но 
има една особена агония, която се появява когато един родител или 
духовен родител вижда как едно дете се скита далеч от пътя, на който той 
или тя е бил учен и върви към себеунищожение. Ако, както пише апостол 
Йоан: „По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада 
ходят в истината” (3 Йоан 4) обратният образ със сигурност също е 
верен. 

Понякога тази болка е усилена от едно неадекватно усещане за грях и 
благодат, не от страна на „блудните,” а на тези, които очакват те да се 
завърнат. Някои родители могат да чувстват някакъв вид предателство, 
сякаш неверието на детето е само по себе си действие на омраза насочено 



към родителя понеже детето дължи на семейството собственото си 
обръщение и ученичество. Един родител може да бъде удивен, че детето се 
бунтува – „Как е възможно да направи това след като е било отгледано по 
този начин?” или „Колко е неблагодарна след всичко, което сме направили 
за нея!” Ако откриете, че мислите по този начин осъзнайте какво се случва. 
Вие пропускате какво Бог ни е открил чрез кръста. Реалността не е само, че 
вие имате работа с един „блуден син,” а че Бог има работа с един „блуден 
космос”. 

*** 

Грехът и бунта против Бога са универсални (единственото изключение е 
Исус) през цялата история на човешката раса, включително в самият вас. 
Всички наши истории включват нашето съзнаване на божието откровение 
в нашата съвест и въпреки това ние сме се отвърнали с неблагодарност към 
себе си и към идолите, които сами сме си направили (Римл. 1:18-23). Да 
знаем това за себе си е жизнено важно, за да можем да се отнасяме добре с 
хората, които ни разочароват чрез своето неверие и бунт. Да се 
удивляваме, че детето ни, или човекът когото сме наставлявали, може да 
извърши който и да е грях или да се отклони от пътя означава, че не сме 
разбрали добре това, на което кръста ни учи за човешкия грях и човешкото 
сърце. 

Понякога – обикновено неизказано – съществува едно усещане, че сме 
били предадени от Самия Бог понеже Той не се е намесил, за да спаси 
детето. Често това е вкоренено в едно трансакционно разбиране за това 
какво представлява родителската грижа. Като казах по-рано някои хора в 
нашия съвременен свят мислят за родителството по начин еквивалентен на 
отглеждането на добитък или програмиране кода на компютър, един 
относително прост въпрос на причина и следствие. Понякога християните 
приемат точно същото виждане, дори рано в живота си, наблюдавайки 
едно непослушно бебе и осъждайки родителите му заради това, че не му 
определят режим на спане, който ще гарантира задоволство. Това става 
още по-ясно когато християните правят същото с един духовен механизъм 
вместо с технически такъв. „Възпитавай детето отрано в подходящия за 
него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее” (Притчи 
22:6) е стих, който много родители на непокорни деца „изискват” както 
едно „обещание,” че в края на краищата Бог ще спаси детето им. Разбира 
се, не това учи книгата Притчи. Не съществува евангелие на просперитета 
за родителство. Текста, както и много други притчи, говори за един общ 
принцип: родителската насока спрямо децата им е формираща по някакъв 
начин за остатъка от живота им. Това със сигурност е вярно. Но това не 
означава, че едно дете отгледано в християнски дом в края на краищата ще 



стане християнин дори ако то е било отгледано в много добро християнско 
семейство. В много случаи деца, които израстват с Библията и химни в с 
топлата екосистема на благовестието навсякъде около тях в края на 
краищата ще се отрекат от всичко това. Понякога това е – подобно на 
блудния син в притчата на Исус – за кратък период от време докато детето 
се опитва да намери своята идентичност различна от тази на родителите 
си. Понякога е за цял живот. 

Това не означава, че всички евангелски наставления и насоки на 
родителите са били напразни. Ние всички се изправяме – за добро или за 
лошо - срещу нашето минало, понякога дори все повече докато остаряваме 
или в най-неочакваните моменти. Има много хора, които са израснали в 
християнски семейства, но са, както би се изразила Фленари О’Конър, 
„преследвани от Христос”.  Това означава, че техните чувства и скрита 
интуиция продължават да ги подтикват към една конфронтация с Христос, 
Когото те не желаят да срещнат. Понякога това „преследване от Христос” 

се превръща в един полтъргайст шумно подтикващ съвестта от 
насложилите се спомени от старите песни от неделното училище или 
четенето на Библията със семейството или примерът на родителя, който се 
 е молел с него преди лягане. Понякога това води до обръщение, понякога 
дълго след смъртта на родителя. Понякога не става така. Познаването на 
фактите и дори потопеността в божиите неща, не гарантира 
новородждение. Пазачите, които станали свидетели на възкресението, 
както ни казва Матей в един от най-незабележимо подривните евангелски 
текстове, получили „много пари,” за да отрекат това, което видели със 
собствените си очи: най-великият момент в космическата история, който 
някога се е случвал. Колко пари биха били достатъчни, за да направят 
това? Но ние знаем, че Духът може да обвини всеки за грях и да доведе 
всеки до вяра в Христос, дори след  години на бягство. Духът духа където 
си иска и не можем да го проследим. Можем само да чуваме как листата 
шумолят при преминаването Му (Йоан 3:8). 

Понякога това, което родителите преживяват не е усещане за 
просветление, а неправилно чувство за вина. Те или прекарват цялото си 
време в последващо обмисляне на отдавна минали родителски решения, 
провали или пропускали или се чувстват виновни за начина, по който в 
момента се справят с дете в активен или пасивен бунт. Никога няма да 
забравя един стар човек, един впечатляващ, богоугоден християнин, който 
веднъж дойде в офиса ми и избухна в сълзи казвайки, че се бои, че ще 
отиде в ада. Той очевидно познаваше и приемаше благовестието затова го 
попитах защо мисли така. Той каза, че причината са думите на Исус, че 
всеки, който се отрече от Него пред хората и Той ще се отрече от него пред 
Своя небесен Отец (Матей 10:33). Този човек вярваше, че често се отрича 



от Христос. Когато настоях да науча повече за това той ми обясни, че 
порасналата му дъщеря, която не беше християнска, има дълга 
извънбрачна връзка и че е родила малко момче от нея. Покрусен от вина 
той ми каза, че дъщеря му знае какво родителите й мислят за морала в 
брака и сексуалността, но той не винаги повдига въпроса когато те са 
заедно. Той също така ми обясни, че редовно посещава дъщеря си и че 
двамата водят „нормални”  разговори между баща и дъщеря и често се 
смеят заедно. И аз научих, че той участва редовно в живота на своя внук. 
Това, което този човек не осъзнаваше беше, че той живееше геройски. Той 
беше християнски модел на родител и дядо, но се чувстваше сякаш отрича 
Христос понеже не всеки разговор с дъщеря му представляваше спаринг 
свързан с библейските текстове говорещи за сексуалния морал. Това е 
тъжният резултат от вида враждуваща култура, в която живеем. В нашата 
ревност да защитаваме вярата понякога без да желаем това ние 
представяме една картина, в която цялото ни взаимоотношение с 
невярващите трябва да бъде непрестанен спор. Не това е начина, по който 
Бог се отнася с нас. 

Всъщност хората понякога наистина се обръщат понеже са изгубили някой 
спор, но аз рядко виждам това. Обикновено присъства една стратегически 
казана дума, свидетелство за Христос и след това човекът, който е 
изговорил думата има търпението да чака Духа да я употреби. Както ни 
учи Исус: „И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли 
семе в земята. и спи и става нощ и ден; а как никне и расте, той не знае” 

(Марк 4:26-27). Това изглежда твърде бавно и тежко за някои от нас. Ние 
искаме да спечелим спор, да видим децата си спасени и след това да 
продължим да си живеем живота. Но не това е начинът, по който работи 
Бог. Преди много години аз преживях разрушаването на 
взаимоотношенията ми с приятел (толкова, ако не и повече по моя вина 
колкото и по негова), но по онова време той не отговаряше на бележките, 
които изпращах, за да се извиня за вината си. Говорейки с един мъдър стар 
човек аз споделих колко измъчван се чувствам от този неразрешен 
конфликт. Старият човек каза: „Мисля, че ти мислиш за това както за един 
разказ и искаш да сложиш края на това място. Искаш проблема да се реши, 
но трябва да разбереш, че животът не е книга. Може никога да не видиш 
разрешение тук и трябва да се довериш на Христос за края.” Той беше 
напълно прав. Почти веднага щом видях това и казах на Бога, че приемам 
факта, че може никога да не видя приятелството ни възстановено, моят 
стар, а сега и нов, приятел се свърза с мен приемайки извинението ми и 
сам се извини от своя страна. Това не е рецепта как да принудим Бог да 
действа, точно обратното. В много случаи обаче аз съм смятал, че Бог иска 
да разпъна своята нужда от един живот на „завършени истории” преди да 
преживея благодатта на разрешението. 



Повечето хора – включително блудни членове на семейството – се борят с 
благовестието, като правим и всички ние, в продължение на много време 
преди да тръгнат към Христос, ако изобщо някога го направят. В много 
случаи решаващият фактор не е някой изгубен спор, а точно това, което 
присъства в притчата за блудния син: криза. 

Преди известно време група учени направили експеримент, в който всеки 
четял притчата за блудния син на хора от различни части на света: Азия, 
Африка, източна Европа, близкия изток, северна Америка. След това 
изследователите помолили хората от всяко място да преразкажат 
историята. Имало един детайл, който хората от развиваните се страни 
винаги споменавали и един, който тези от развитите винаги пропускали: 
гладът. Ще си спомните, че синът взел наследството, отишъл в далечна 
страна и там го похарчил и проиграл. Той „дошъл на себе си” и се върнал у 
дома, казва Исус, едва след като „настана голям глад в оная страна и той 
изпадна в нужда” (Лука 5:14). Хората живеещи в изобилие не помнят тази 
част от историята понеже тя им се струва дребен детайл. За тези, които 
постоянно живеят в опасност от глад това изглежда важна част от 
историята. И наистина е така. Когато общуваме с хора, които се скитат 
далеч от вярата ние трябва да разберем, че понякога те няма да започнат да 
оценяват дълбоките въпроси в живота си докато не попаднат в ситуация, в 
която не знаят какво да направят. Ние трябва да бъдем такива родители, 
дядовци и църкви, които продължават да подържат всяка възможна връзка: 
така че нашият блуден син да знае как да се върне обратно у дома и да 
знае, че ние ще го посрещнем на пътя вече подготвяйки тържеството. 

Това обаче изисква да умрем за себе си. Болката по едно блудно дете е 
истинска и трябва да присъства в един живот воден от Духа. Исус плака за 
Ерусалим (Лука 19:42-44). Апостол Павел казва, че предпочита самият той 
да отиде в ада и да бъде отделен от Христос „за моите братя, моите по 
плът роднини” (Римляни 9:3). Но тази болка не трябва да бъде бъркана със 
светското желание да покажем на света наоколо колко „благословени” и 
„успешни” семейства сме. В много случаи истинската трагедия в едно 
семейство с бунтуващи се деца не е, че родителите са наранени от това, а 
че родителите се срамуват от децата си. Ако „добрите” деца бяха резултат 
просто на някаква техника тогава можехме да се хвалим с нашата правда 
чрез живота на децата си. Но те не са. 

Същото важи е за обратната ситуация. Ако смятаме, че има нещо 
недостатъчно или срамно в едно семейство с блудни деца тогава трябва да 
заключим, че има нещо недостигащо или срамно в божието семейство. Но 
семействата не се въртят около нас и това да направим добро впечатление 
пред света. Понякога може да се случи едно дете да види кръста в живота 



на родителите си чувайки родителите си да казват: „Няма значение какво 
си направил. Няма значение къде отиваш. Ти винаги си нашето дете и ние 
винаги ще се радваме да кажем това. Може да не харесваме какво правиш, 
но не се срамуваме от теб.” Това е същия вид любов, която нашия Баща ни 
показва, любовта, която някога ни е довела до покаяние (Римляни 2:4). 

Дори при щастливи завършеци на подобни ситуации рядко има очевиден и 
рязък преход от мрак към светлина, не повече отколкото за всеки един от 
нас. Бог прощава на хората веднага щом те се покаят и повярват. След това 
Той прекарва остатъка от живота ни, за да ни оформя и формира, 
отдалечавайки ни от лошите ни навици и създавайки желание за нови. Бог 
е безкрайно търпелив и нежен към нас. Такива трябва да сме и ние. Синът 
или дъщерята, който, например е прекарал своето време в чуждата земя в 
непрестанна пристрастеност може изведнъж да изгуби желание за 
наркотиците, които до този момент е употребявал, но това не е много 
вероятно. Обикновено това, което следва е една дълга битка за святост, 
често с отстъпления и връщания назад по пътя. Не трябва да се отчайваме 
от това, нито пък трябва постоянно да напомняме на покаялото се дете 
какво ни е причинило то. Ако истински вярваме благовестието на кръста 
всичко това трябва да е разпънато и оставено зад нас. Вместо това ние 
трябва да показваме търпение и същия вид забравливост на старите болки, 
която Самият Христос е показал спрямо нас. „Колкото отстои изток от 
запад толкова е отдалечил от нас престъпянията ни,” казва псалмистът 
(Пс. 103:12). 

В първата от историите на Нарния Едмънд застава срещу царят Аслан и 
срещу роднините си съюзявайки се със злата бяла вещица привлечен от 
хипнотизиращия локум. Накрая, разбира се, Едмънд се обръща. Другите 
деца виждат лъва да ходи и да говори с неотдавнашния бунтовник, макар 
че не могат да чуят разговорът. Аслан се приближава към тях с Едмънд. 
„Ето вашия брат,” казва Аслан. „И няма нужда да говорите с него за 
миналото.” Това е и нашата история. Ние всички сме Едмънд. И ние трябва 
след това да показваме същата благодат към тези, които са ни 
разочаровали или са съгрешили против нас, дори – може би особено – ако 
това са собствените ни деца. 

*** 

Понякога християните говорят за това, че те са „за семейството” и имат 
„здрави семейни ценности” сякаш това би било за всеки една положителна 
картина за християнството. За мнозина обаче идеята за „семейство” е 
ужасяваща. Много хора са преживели най-големите си страдания, дори 
голяма травма, от ръцете на членове на своите семейства. Една жена, която 
беше изпитала ужасни страдания от своя втори баща ми каза, че не смята, 



че някога би могла да е християнка и че кръста е причината за това. Тя 
слушаше проповядването на благата вест заедно с думите изречени от 
Христос: „Отче, прости им, не знаят какво правят” (Лука 23:34). Ако 
това  е християнството, каза ми тя, тя не желае да има нищо общо с него. 
Тя знаеше какво е преживяла и не можеше да се преструва, че то не е 
нищо. Разбрах какво имаше предвид. Ако мислех, че това е благовестието 
и аз не бих вярвал в него. Но то не е това. 

Мнозина през вековете са се опитвали да запазят божията репутация като 
са омаловажавали Неговият гняв. До някаква степен подобен импулс е 
добър понеже много хора имат една неправилна представа за Бога като 
гневен, мрачен, наказващ Бог, а не като Богът на изобилната любов, Който 
Исус ни открива. Божият гняв не е нервно избухване. От друга страна тези, 
които желаят да ни отклонят от божия гняв се излагат на опасността да 
премахнат божието откровение за Самия Него, като свят и справедлив, 
като Такъв, Който „няма да остави виновния ненаказан” (Изход 34:7). На 
кръста, пише апостол Павел, „Бог осъди греха в плътта” (Римл. 8:3). 
Важно е да знаем това особено хората, преживели ужасни неща в живота 
си. 

Интуицията на скептичната жена, с която говорих беше права. Тя не 
желаеше разплата. Но тя знаеше, че някой, който прикрива това, което й се 
беше случило не е справедлив. Бог е на същото мнение. Той е положил в 
съвестта ни разбирането, че този, който „оправдава нечествия” е зъл, така 
както и този, който „осъжда праведния” (Притчи 17:15). Наистина една 
голяма пречка за вярата в Бога е точно това, което чувстваше тази жена: 
страхът, че много действия на ужасяваща жестокост ще бъдат скрити и 
никога няма да бъдат предадени на правосъдието. Това би трябвало да ни 
тревожи дори повече отколкото действително го прави. Вътрешното ни 
усещане за справедливост и склонността ни да се противим на неправдата 
е част от най-основната човечност не поради грехопадението, а поради 
нашето сътворение по божия образ. Това е вярно дори за хората, които 
твърдят, че са ужасени от идеята за един гневен Бог. 

Песента от периода на гражданската война „The Battle Hymn of the 

Republic” е изпълнена с библейска образност за Бог „стъпкващ лина пълен 
с гроздовете на гнева” и носещ „ужасен въртящ се меч” срещу злото и 
робството. Това е важно понеже американците пеещи тази песен си 
напомнят, че робството не е просто един местен конфликт, а конфликт 
свързан с морална отговорност, една отговорност, която щеше да търси 
разрешение дори ако войната беше изгубена. По подобен начин 
движението за граждански права представя своята съпротива чрез 
ненасилие на злото на Джим Кроу със същите термини когато Мартин 



Лутер Кинг мл. говори против насилието на полицията в Алабама 
казвайки: „Ние ще ги оставим да стоят пред своя Бог и света опръскани с 
кръвта и миризмата на техните братя негри”. Той сочел към Съдийския 
престол където злото ще бъде държано отговорно. Той казвал това, което в 
същата епоха, фолк певеца Одета пеел за терористичните нападения на Ку 
Клукс Клан: „Може да тичате дълго време, но нека да ви кажа: всемогъщия 
Бог ще ви повали”. Всичко това е основано на Писанията, на Стария и 
Новия завет. Бог няма да Си затвори очите пред злото. Кръста със 
сигурност утвърждава това. 

За съжаление виждането на тази наранена жена за благовестието вероятно 
идваше от изповядващи християни, които погрешно са описали Бога по 
начина, по който тя Го възприемаше. За наш срам мнозина правят това 
точно по отношение на най-скритите, най-ужасни действия на физически и 
психически ужас срещу беззащитни деца. Колко пъти сме чували за 
мълчание срещу някое ужасно действие на детско или семейно насилие 
понеже хищника е „простен в кръвта на Христос”? Този вид евтина 
благодат не е благата вест на Исус Христос. 

Там където съществува насилие над беззащитни хора от тези, които имат 
власт над тях църквата трябва да изисква отговорност. Там където подобни 
простъпки са престъпления против гражданския закон църквата веднага 
трябва да уведоми тези, които са натоварени със задачата „да наказват 
злотвореца” (Римл. 13:4): т.е. гражданските власти. Освен това църквата 
трябва да направи всичко възможно, за да се увери, че хищниците не 
използват за духовно покривало името на Исус Христос, за да вършат 
своите зли дела. Това означава изваждане на показ на всяко потенциално 
нараняване и отговорно сътрудничество с разследващите органи всеки път 
когато съществува съмнение за вреда над дете, брачен партньор или някой 
друг. Дори когато правим това ние знаем, че има хора, може би дори на 
нашите собствени пейки, които мислят, че понеже никога не са били 
хващани в своите физически, сексуални или психологически злоупотреби 
това означава, че те са избегнали отговорността. Ние трябва да бъдем тези, 
които напомнят на такива хора, че „няма нищо скрито, което да не се 
открие и нищо тайно, което да не излезе на яве” (Лука 8:17), ако не в този 
живот то в следващия. На кръста божият гняв и божията любов вървяха 
заедно, те не се отричаха един друг. 

Англиканският пастир Джон Стот твърди, че никога не би могъл да вярва в 
Бога ако не беше кръста. По неговите думи в един свят на такива ужаси – 

изгаряни деца, пребивани жени, концентрационни лагери и геноциди – как 
можем да вярваме в един Бог, Който е агностичен спрямо всичко това? 
Стот пише, че е посещавал храмове в Азия и е стоял пред статуи на един 



спокоен, изглеждащ отдалечен Буда с кръстосани ръце, затворени очи, 
леко усмихващ се. Въображаемото му било подтикнато да се отдръпне от 
това и да се обърне към „самотната, изкривена, измъчена фигура на кръста, 
с приковани ръце и крака, разкъсан гръб, изкълчени крайници, чело 
кървящо от трънен венец, пресъхнала и непоносимо жадна уста пропадаща 
в изоставения от Бога мрак. Това е Бог за мен!” Наистина това е Богът, 
Който е там. На кръста Исус се отъждестви с насилваните, одумваните, 
безсилните и засрамените. Той стоеше там с нас, или по-скоро, висеше 
заедно с нас. И в този безсилен акт той също така нанесе смътния удар на 
силите на злото, които всеки един от нас е изпитвал. Исус не е далеч от 
вашата болка, Той беше прикован от нея – с нея и с вас. 

Но ако сте преживели ужасни неща може все още да се чудите какъв е 
пътят пред вас. Как, може да питате вие, да се покланяте на Бог-Отец ако 
никога не сте виждали в баща си нищо освен гняв, насилие или 
хищничество. Може обаче да се окаже, че вие сте били подготвяни от Бога 
да бъдете този, който най-добре може да предаде на другите какво 
означава да имате Бога за свой Баща. Вие знаете какво Бог не е. И може да 
копнеете, да желаете, сред своята болка, за един родител, който ви обича, 
приема и защитава. Фредерик Бучнер пише, че християнството е в по-

голямата си част добро пожелание. Под това той няма предвид, че 
християнството не е вярно, точно обратното. Той пише, че дори тази част 
от нас, която, когато е било извършено нещо неизговоримо ужасно, копнее 
за нещо като съд  или „отразява желанието резултата да бъде изравнен”. 

Желанието за един баща, който не прилича на ужаса, който познавате не е 
просто ваше въображение. Вие знаете разликата между това, което трябва 
да бъде и което се е случило с вас. „Понякога желанията са крилете на 
истината, която идва,” заключава Бучнер. „Понякога истината е това, което 
ни кара да я желаем.” 

Разбира се, това, което ни се е случило в миналото ни формира и това е 
особено вярно когато ужасни неща се случват там където трябва да е най-

сигурното място: семейството. Някои хора са решили, че това означава, че 
техния живот е невъзвратимо, дори може би вечно хванат от страха, вината 
или гнева следващи преживяното. Отново, спомнете си, че следвате един 
разпънат Христос. Не можем да знаем защо Бог е позволил да преживеете 
това, през което сте преминали. Няма отговори на подобни тайни и 
вероятно не би ни било от голяма помощ дори да знаехме отговорите на 
своите въпроси „защо”. Понякога хората разбират погрешно известният 
пасаж: „Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят 
Бога, които са призовани според Неговото намерение” (Римляни 8:28). Те 
погрешно приемат, че това е просто различен начин да кажем: „Всичко се 
случва с определена причина” или „Това, което не те убива те прави по-



силен”.  Не. Писанието не казва, че всичко, което ти се е случило е добро, в 
никакъв случай. Писанието казва, че във всичко Бог работи за ваше добро, 
за да ви направи като Христос. Разпятието не е добро. И все пак, дори на 
кръста, Бог работеше обръщайки злото против него, побеждавайки го със 
собствените му оръжия. Не може да знаете защо сте преживели това, което 
ви се е случило. Но може да знаете, че сте оцелели. Носите рани, да, и те са 
част от това, кой сте. Но когато за първи път срещнете Исус в своето 
възкресение вижте ръцете и страната Му. Те все още носят белезите на 
римските чукове и копия (Йоан 20:24-290. И все пак Той не е жертва. Той е 
триумфиращия лъв от Юда, Наследникът на вселената. И в Него вие също 
сте такъв. 

*** 

Как обаче, между сега и тогава, човек се справя с раните на една семейна 
травма? Може би, както казахме по-горе, вие сте разбирали погрешно 
какво означава да простите. Прошката в светлината на кръста съвсем не 
означава, че греховете биват извинявани. Всъщност кръста ни уверява в 
това, което Бог вече е казал: всеки грях и всяка несправедливост ще бъдат 
осъдени или на кръста или в ада. Част от объркването какво означава да 
простиш е че някой би казал, че благовестието означава да прощаваме на 
всеки докато друг би казал, не, ние трябва да прощаваме така както го 
прави Бог: на тези, които се покайват и се извиняват. Несъгласието тук не е 
свързано толкова с това, което Писанието ни заповядва да правим, да 
прощаваме, за да бъдем самите ние простени (Матей 6:14), а по-скоро 
какво имаме предвид когато казваме „прошка”. Хората, които биха казали, 
че не трябва да прощаваме освен ако човекът, който ни е наранил не се 
покае включват в прошката идеята за примирение, вместо да оставят 
нещата в сферата на прекъснатите отношения. Аз бих се съгласил с тях, че 
не е задължително да се примирите с някой, който ви е наранил. От една 
страна, в зависимост от обстоятелствата, подобно примирение може да 
бъде вредно за вас или за други хора. Или, понякога, цената на 
примирението, от страна на другия човек, е по-своята същност просто 
начин да прикриете какво се е случило. Очевидно не можете да имате и 
двете неща заради интегритета на съвестта си и поради любов към 
ближните, които ще бъдат наранени по-нататък. Библията ни казва да 
„търсим мир с всички,” но конкретизира това с думите „доколкото зависи 
от вас” (Римляни 12:18). Понякога това не е възможно понеже не зависи 
от вас. 

Говорейки от библейска гледна точка прошката според мен не означава 
винаги примирение. Да, Бог се примирява с нас когато ние се покайваме и 
повярваме идвайки до единение с Христос. Но, дори преди това, Бог е 



„добър към неблагодарните и злите” (Лука 6:35). Прошката включва, дори 
когато не включва примирение, един отказ да изискваме отмъстителна 
справедливост – да желаем греховете спрямо нас да бъдат отмъстени от 
самите нас. Това не означава, че няма да има правосъдие. Когато сме 
преследвани или хулени ни е казано „не си отмъщавайте, но давайте 
място на божия гняв както е писано: „На мен принадлежи 
отмъщението, Аз е сторя въздаяние” (Римл. 12:19). Това не означава, че 
човек не трябва да търси справедливост, а единствено, че не трябва да 
„връща зло за зло” (Римл. 12:17). Да извикаме полиция когато се извършва 
престъпление не означава да плащаме зло за зло. Да държим едно дете 
извън дома понеже в него живее дядо насилник не означава да връщаме 
зло за зло. Когато една църква дисциплинира съпруг или баща, който не 
изпълнява своите задължения това не означава, че тя връща зло за зло. 

Мнозина вярват, че са свободни от миналото си просто понеже не чувстват 
гняв към хората, които са ги предали или наранили. Понякога причината за 
това е понеже самата болка е направила човека нечувствителен. Може да 
сте по-гневен отколкото си мислите просто гневът да е дълбоко потиснат. 
Преди всичко, разберете, че самият гняв сам по себе си не е грях, личното 
отмъщение е. Често гневът не влиза в противоречие с това да сте милостив 
към другите, а е именно част от това да бъдете милостив. 

Един съветник ми каза, че това, което чува от хора, които са били жестоко 
пренебрегвани или дори наранявани от родителите си е: „Е, те са 
направили най-доброто, което са знаели”. Това звучи похвално и дори 
духовно, но в повечето от тези случаи това не е прошка, а себезащита. 
Човекът не желае да се изправи лице в лице с факта, че той или тя са имали 
родители, които са били толкова заети или жестоки, че е по-лесно да 
рационализират това, което се е случило. Но това не води към изцеление 
понеже представлява криене от реалността зад идеализирани образи. 

Но ако сте преминал през някакво разочарование или травма в своето 
минало, може би дори дълбока травма, вие не трябва да криете мрачната 
реалност от себе си. На кръста Бог изяви и понесе най-плашещите 
възможности на падналата човешка опитност. Не можете да се върнете и 
да промените миналото. Понякога хората, които искат да не са минавали 
през плашещи и травматични семейни ситуации ще проиграват сценариите 
отново и отново питайки се: ”Какво бих направил различно?” Понякога 
това достига дори до обвинение за неща, за които на рационално ниво те 
знаят, че не са виновни (както едно дете, което се обвинява за развода на 
родителите си или жена, която се обвинява за аферата на своя съпруг). 
Можете да скърбите за миналото си, но не можете да го промените. Но 
можете да знаете, че макар да сте формирани от своето минало вие не сте 



победени от него. Вие сте оцелели. Животът ви е скрит в Христос. Поетът 
Крисчън Уимън пише за „сладката, милостива амнезия” в живота му, която 
е била прекъсната от осъзнаването на това, което е преживял в миналото. 
„Как сега, като изпод затрупани руини, моето детство отново оживява?” 

пише той. „Господ ми позволи да изпея раните, чрез които съм съграден и 
опетнен.” Вие също може да се чувствате омърсени от раните си, но 
заслушайте се дълбоко в живота си и ще видите как сте били изградени от 
тях. Изпейте раните. Под това няма предвид да ги изпеете с някаква 
радост, а по начина, по който Исус прави това на кръста с Псалм 22 – с 
искрена скръб от един привидно липсващ Бог докато си спомня времето на 
Неговото присъствие. 

Кръстоподобното виждане за реалността означава, че църквата трябва да 
знае как да скърби когато говори за семейството. Ние лесно можем да пеем 
заедно при поклонение заедно с пророк Еремия „Велика е Твоята 
вярност” (Плач 3:23), но едва ли някой друг текст от цялата книга. Кой би 
решил да пее на хвалебна служба, отново с Еремия: „Обвил си се с облак, 
така че молитвата ни да не може да премине” (Плач 3:43-45). Вместо 
това ние често се обръщаме към една насилена радост, която е част от ad 
hoc литургията на много евангелски църкви. В началото на службата един 
усмихващ се пастир или водач на хвалението вика: „Страхотно е отново да 
ви видя!” или „Радваме се, че сте тук!” В края на службата същото озъбено 
лице казва: „Ще се видим следващата неделя! Приятна седмица!” Казваме 
си, че това е понеже  ние „се радваме в Господа”. Но въпреки това мнозина 
наранени хора се чудят дали този вид усмихнатост и щастие, които 
свързваме с живота с Христос са ги подминали. Хората – включително 
тези, които са били изоставени или наранени от най-близките си – смятат, 
че да бъдеш „християнин” означава да се научиш да се усмихваш през 
цялото време. Но кръста ни казва нещо съвсем различно. 

Исус казва „Блажени скърбящите понеже те ще се утешат” (Матей 5:4). 
В царството ние получаваме утеха по различен начин от този, който 
предписва съвременната култура и със сигурност не като се преструваме 
на щастливи. Ние сме утешавани когато виждаме нашата пречупеност, 
нашия грях, нашите отчаяни обстоятелства и тъжим, плачем и викаме за 
избавление. Затова Яков, братът на нашия Господ, изглежда толкова 
странен на съвременния християнски етос. „Тъжете, ридайте и плачете,” 

пише той. „Смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви на тъга” 

(Яков 4:9). Какво ще се случи на църковен водач, който започва службата с 
„Какъв окаян ден!” или „Надявам се да сте плакали доста през тази 
седмица!” Бихме го помислили за побъркан. Отначало Исус винаги ни 
изглежда луд (Йоан 7:15, 20). Но истината е, че малцина от нас са толкова 
щастливи колкото се преструват, че са. Може би най-доброто нещо, което 



можем да предложим на семейството си са повече сълзи, повече викове за 
помощ, повече изповеди на грях, повече отчаяни молитви, които са твърде 
дълбоки за да намерим за тях. Може би тогава самотните и отчаяните сред 
нас ще видят, че благовестието не е дошло за щастливите, аз а 
сърцесъкрушените, не за здравите, а за болните, не за намерените, а за 
изгубените. 

*** 

Може би обаче вие не сте живели с травма, а гледате назад към 
семейството си и виждате болката и съжалението за неща, които сте 
направили или не сте направили. Преди няколко години усетих, че 
коленете ми треперят когато по време на последната песен в църквата, в 
която проповядвах по онова време, се наведох за да взема в ръце едно 
малко четири годишно момче, което ми каза: „Ще се помолиш ли мама и 
татко да не се развеждат?” Усетих сълзите в гласа му и видях изписано на 
лицето му чувството на безсилие, което то чувстваше. Вътре в себе си 
възнегодувах с праведен гняв срещу тези родители. Как можеха те, питах 
се аз, да сложат собствените си дрязги – каквито и да бяха те – пред 
сигурността и идентичността на собственото си беззащитно дете? Но след 
това усетих едно чувство на ужас когато осъзнах как във френетичната 
„заетост” на моето служение аз не бях у дома, за да се моля със синовете 
си на масата или преди лягане през седмицата. Аз бях един провалил се 
родител. Нуждаех се от покаяние и го търсех, но се нуждаех от нещо 
повече от насока за поправка. Нуждаех се от милост. 

Може би някои от вас гледат назад търсейки родител, на когото да кажете, 
че го обичате. Може би гледате назад желаейки да върнете думи, които сте 
изрекли. Може би сте погазили брачните си клетви чрез афера или сте 
изоставили партньора си. Може би сте изоставили децата си или сте ги 
избутали настрана влагайки всичко от себе си в своята работа. Не можете 
да промените миналото. Можете, ако членовете на семейството, които сте 
разочаровали или наранили все още са живи, да се извините и да поискате 
прошка. Не очаквайте обаче, че те ще ви простят веднага. Една жена, която 
беше разрушила брака си заради афера  с друг мъж се извини на децата си 
за това, което те са били принудени да преживеят докато растат  и тогава, 
след като те не приеха веднага извинението й изпадна в гняв, замервайки 
ги с цитати от Писанието за тяхната непростителност. Това показва не 
покаяние, а себеправедност. Не можем да направляваме всеки детайл от 
духовно формиране на чуждите сърца. Можем да помолим за прошка, но 
след това трябва да им оставим място да я приемат или не. 

Може би вашето минало, в което сте били наранен или сте наранили други 
хора, ви кара да заключите, че сте обречен да повтаряте отново и отново 



старите модели или моделите, които са ви били наложени. Може да 
гледате своето семейство и, като човек, който е живял сред пречупеност, 
да се чудите дали не се предопределен да пречупите собствения си дом. 
Това не е вярно. Може би дори сега усещате подтика да си отидете. Може 
би изгледа прекалено трудно, особено ако не сте имали дори модели, да 
бъдете верен брат или сестра в църквата, верен съпруг или съпруга, верен 
баща или майка, верен дядо или баба, верен син или дъщеря. Да усещате 
подтика не означава, че сте обречен да провалите семейството си. Това 
всъщност е призив за духовна битка, да викате към Духа, да вървите в пътя 
на кръста. Това е призив да покажете, както Д. Р. Р. Толкин пише веднъж 
на своя син, който станал циничен спрямо църквата, „лоялността която 
става добродетел само когато сме изкушавани да я престъпим”. 

Но отново, вие не можете да се върнете обратно и да промените миналото 
дори ако сте се примирили с предишния си брачен партньор, започнали сте 
отново да си говорите с някое преди това отдалечило се дете или сте 
оттеглили съдебното дело срещу родителите си свързано със завещанието 
на вашата баба. Понякога това, което ви оставя парализиран е вината и 
съжалението, които чувствате към миналото, за това как не сте изпълнили 
задълженията си към другите в семейството и дори сега в своята себичност 
вие ограбвате своята радост. Погледнете на кръста. 

Това е много по-болезнено отколкото звучи. Когато евреите били в 
пустинята скитащи се между земята на робството и обетованата земя, 
непокорни на Бога, Който ги избавил, те били прокълнати чрез нападения 
на отровни змии. В своята болка и смърт техният водач, пророкът Мойсей, 
се обърнал към Бога, Който им дал средство за изцеление в бронзовата 
змия издигната на прът. За да бъдат изцелени те поглеждали към образа на 
това, което ги наранявало: една змия, която била издигната пред тях (Числа 
21:4-9). Исус казва: „И както Моисей издигна змията в пустинята, така 
трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него 
[да не погине, но] да има вечен живот” (Йоан 3:14-15). За да бъдем 
избавени ние трябва да погледнем това, което ни плаши най-много, това, 
което излага на показ кои сме в действителност, в целия ни грях и 
пречупеност. Ние гледаме на разпънатия Христос понасящ за нас 
проклятието, което сами сме нанесли на себе си и на Него. Това е вярно за 
всеки аспект от живота ни, но може би е особено болезнено и трудно 
когато става дума за провалите в нашето семейство, откриващи, както 
често правят, огромната разлика между тези, които претендираме, че сме и 
тези, които сме в действителност. 

Както правилно отбелязва Флеминг Рутлидж, човек понякога смята, че той, 
чрез собствената си сила, идва до покаяние и божията благодат започва да 



действа едва след това. Този човек забравя, че именно поради божията 
благодат той получава съзнание за своя грях. „Когато това ни стане ясно 
ние вече стоим в божията благодат,” пише тя. „Ако божията милост не ни 
заобикаляше нямаше да имаме перспектива, от която да виждаме греха 
понеже щяхме да сме напълно подчинени на него,” пише Рутлидж. „Това  е 
причината да твърдим, че винаги когато грехът е открит и изповядан 
божията изкупителна сила вече присъства и действа.” Това наистина е 
така. Ако копнеете за избавление от раните, които сте нанесли  или 
понесли вие не чакате божията благодат да ви намери. Божията благодат 
вече е тук. Както казал мъдрият човек на изпълнения ми с вина приятел 
изпращащ сина си в университет: „Господ е изкупил всичко това”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Глава 13 За остаряването и семейството 

Синът ми, Самюел, който по това време беше на около 3 години, искаше да 
проведе с мен богословски разговор и аз нямах смелостта за това. Самюел 
носеше със себе си една стара играчка – малко бухалче, чийто ръбове бяха 
зацапани с мръсотия. Той го наричаше „Пингуи” погрешно мислейки го за 
пингвинче. Никога не го поправихме понеже никой не искаше да спори за 
орнитология с малко дете. Играчката беше постоянен спътник на Самюел 
още от проходилката. Изглежда мекотата й го успокояваше тъй като той 
често търкаше Пингуи по бузите си когато се успокояваше след като беше 
плакал. 

Този ден ние бяхме плакали при смъртта на близък на семейството ни 
човек. Чувайки, че говорим за смъртта, Самюел започна да задава въпроси. 
Отговорих на всички с увереност идваща от Библията. Все още си спомням 
какво беше чувството да гледам тези малки кафяви очи докато говоря за 
обещанието за възкресение на всички, които вярват в Исус и все още си 
спомням, че видях как те изведнъж се напълниха със сълзи. „Татко,” каза 
той, „ако аз отида в небето мога ли да взема с мен и Пингуи?” Останах 
неподвижен докато мислите ми препускаха вътрешно, опитвайки се да 
намеря начин да отговоря на сина си без да го травматизирам относно 
небето. Идеята, че може да потегли на път без Пингуи заучеше на Самюел 
както ада, да не говорим, че ставаше дума за цялата вечност. Накрая аз 
казах: „Е, Самюел, в небето ще сме напълно щастливи в божието 
присъствие. Ако в идния свят Бог знае, ча  да имаш Пингуи със себе си ще 
те прави щастлив сигурен съм, че той ще е там.” 

Погледнах съпругата си както й намигнах сякаш казвах: „Така  се прави”. 

Но след около час Самюел ми връчи парче хартия с нещо нарисувано на 
нея. Листът доста приличаше на „списъците,” които той ни даваше за 
подаръците, които искаше да Коледа или рождените си дни. И бях почти 
прав. „Какво е това?” попитах аз с гласа на баща, чийто син току що му е 
връчил някакво произведение на изкуството. „Това са всички останали 
играчки от магазина, с които искам да съм в небето когато умра.” Не 
можех да измисля какво да кажа. По-късно през нощта лежах буден в 
леглото и казах на съпругата си: „Даваш ли си сметка какъв провал съм и 
като баща и като богослов? Излъгах сина си за есхатона и едновременно го 
научих да си събира на земята всичко, което иска да вземе в небето. Точно 
обратното на това, което ни учи Исус. Това означава, че както родител аз 
съм буквално антихрист.” Мария се разсмя и каза, че трябва да измия 



знакът 666 от челото си. Но  въпреки това аз спах неспокойно, знаейки, че 
въпреки себесуещането ми за човек с евангелска смелост моето 
християнско убеждение не можа да се справи с бухалчето играчка. 

Обърканото ми богословие не ме притесняваше толкова. То скоро щеше да 
се изличи от детската памет. Притесняваше ме обаче, че бях използвал 
християнството не за да свидетелствам за истината, а за да смълча 
въпросите на едно дете. Това може да изглежда тривиално и все пак 
именно тук като подрастващ аз бях преживял духовна криза на вярата. 
Като тийнейджър аз се движех из културното християнство на Библейския 
пояс, което ме заобикаляше и започнах да се чудя дали някой въобще вярва 
всичко това или дали християнската вяра, която редовно слушах да се 
проповядва и цитира е просто една патерица за южняшката култура и 
консервативна политика. 

Едно от нещата провокирали тази криза в мен беше факта, че наскоро бях 
посетил няколко погребения. На тях няколко пъти видях в ковчега хора, 
които никога преди това не бях виждал в църквата и за които знаех, че са 
пословични с това, че бият жените си, пият или просто с грубостта си към 
околните. Но независимо от всичко това на тези погребения всеки казваше, 
с пълна убеденост: „Той е на по-добро място”. Или „Сега той е с Исус”. 

Това беше объркващо. Всяка неделя сутрин ние имахме съживителни 
събрания, на които говорехме за огън и жупел. Но на всяко погребение ние 
е превръщахме в универсалисти. Сякаш вярвахме в оправданието чрез 
балсамиране. Бавно ми просветна, че не бях единствения, който не 
вярваше в това, което съседите казваха за духовното състояние на 
починалите. Те също не го вярваха. За тях тези думи за небето и вечния 
живот бяха, поне на погребенията, просто нещата, които се очаква да 
кажем за живите, точно като „Не изглежда ли като жив?” и „Обади ми се 
ако се нуждаеш от нещо”. Християнството беше превърнато в средство за 
постигане на дадена цел. Аз преминах през мрачната нощ на душата  и 
открих Исус от другата й страна. Но ето ме сега с моите собствени деца 
правещ същото – опитващ се да намеря едно евангелие, което да е 
достатъчно полезно, за да му помогне да премине през своята собствена 
нощ. 

*** 

Зад всеки разговор за благовестието, всъщност зад всеки разговор за 
каквото и да е, стои сянката на смъртта. Как да осмислим живота си ако ще 
остареем и умрем? Това е особено вярно когато изправени пред 
смъртността ние правим това, което прави едно дете: още по-силно се 
вкопчваме за нашите любими играчки. „Мислете за горното, а не за 
земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога” (Кол. 



3:2-3), пише Павел към църквата в Колос. Убеждавайки себе си, че съм 
неуязвим и безсмъртен аз също често се вкопчвам във финансовата си 
стабилност, семейна сигурност или успех в кариерата, за да не се 
фокусирам върху факта, че всичко около мен е променливо и временно, 
пара, която бързо изчезва. Реалността е тясно свързана със семейството – 

включително с начина, по който се грижим за възрастните хора около нас 
и начина, по който самите ние се приближаваме към старостта. 

Трудността да говорим за семейството като един начин да носим кръста си 
е, че ние може би смятаме, че „семейството” е една, статична реалност. 
Под това аз нямам предвид просто разликите между семействата и 
начините, по които те са структурирани в този паднал свят. Имам предвид, 
че семейството – нашето семейство и нашето място в него – се променя 
през жизнения ни цикъл, понякога по начини, които ни дезориентират. Но 
ако внимаваме можем да видим, че тези промени ни напомнят – където и 
да се намираме в живота си – за нашия призив в настоящето и за призива 
ни в живота отвъд завесата на смъртта. 

До някаква степен това е най-лесно когато стигнем до прехода от 
детинство към зрялост. Докато растем ние разбираме, че възрастните около 
нас сякаш постоянно се учудват на това „как растем” или казват неща като 
„Миналия път когато те видях беше само едно бебе! Погледни колко голям 
си станал!” Когато сме деца не можем да разберем защо ни се струва, че 
времето тече толкова бързо за възрастните докато на нас ни се струва, че 
пълзи. Тези от нас, които имат свои деца ще забележат, че по-възрастните 
хора ни казват когато децата ни са още бебета: „Радвай се на всяка минута 
с тях; времето тече толкова бързо”. На нас това ни се струва още едно 
клише, но с времето разбираме, че както повечето клишета, то се е 
превърнало в труизъм понеже е вярно. Ние правим стъпка назад и се 
чудим: „Откъде се появи тази жена? Вчера беше моето малко момиченце!” 

или „Как той изведнъж стана този мъж? Къде е малкото ми момченце?” В 
същото време ние виждаме хората около себе си, нашите родители и баби 
и дядовци, да се движат стъпка или две пред нас в живота. Склонни сме до 
голяма степен да пренебрегваме това докато не забележим, че те започват 
да се препъват и да отпадат. Тогава идва напрежението и стреса от грижата 
за тези, които винаги са се грижели за нас и чрез това ни е напомнено 
какво ни очаква и нас самите: остаряване в посока на смъртта.     

Някои изследвания показват, че „четиридесетте” са най-трудния житейски 
период за повечето хора. Някои учени говорят за „обратен завой” по 
отношение на личното щастие, което е най-голямо през 20-те до 30-те 
години, след това спада през 40-те, преди, понякога, през 50-те отново да 
тръгне нагоре. Някои предполагат, че това е така понеже в средата на 



живота си ние започваме да виждаме, че това, което сме мечтали и сме се 
надявали за живота си няма да се осъществи, по начина, по който сме си го 
представяли. Други обаче смятат, че причината е големия стрес, на който 
са подложени хората когато, както се случва на мнозина, те трябва 
едновременно да отглеждат деца и да се справят с проблемите 
произлизащи от възрастни родители. Това, с което си имаме работа тук е 
приближаването на смъртта. Може би забелязваме това когато възрастната 
ни майка започва да забравя разни неща или баща ни пада и си чупи крака 
в банята, но в интерес на истината през цялото време сме били подготвяни 
от останалите ни роднини за процеса на стареенето, но просто не сме го 
забелязвали. 

По-широките семейства са сами по себе си знаци едновременно на живота 
и на смъртта. Ако сте семейни отделете минута, за да погледнете снимка от 
сватбата си. Има големи шансове на нея да бъде не само брачният ви 
партньор, но и вашите и неговите или нейните родители. Ако не сте семеен 
направете същото с някои други снимки отразяващи важно събитие 
(дипломиране, рожден ден и т.н.). Най-вероятно около вас ще има 
множество членове на семейството ви. Родителите ми се струваха толкова 
стари когато завършвах училище и когато се женех. Но когато гледам тези 
снимки аз виждам млади лица – и осъзнавам, че макар вътрешно да се 
чувствам същия както когато бях на деветнадесет, със същите 
емоционални белези и уроци научени по пътя – сега аз съм по-възрастен 
отколкото са били те тогава. 

Когато наскоро мислех за това аз осъзнах, че за същото време изминало от 
възрастта, на която са били родителите ми когато съм сключвал брак и 
тази, на която са сега аз ще съм се пенсионирал. Времевият прозорец не 

изглежда голям и все пак за същото време аз ще съм приключил с това, 
което сега ми изглежда толкова важно, движейки се бързо през годините, 
за които псалмистът ни казва, че можем да очакваме в най-добрият случай 
„всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като 
въздишка. Дните на живота ни са естествено седемдесет години Или 
даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-добрите от тях са 
труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние отлитаме” (Псалм 90:9-10). 

Има множество начини, по които Бог ни казва, че не сме вечни, че идваме 
от някъде и че по-бързо отколкото си мислим ще се върнем в земята. Един 
от тях е като ни поставя не само в непосредствените ни семейства 
състоящи се от брачен партньор и може би от деца, а в по-широки 
семейства на роднини, в които има хора на различна възрасти. Можем да 
видим, ако изберем да го направим, какво ни очаква във времето. 



В някои отношения семейството състоящо се от 3 или 4 поколения е в 
опасност. В едно глобализиращо се, все по мобилно, общество все по-

малко хора познават своите баби и дядовци или останалите си роднини по 
начина, по който това е било възможно за предишните поколения. Някои 
семейства нямат баби и дядовци или близки роднини около себе си понеже 
на тези фигури се е наложило да пристъпят напред, понякога героично 
заемайки мястото на родителите. Не мога да преброя колко много верни 
баби и дядовци познавам, които са отглеждали внуците си в техните 
домове (а в един случай дори правнуците). Понякога причината се крие в 
неспособност на родителя или понеже родителят е починал. Понякога това 
е така понеже родителите са изоставили децата си, намират се в затвора 
или са пристрастени към вещества, които ги правят неспособни да 
изпълняват родителски задълженията. В други случаи обаче ние просто 
живеем на голямо разстояние от своите роднини. 

Забелязах този феномен в собствения си живот  веднъж когато връщайки 
се в родния си град за Рождество видях, че децата ми са апатични и 
потиснати. Бяха прекарали около седмица със своите баба и дядо (които 
обожават) тичайки из горите, в които и аз бях израснал, в Билокси, 
Мисисипи. Ловяха риба в езерото зад къщата на родителите ми и, също 
като мен, прекарваха часове изследвайки Пиратската алея и ядяха 
палачинки в Café du Monde в Ню Орлеанс. Атмосферата в колата по 
обратния път, който траеше почти 12 часа беше погребална не понеже 
ваканцията беше свършила, а понеже оставяха за неизвестно колко време 
своите баба и дядо .       

Не мога да кажа, че разбирам как се чувстват. Баба ми живееше в 
съседната къща докато растях. Другите ми баба и дядо също не бяха 
особено далеч и можех да прекарвам безброй часове с тях, да ходим заедно 
на близкия плаж, да лагеруваме до потока някъде из горите или да се возим 
на влакчето в щатския увеселителен парк. На Коледа моите баба и дядо 
винаги изпълняваха един и същ ритуал. Дядо ми приготвяше яхния от 
стриди и когато отваряше подаръците си, които винаги бяха ризи, той 
обличаше една върху друга. Обикновено прекарвах по-голямата част от 
дните си с моите баба и дядо берейки лилав боб в градината им, събирайки 
боровинки или, разбира се, ходейки напред и назад до църквата. Моите 
деца познават своите баба и дядо, но нямат това ежедневно преживяване. 
Все по-малко и по-малко деца го имат. 

Западния индустриализиран свят е различен от начина, по който  е 
съществувала почти всяка предишна култура: аграрни селца с големи 
племена обработващи същата земя както своите бащи и майки, баби и 
дядовци. Това не може лесно да бъде поправено. Човек не може да 



пренебрегне подобни промени. Може обаче да знае, че ние сме изгубили 
нещо и да търси начини да подобри положението. Една църква, която 
познавам има служение по-различно от всичко, което съм виждал. 
Служението е създадено, за да помага на жени работещи в близкия 
стриптийз клуб. И то работи добре понеже се е проваляло много пъти. 
Първоначално църквата изпращала жени приблизително на същата възраст 
като работещите в клуба и проектът завършил с пълен провал. 
Стриптизьорките смятали, че тези жени на собствената им възраст се 
мислят „за по-добри от нас” понеже са от средната класа живеещи 
„почтен” живот. Следващата стъпка била дори още по-неуспешна. 
Църквата обучила и изпратила възрастни жени, които да влязат в 
стриптийз клуба и да изградят взаимоотношения, да евангелизират и да 
служат. Реакцията на стриптизьорките била отрицателна понеже жените 
им напомняли на техните собствени майки, с които повечето от тях 
поддържали, в най-добрия случай, трудни отношения. Дори сега църквата 
не пожелала да напусне мисионерското си поле и събрала нова група жени, 
които били дори още по-стари. Този път служението процъфтяло. Жените 
работещи в стриптийз клуба, някои от които освен това проституирали 
подвеждани от сутеньори, можели да се доверят на тези възрастни жени от 
църквата. Те се превърнали в техни приятели. Някои от стриптизьорките 
чрез свидетелството им познали Христос. Много повече намерили изход от 
трафика на сексуалната индустрия. Водачите на църквата ми казаха: 
„Видяхме промяна, когато изпратихме не жени, които са на възрастта на 
майките на тези стриптизьорки, а на бабите им. Почти всички бяха в 
конфликт с майките си, но всички обичаха и тъжаха за бабите си. Те сякаш 
мислеха, че една сурогатна майка може да ги осъди, но една сурогатна баба 
никога няма да направи това.” В това има голяма мъдрост. И тя не се 
отнася само за тези, които танцуват голи, за да преживяват, но, в някаква 
степен, за всички нас. 

*** 

Има причина, поради която децата и родителите, дори в най-добрите 
ситуации, имат известни търкания. На родителите е поверена главната 
отговорност да „учат и наставляват” децата си в Господа (Ефесяни 6:4). 
Тези, които смятат, че в нашата съвременна западна култура поставяме 
прекалено ударение върху семейството съставено само от баща майка и 
деца и подценяваме по-широкото семейство включващо останалите 
роднини са напълно прави. Семействата в библейския свят – както 
семействата в практически всяка предмодерна култура – са били по-

широки и включващи различни поколения. Изчисляването на датите в 
Библията не е лека работа понеже езикът „син на …” в Писанието не 
винаги означава, буквално, син на един баща, а наследник на някой 



предшественик. Исус например е наречен „син на Йосиф” (Йоан 6:42), но 
също така и „син на Давид и син на Авраам” (Матей 1:1). Казали това 
Библията ясно прави разлика между отношенията между баща, майка и 
деца и динамиките в по-широкото семейство, точно както прави и ясна 
разлика между по-широкото семейство и племето или нацията. Както се 
изразява един старозаветен богослов библейското семейство не е „спалня с 
двойни легла”. 

Родителите често се чудят колко по-меки са родителите им със своите 
внуци отколкото са били с тях като деца. Това е естествено. Бабите и 
дядовците не са директно отговорни за дисциплинирането и следователно 
могат да се отнасят с внуците си по един различен начин оставяйки 
родителите да бъдат по-стриктни от тях. Когато бях млад баща смятах, че 
това по-меко поведение на бабите и дядовците идва от умората на 
възрастта или от факта, че не са в течение на ежедневните нужди на 
отглеждането на децата. Предполагам, че това е вярно в някои случаи и в 
някои отношения, но вероятно е по-вярно, че възрастта и опита са ги 
научили да различават по-добре незрялостта и непокорството. 

Познавах една майка, която се ужасяваше от факта, че детето й все още се 
подмокря в леглото на 8 или 9 години чудейки се какво да прави. Бабата на 
детето каза: „Защо не поговориш с възрастен човек, който има подобни 
проблеми?” Майката каза, че не познава такъв човек, освен някой, който 
има и други допълнителни увреждания, на което бабата отговори: „Точно 
така. Той ще израсне това, рано или късно. Успокой се.” Могат ли бабите и 
дядовците да бъдат прекалено спокойни? Разбира се. Това е причината 
мнозина от тях когато се налага да поемат главната тежест по 
отглеждането на децата да приключват почти веднага от това по-меко 
поведение към „родителска” настройка. Но едно дете се нуждае и от двете 
неща – някой, който трябва да носи главната отговорност, един родител, за 
формиране и поправление и член на семейството, с когото е свързан също 
толкова близко, но който не носи толкова голяма отговорност за него. 
Всъщност ние се нуждаем от това не просто в естествените си семейства, 
но и в семействата си по благодат, църквата. 

Един израз от баптистката традиция казва: „Бог няма внуци”. Това е 
просто друг начин да се каже „Трябва да се родите отново” (Йоан 3:7), че 
всеки човек трябва да дойде до вяра в Христос и по този начин да стане 
божие дете. Човек не може да се оправдае пред Бога чрез наследството на 
неговото семейство – понеже е бил отгледан в християнско семейство – 

ако този човек отхвърли лично благовестието. Сигурен съм че хората от 
други традиции няма да използват този език. Но без значение дали ще 
кажем, че Бог има внуци или не ние все пак се нуждаем от баби и дядовци 



в тялото Христово. Ние се нуждаем от наставници, които да се грижат за 
нас – които са ангажирани отблизо с нашето наставление и подкрепа във 
време на съмнения и които да ни изобличават когато съгрешаваме. Но ние 
имаме нужда и от тези дори още по-възрастни във вярата, тези, които може 
да не са толкова лично ангажирани с нас, но които могат да ни обичат и да 
ни служат като наставници и модели за подражание. Нашите „майки и 
бащи” във вярата често изпълняват точно същата роля както естествените 
майки и бащи – подготвяйки ни за живота в Христос. Нашите „баби и 
дядовци” във вярата често вършат същото като естествените ни баби и 
дядовци казвайки ни да престанем да се тревожим прекалено, да се 
успокоим и да се радваме в Господа, да остареем без горчивина и 
съжаление. Ние се нуждаем и от двете неща. 

Освен това призива на бабите и дядовците е различен и специфичен не 
само поради различните нива на отговорност, но и понеже един човек 
намира своята собствена идентичност във връзка с и понякога заставайки 
срещу своите майка или баща. Преди години чух един възрастен бивш 
щатски служител да разказва в интервю какво е научил през кариерата си. 
Едно от тези неща беше никога да не вярва на политик, който е „младши,” 

но никога не използва израза „младши” в своите предизборни изяви. Такъв 
човек има прекалено голямо его, за да служи, каза възрастният човек, тъй 
като той всъщност казва на света да забрави, че споделя името си със своя 
баща. Мисля, че понякога това е вярно, но вероятно не особено често. 
Повечето хора, които не използват думата „младши” – с каквото и да се 
занимават – просто се опитват да формират своя собствена идентичност, да 
бъдат самите себе си, а не някой друг човек. Всъщност това е вярно за 
всички нас без значение дали официално сме „младши” или не. Детето 
расте към зрялост отчасти като вижда откъде започва и къде свършва 
идентичността на родителите му. Това е важна част от процеса на 
израстване и то такава, че ако бъде претупана може да има сериозни 
последствия за благоденствието ни и за духовното ни развитие. 

Често чувам от млади двойки – обикновено от младите съпрузи – да се 
оплакват от трудности със своите роднини. Може би те са млада двойки, 
чийто родители или баби и дядовци не одобряват напълно начина, по 
който отглеждат децата си и желаят да им кажат как да правят това по-

добре. Или може би са млади родители, които се опитват да разберат как 

да учат децата си на трансцедентни приоритети, когато всички християни в 
къщата на леля Джуди служат на Мамона. 

Сблъсъци се случват винаги когато едни крайни и грешни хора се срещат 
един с друг. Някой пита: „Кога чакате бебето” жена, която не е бременна 
или пък някой друг охулва нечий любим политик…или, е, примерите 



могат да продължават до безкрай. Да живееш в едно по-голямо семейство 
може да бъде хаотично и объркващо. Понякога хората оплакващи се от 
неудачната намеса на родители или роднини погрешно са приели мотото 
„Никой не може да ми казва  какво да правя” като отказ да приемат всеки 
съвет, включително и мъдрия. Някои от най-мъдрите съвети, които 
откриваме в Писанието са дадени не само от баща на неговия син в книгата 
Притчи, но и от Иотор, тъста на Мойсем, понеже задълженията на Мойсей 
станали прекалено тежки, за да бъдат носени от сам човек и той трябвало 
да делегира част от тях на други хора (Изх. 18:1-27). „И Моисей послуша 
думите на тъста си и стори всичко що му рече” (Изход 18:24). Нужна е 
проницателност, за да видим разликата между бездействието на един човек 
изразяващо се в отказа му да приеме съвет и бездействието като решение 
да води собствения си дом вместо да прехвърли това на този, който 
изглежда, че в момента изказва най-гласовито мнение. 

Това обаче е особено вярно когато границите между детството и зрелостта 
започват да се размиват. Чувал съм млади мъже да ми казват, че се 
чувстват като малки деца когато се приберат у дома и се срещнат с по-

широкото си семейство. Техните родители или роднини им нареждат къде 
да отидат и за колко време. Те отнемат отглеждането на децата им („Хайде 
де! Той може да гледа този филм на ужасите. Не бъди толкова стриктен!”). 

Някои от тези мъже се предават и просто живеят в объркване. Макар че 
тук може да има някои оправдани битки, които си струва да бъдат водени 
(„Не, малкия Кейлъб няма да гледа филм на ужасите с теб”), понякога по-

широкото семейство се отнася с порасналия мъж като с дете понеже това е 
начина, по който той или тя се държат през останалата част от годината. 
Понякога това е приписвано на постоянната зависимост на (порасналото) 
дете от останалата част от семейството или емоционално или (което се 
случва много по-често) финансово. 

Това  е причината Библията да призовава човека да остави баща си и майка 
си и да се прилепи към брачния си партньор (Битие 2:24). Понякога по-

широките семейства се намесват неприемливо в живота на порасналите 
деца понеже са контролиращи. В такива случаи те трябва да бъдат кротко 
отрязани. В други случаи обаче те се намесват понеже не са започнали да 
виждат децата като зрели хора. Често причината за това е, че детето и 
неговото или нейното семейство все още са финансово зависими от своите 
родители дълго след като са създали свое собствено семейство. Разбира се, 
има причини, поради които случаят може да е такъв. Съпругът на нечия 
дъщеря може да си е тръгнал или нечий син изненадващо да е 
диагностициран като раково болен. Може да има катастрофи, при които 
роднините да се превърнат в основната финансова подкрепа, за да могат 
хората да живеят на нивото на което са свикнали – т.е. на нивото, на което 



живеят техните родители. Но с изключение на случая с наследствено 
богатство много малко родители на пораснали деца са живели толкова 
добре колкото живеят сега когато са започвали живота си. Без значение 
какъв е техния доход и качество на живот сега обикновено се изискват 
години, за да бъде той достигнат. Вместо да очакваме това да стане веднага 
младата двойка трябва да вижда „оскъдните години” заедно не като 
някакво лишение, а като едно приключение. 

Очевидно случаят не е такъв когато съществува реална пречка за 
посрещане на необходимостта от храна, облекло, покрив или медицински 
грижи, но обикновено най-големите конфликти, които съм виждал не се 
пораждат от подобни обстоятелства. Почти винаги порасналите деца, 
които са субсидирани от родители или роднини ще открият същата 
динамика както едно църковно служение, което е субсидирано от 
държавата. Отначало църковната група ще си каже: „Просто помислете 
какво можем да направим с нашето центрирано около благовестието 
служение за възстановяване на наркомани, ако можем да кандидатстваме 
за държавна субсидия.” Но когато това се случи държавата почти винаги 
държи църквата да се съобразява с нейните изисквания: например да види, 
че споделянето на благовестието не е част от служенето, отнемайки по 
този начин именно съставката, която е ключова за неговия успех. „Ако не 
искате цезаря да ви се меси,” казвам обикновено на тези църкви, „не 
вземайте парите на цезаря.” 

Същото почти винаги е вярно и за по-широките семейства. Много често 
когато човек взема решения, следва ги и осигурява семейството си, по-

широкото семейство ще дойде, може би малко по малко, за да види, че не 
трябва постоянно да се притеснява за това да хвърля спасителните пояси. 
Те вече няма да се тревожат толкова за това дали „малкото ни момче” или 
„малкото ни момиче” ще бъде добре понеже те малко по малко ще 
разберат, че той или тя не е вече „малко момче” или „малко момиче,” а 
отговорен мъж или жена, който води своя дом. 

Тази динамика на „оставяне/прилепване” е вярна не само финансово, но и 
емоционално. Много семейства изпитват трудности понеже нечий мъж или 
жена намира в своята майка или баща основният източник на съвет. Това е 
добро и правилно в повечето случаи. Ние всички се нуждаем от съвети от 
външни хора и един родител, който е по-възрастен и мъдър често е 
правилното място където да потърсим такъв. Изключението идва когато 
той се превърне в някой, пред когото „изпускаме парата” от своите 
недоволства или страхове относно брачния си партньор. Рядко има баща 
или майка, които могат да останат обективни в начина, по който виждат 
своя зет или снаха в подобен случай. Един син може да каже на майка си, 



че съпругата му флиртува с други мъже и че той не може да понесе да 
гледа как тя се впуска в афера. След това той може да разговаря със 
съпругата си, да разреши недоразумението и никога повече да не се сети за 
него докато майка му продължава да се тревожи кога ли ще научи, че 
синът й е бил напуснат заради друг мъж. По подобен начин една дъщеря 
може да каже на баща си, че съпругът й никога не я слуша, че е студен и 
безчовечен. След това тя и съпругът й може да се скарат и да се помирят 
като съпругът съжали за своята нечувствителност, а съпругата се извини за 
гнева си. След това съпругата може да забрави всичко за случая, но баща й 
няма да забрави. Оставянето и прилепването означават, че някои граници 
трябва да бъдат пазени и че нечии родители не са (отново, освен в 
изключителни случаи) основният източник на утеха и помощ вместо 
брачният партньор. 

Но оставянето и прилепването не означават това, което обичайно се смята 
в съвременното западно общество където семейството съставено от баща 
майка и деца представлява почти непревземаема крепост за останалите 
роднини. Това става особено актуално когато членовете на по-широкото 
семейство остаряват и, както често се случва, падат болни преди да 
починат. Заедно с удължената продължителност на живота поради 
съвременната медицина идва и очакването, че ще са необходими повече 
грижи, за по-дълги периоди по отношение на родителите, бабите и 
дядовците от техните деца. Писанието ни заповядва, включително и в 
десетте заповеди, в които Бог обобщава моралния закон на Своя народ, че 
трябва да „почитаме баща си и майка си” (Изход 20:12). Както видяхме 
апостол Павел споменава тази заповед в контекста на децата и родителите 
в дома (Еф. 6:1-2), но причината за това е, че детството е времето когато 
ние първоначално се учим да почитаме родителите си, а не понеже тази 
почит свършва с настъпването на пълнолетие. Всъщност повечето 
библейски наставления да почитаме баща си и майка си съвсем не са 
дадени на малки деца, а на зрели хора по отношение на техните възрастни 
родители. Освен това по-голямата част от това не е свързано с някакъв 
емоционален  израз на благодарност (макар че той, разбира се, има своето 
място) колкото с това, което можем да наречем икономика. Едно дете 
трябва да се грижи за родителите, които са се грижели за него. 

*** 

Преди години говорех на събитие в един университет посветено на темата 
за „неприкосновеността на човешкия живот”. Използвах времето си, за да 
говоря за защитата на децата – неродените, сираците и други уязвими 
малки хора, както добавих и някои допълнителни бележки за човешкото 
достойнство в противовес на евтаназията. 



След мен на подиума се качи жена от близкия изток на средна възраст, 
която говори за това, че не трябва да мърморим когато сменяме пелените 
на възрастните хора, които са наши родители, а да помним, че преди много 
години те са сменяли нашите пелени. Аз разсъждавах правилно за 
светостта на човешкия живот с термините на най-основните забрани срещу 
убийството на друг човек. Моят колега идващ от култура намираща се по 
този конкретен предмет много по-близо до Библията също се концентрира 
върху въпроса едно поколение да се грижи физически и икономически за 
следващото  и да прави това практично и бе да мърмори. Бях наставен от 
това. 

Ако ние сме хора на кръста това означава, че благовестието се обръща към 
факта, че сме престъпили всяка заповед от закона – включително да 
почитаме баща си и майка си. Ако Исус е умрял за нещо ние не можем да 
гледаме на това него като на незначителен въпрос или като на неудобство, 
което трябва да бъде разрешено. Както казах по-рано в тази книга Исус 
внимателно опази закона заради нас, дори до самия кръст, където даде 
наставления за майка Си (Йоан 19:26-27). Исус обвини религиозните 
водачи за това, че престъпват божията заповед понеже в ревността си да 
покажат външната си религиозност те пренебрегват грижата за 
възрастните си родители. „Защото Бог каза: „Почитай баща си и майка 
си“; и – „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви“. Но 
вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с 
което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу, той да не почита баща 
си, [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията 
дума” (Матей 15:4-6). Това са остри думи. Исус обвини тези книжници и 
фарисеи, че правят почти обратното на Проповедта на планината. В 
Проповедта Исус цитира заповеди от Закона последвани от „но Аз ви 
казвам…” Исус обаче само направи всяка заповед още по-трудна за 
изпълнение показвайки как заповедите се обръщат към нас вътрешно, а не 
само външно. Тези религиозни водачи обаче казвали: „но аз ви казвам” 

докато снижавали изискванията на закона и, дори по-лошо, правели това 
без да имат правото и под претекст, че служат на Бога. Ние рядко 
пренебрегваме нашите престарели роднини чрез подобни библейски 
гимнастики, но често смятаме, че това, което е най-важно са нашите 
собствени кариери и семейства, понякога за сметка на тези, на които 
дължим самият си живот. 

Писанието обаче призовава не само децата да се грижат за своите 
родители, а и църквата да се грижи за престарелите си членове. Яков пише: 
„Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да 
пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си 
неопетнен от света” (Яков 1:27). Яков, брата на Господ Исус, е виждал 



тази грижа за най-уязвимите сред нас, сираците и вдовиците, от много 
близо. Йосиф приема в своето собствено семейство едно уязвимо дете  и 
уязвима жена: беглецът Исус, който бяга от Ирод, стремящ се да убие 
всички деца на Неговата възраст, и Мария, една жена забременяла 
извънбрачно (Матей 1:18-2:23). Новозаветните апостоли почти веднага 
след формирането на младата църква дават насоки как да се полагат грижи 
не само за техните вдовици, а и за тези, които са от езически произход и по 
тази причина вероятно са били пренебрегвани от по-широката еврейска 
общност (Деяния 6:1-7). 

По подобен начин апостол Павел дава подробни напътствия на Тимотей  за 
това как църквата трябва да се грижи за вдовиците в нея (1 Тим. 5:3-16). 

Павел казва на Тимотей, че човек, „който не промишлява за своите си 
домашни се е отрекъл от вярата и от неверника е по-лош” (1 Тим. 5:8). 
Чувал съм проповед, която прилага това към съпруг, който изоставя своите 
жена и деца, оставяйки ги сами да се грижат за себе си. Това, разбира се, е 
валидно приложение, но идеята в текста отива много по-далеч от това. 
Непосредствения контекст е свързан с вдовиците. Едно домакинство е 
отговорно за своите членове не само както въпрос свързан със социалния 
ред, а понеже обратното е по-лошо от отпадане от вярата, казва апостола. 
Тези, които нямат семейства или които нямат семейства, които да се 
грижат за тях, не са забравени, а попадат под грижата на църквата. Това, 
разбира се, подобава на един Бог, Който, от началото на канона се е 
погрижил чрез структурата на икономиката на Израел за вдовиците и 
възрастните (Лев. 19:9; 23:22; Рут 2:3, 17). 

В нашето време има домове за деца и домове за възрастни хора пълни със 
старци, чийто деца са ги забравили освен може би когато трябва да плащат 
сметките за тяхната грижа. Ситуацията е дори по-лоша за бедните 
възрастни хора, които често са в лишение и без никой, който да си спомня, 
още по-малко пък да се погрижи за тях. Библейският призив да почитаме 
баща си и майка си не означава, че едно семейство не трябва да търси 
институционализирана грижа за възрастните хора, които обича. Познавам 
един човек, чиято майка поиска да й обещае две неща: че никога няма да я 
остави в старчески дом и че няма да я кремира, когато почине. Тя не 
можеше да понесе мисълта за старчески дом, а кремирането, е: „Скъпи, 
това ще ме задуши до смърт”. Синът казал: „Майко, ако започнеш да се 
задушаваш там това ще означава, че нещо се е объркало ужасно”. Той 
отказал да даде подобни обещания и беше мъдър да не го прави. В много 
случаи хората, които задържат възрастен родител или роднина у дома 
когато не са в състояние да осигурят адекватни медицински грижи за този 
човек всъщност вредят, а не почитат възрастния. Но това означава, че ние 
не можем да прехвърлим грижата за възрастните на някаква трета страна. 



Нуждите на човека не са просто медицински. Той се нуждае от обич, 
разговори  и от духовна наставление – точно тези неща, от които всеки 
един от нас се нуждае на всеки етап в живота. Да оставиш възрастен човек 
да чезне сам в някаква институция или дори сам в неговия или нейния дом 
без да има връзка с други хора, с Божието слово и с Господната трапеза не 
е просто жестоко, а представлява отхвърляне на самото благовестие. 

В някои отношения движената от пазара природа на църквата в наше време 
ни подготвя да изоставим престарелите хора много преди те да станат 
недееспособни. Чрез музиката и културата нашите църкви са все по-

ориентирани към едно или друго поколение. По-старите общности 
показват по множество начини – химните, които избират, следването на 
традиции, дори графичния дизайн – че по-младите хора не са желани. По-

младите поколения правят същото по същите начини както и чрез други 
неща, например силата на музиката в службите. Понякога тези търкания 
между поколенията ще бъдат неизбежни и относително безобидни, но 
когато по-младите сигнализират на по-старите или по-възрастните на по-

младите „Нямаме нужда от вас” ние разделяме това, което Бог е съчетал. 
Голямата криза на църквата в следващата епоха може да бъде следната: как 
можем да споделяме едно служение едни с други когато не можем да пеем 
заедно едни и същи песни? Много преди да сложим по-възрастните хора 
там където няма да можем да ги виждаме в мрачните апартаменти или в 
болничните стаи ние преставаме да ги виждаме на службите на поклонение 
или на мисионерските ни пътувания. Някои общности, както споменах по-

рано, са герентикрации, в които по-старите поколения ценят своето 
носталгично повторение на миналото повече отколкото по-младото 
поколение. Тези общности или деноминации ще умрат. Но ние не можем 
да направим и обратната грешка – да станем общности, за които самата 
гледка на по-възрастни хора, с които имаме някакви отношения или дори 
въобще, по принцип представлява предателство към църковния „бранд”. 

Когато това се случи ние сме тръгнали по пътя към това, за което Исус 
сериозно ни предупреди: да изпояждаме къщите на вдовиците дори когато 
принасяме дълги молитви (Марк 12:40; Лука 20:47). 

*** 

Промените в жизнения цикъл са видни дори и в начина, по който ние 
мислим за бъдещето, за самия вечен живот. В продължение на години аз 
отделях време – подобно на много други хора – казвайки на хората да 
престанат да мислят за небето като за безцелно лутане в безвременна 
светлина. Ако сме честни, казвах аз често, мнозина от нас всъщност 
намират идеята за небето за отегчителна – една статична опитност за време 
без край. Всъщност обаче, твърдях аз, Библията не говори за бъдещето по 



този начин. Ние нямаме „живот след смъртта” – сякаш сега е нашият 
„живот,” а това, което следва е „след него”. Ние имаме християнската 
надежда за възкресението на тялото. Това, което ни очаква не е някакво 
безкрайно небе, а съединението на небето и земята – едно ново творение. 
Заедно с това идва и една непреходна мисия. „Короните,” които ще 
получим при съда не са просто орнаменти, а имат значението на власт и 
управление. Нашия вечен живот ще бъде активен – ние ще царуваме с 
Христос, ще съдим ангели (1 Кор. 6:2-3; Откр. 20:6). „Почивката,” 

дефинирана библейски, казвам аз, не означава прекратяване на дейността, 
а премахване на враговете и препятствията (3 Царе 5:3-4; Евр. 4:1-13). Днес 
вярвам в това повече от всякога. 

Въпреки това често си мисля за нещо, което научих от един по-възрастен 
богослов, който сподели с мен една нова творческа есхатология – за това 
как за него той вече не отхвърля идеята за небето като прекратяване на 
активността, за „почивка” в класическия смисъл фокусирана върху 
прекрасното видение на Бога. Той каза, че идеята за вечността като 
дейност го е вдъхновявала когато е бил по-млад, но колкото по-възрастен 
ставал толкова повече е желаел спокойствие и по-малко е търсил 
приключенията в това, което предстои. Той се стремеше към почивка и 
мир. Всъщност Библията говори за идния живот едновременно с 
термините на спокойствие и активност, на продължение и нещо ново. 
Вероятно възрастният християнин, който се е чувствал уморен от живота и 
е искал просто да си почине от своите активности е действал воден не от 
богословско невежество, а от  същия естествен копнеж, който 
пътешественикът изпитва при мисълта да легне на леглото и да заспи. Но 
след като се наспи той ще се почувства освежен, готово за следващата си 
мисия от Господа. 

Може би ние се нуждаем и от двете ударения. Уморените, възрастни 
християни имат нужда да им се напомня „Делото ти не е приключило. 
Предстои ти изобилен живот, който включва още много неща!” В същото 
време младите, заети християни трябва да чуват, че активността сама по 
себе си не е равнозначна на живот и че съботната почивка, която ни очаква 
съдържа призива: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог” (Пс. 46:20). Това е 
особено вярно когато, както поетът Дейвид Уайт отбелязва, ние често се 
виждаме един друг през „размазаното видение на забързаността,” в което 
губим от погледа си всеки, който се движи със скорост по-малка от нашата 
собствена. Това означава, правдиво отбелязва той, болните, старите, децата 
и дори „тази част от самите нас, която леко накуцва, нашите уязвимости, 
които всъщност ни придават цвят и характер”. Вечността пред нас  трябва 
да ни напомня, че живота на човека не се състои в дългата му програма. 
Докато не схванем това ние ще продължаваме да виждаме възрастните и 



престарели хора просто като товари, който трябва да носим, а не като това, 
което те всъщност са: бъдещи владетели на вселената, сънаследници с 
Христос, скрити в ембриона на старостта. 

Можем да сме сигурни, че грижата за възрастни родители, баби и дядовци 
или наставници може да бъде скъпа и изискваща. Виждал съм как 
собствената ми баба бърза да се прибере у дома, за да може да се погрижи 
за собствената си майка, моята прабаба, която доживя до доста над 100 
години. Тя не само внимаваше да не й липсва нищо цял ден, но често беше 
будена и през нощта, когато старицата викаше високо: „Исусе, Мария и 
Йосиф, давам ви сърцето и душата си!” (това беше католическата страна на 
семейството ми). Баба ми вежливо я молеше да говори по-тихо, така че 
другите да могат да спят. Когато следващия път видях прабаба си 
съпругата ми каза: „Ние се молим за теб,” на което старицата се вгледа в 
дъщеря си и каза: „Е, радвам се, че все още някой вярва в молитвата.” Баба 
ми вдигна рамене и изобщо не прие това лично, не повече отколкото би 
приела лично поведението на бебе, което плаче понеже е объркано. 

Понякога можем да видим нуждата от подобен вид търпение с всички 
възрастни хора – например с тези, които се плъзгат в деменцията – много 
повече отколкото сме в състояние да забележим, че подобна динамика е 
необходима много по-рано. Често едно дете на средна възраст ще 
забележи, че започва да помага на родителите си да вземат решения за това 
например къде да пренесат нещата си. Често порасналото дете ще каже: 
„Разменили сме си ролите!” Имал съм дори случаи, в които пораснали деца 
са се занимавали с бурния любовен живот на родителите си, включващи 
всякакви  разговори от това кой кого харесва до кой с кого е скъсал. 
„Сякаш отново съм в средното училище,” каза една жена. „Само че сега 
ученичката е моята собствена майка!” Това не само че е вярно, но може да 
се прояви и по много различни начини. Спомнете си колко жестоки и 
плашещи могат да бъдат тези години между детството и зрелостта. Един 
наблюдател отбеляза липсата на равновесие, която може да бъде усетена от 
хората прекарали живота и кариерата си постигайки социален и 
материален статус, само за да научат в анонимността на институциите за 
грижа за възрастни хора всички клики и съперничеството от училището, че 
„това е масата за готините” в столовата и ние не сме добре дошли на нея. 

Между другото сравнението е напълно удачно. Ако живеем достатъчно 
дълго ние ще започнем да регресираме обратно към тези неудобни години 
на някаква степен на зависимост и детинство. Част от това започва с 
унижения – генералът с три звезди, който е паднал в банята си и разбира, 
че медицинските лица, които му оказват помощ говорят за него с тон и 
каданс, който не може да се сбърка и който се използва за малко дете. 



Често тази дегенерация може да дойде както изненада за човека, който я 
изпитва и за хората, които го обичат. В някои отношения тя може да 
заплаши, почти да промени историята, така че повече да не сме сигурни 
каква е личната ни идентичност. Кроткият, топъл семеен човек, който сега, 
в своята деменция крещи ругатни на съпругата си, заплашва да я застреля 
понеже е стъпкала розовата му градина докато тя стои пред него в 
гостната. Вярната християнка, която е водела мисията в своята църква сега, 
в обърканото си умствено състояние, се връща обратно към живота, който 
е водела преди да познае Христос – подиграва се на религиозните 
„приказки” и изглежда отрича Самият Христос. И въпреки това подобни 
моменти могат почти да ни напомнят, че ние сме нещо повече от своя 
разум, че някъде в този вихър на объркване има един човек, който е 
дълбоко обичан от Исус, някой, когото добрият пастир тръгва из гората, за 
да го намери. 

Това  е причината мнозина подсъзнателно да се страхуват от старите хора 
и причината, поради която искаме да отречем собственото си остаряване, 
бързо боядисвайки сивите кичури в косата си. Това е същата причина, 
поради която често се страхуваме и от децата. Ние презираме слабостта. 
Причината за това е, че ние не знаем кои сме. Историкът Уил Дюрант 
размишлява, че старостта предшества смъртта по начин, който поред ни 
лишава от всичко, за което сме се хванали. „И точно както едно дете е 
защитавано от своята нечувствителност при влизането си в света,” пише 
той „така и старостта е направена по-лесна от апатията на сетивата и 
волята докато природата бавно прилага една обща анестезия преди да 
позволи на времевия цикъл да завърши най-важното си действие.” 

Ако обаче оценяваме стойността на собствения си живот посредством 
своята “полезност” и „независимост” ние все още презираме откровението, 
което виждаме в тези, които някога са изглеждали силни и независими, че 
нещата всъщност са съвсем различни. Това е предавано дори по начина, по 
който говорим за старостта, когато изобщо го правим. Понякога поради 
раздразнение от грижите за някой възрастен родственик човек може да 
каже: „Надявам се да не живея толкова дълго, че да се превърна в тежест за 
децата си!” Признавам, че сам съм казвал това и то многократно преди да 
прочета една статия от етик когото уважавам на тема защо иска да живее 
достатъчно дълго, за да се превърне в бреме за децата си. Припомняйки си 
начина, по който е стоял под горещия душ държейки едно дете и е тичал 
до клатушкащото се колело на детето си този човек заключава, че носенето 
на тежести превръща семейството в това, което е, противно на една група 
от независими агенти в договорни отношения един с друг. 



Изчервих от собствените си думи когато осъзнах какво лежи зад тях: 
гордост. Виждам я дори сега, когато искам да служа на други хора в 
църквата, но съм унижен когато трябва да изрека думите: „Имам нужда от 
теб”. Колебаех се дали да приема, много по-малко пък да помоля, за 
финансова подкрепа от приятели когато, като бедно младо семейство, с 
Мария се изправихме пред високите разходи по осиновяването на децата 
си. Бях унижен когато, в най-мрачното време на служението ми, трябваше 
да кажа на група приятели: „Страхувам се, че може да ми се завие свят и да 
падна. Ще ми помогнете ли?” Колебая се дори да го напиша понеже може 
да откриете колко неудобно скоро се случи това. Отново, аз съм изкушаван 
да виждам себе си посредством своите постижения докато Бог ми е дал 
църква, за да ми покаже, че не трябва да е така, една общност, която е, по 
дефиниция, мястото където ние можем не само да носим един другиму 
теготите, но където, по божието провидение, често сме поставени на 
мястото където ние трябва да помолим някой да поеме бремето ни, за да не 
паднем под неговата тежест. Това също е благодат. Зависимостта не е 
слабост. Слабостта не е провал. Провалът не е фатален. 

Нашата грижа за възрастните трябва да ни напомня това, което първо сме 
видели на кръста. Книгите 1 и 2 Царе са пълни с приключенията на Давид. 
В своя героизъм (например при победата над Голиат), в своя грях 
(хищническото му поведение към Витсавее) и дори в скръбта му (при 
смъртта на сина му Авесалом) Давид винаги е един източник на 
непрестанна активност. Саул уби хилядите си, а Давид десетките хиляди. 
Мойсей е писал тук там песни, а Давид цяла книга с Псалми. И въпреки 
това книгата 3 Царе започва с една много различна картина: „А когато цар 
Давид бе остарял, в напреднала възраст, при все, че го покриваха с дрехи, 
не се стопляше. Затова, слугите му казаха: Нека потърсят за господаря 
ни царя млада девица за да престоява пред царя и да му пригажда, и да 
спи на пазвата му, за да се топли господарят ни царят. И тъй, потърсиха 
по всичките Израилеви предели красива девица, и намериха сунамката 
Ависага, и доведоха я при царя. Девицата бе много красива, и пригаждаше 
на царя и му слугуваше; но царят не я позна” (3 Царе 1:1-4). Могъщият 
войн е унижен в своята слабост, в падането на царството си. И въпреки 
това, последното действие на царят-войн на Израел беше да посочи от 
леглото си друг, към своя син, който да го наследи на трона. Давид прие 
своята смъртност като дар. Когато съветниците му казали: „Бог да направи 
името на Соломона по-светло и от твоето име, и да направи престола му 
по-велик и от твоя престол” (3 Царе 1:47) Давид не се задавил от завист 
както направи Саул едно поколение по-рано спрямо него самия. Вместо 
това той се поклонил на леглото си и благодарил: „Благословен да бъде 
Господ Израилевият Бог, Който ми даде днес син да седи на престола ми, 
докато очите ми го гледат” (3 Царе 1:48). В това Давид се взирал отвъд 



своя непосредствен син и наследник към потомъка, който можел да види 
отдалеч. Той показал векове по-рано това, което Йоан Кръстител направил 
когато казал, че той трябва да се смалява, а Давидовият Син да расте (Йоан 
3:30), когато посочил встрани от себе си към божия агнец, който носел 
греха на света (Йоан 1:29). Това не е унижение, а слава – славата на кръста. 

Грижете се за възрастните хора във вашето семейство и църква не с 
мърморене, а с любов и чувство на привилегия. Когато те ходят ще ходите 
и вие. Симон Петър хвалел своята сила и независимост. Той бил 
самонадеян самоназначил се защитник на Исус, който смятал, че може да 
избави Христос от кръста (Мт. 26:47-56). Гордостта му не устояла. След 
възкресението Си от мъртвите Исус срещнал Петър, сега смирен от своето 
предателство спрямо Исус. Заръката към Петър да „пасе овцете Му” била 
благодат. Този някогашен страхливец щял да прогласява апостолското 
послание. Но това не е история за завръщане към предишното положение. 
„Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и 
ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и 
друг ще те опасва, и ще те води където не щеш” (Йоан 21:18). Животът 
на Петър нямало да завърши с възторжени възгласи към един велик 
възрастен човек, а в унижението на един воден към своята екзекуция. След 
всичко това Исус му повторил думите които казал в самото начало: 
„Следвай Ме” (Йоан 21:19). Ние не знаем кога или как, но ако следваме 
Исус, ще ходим в пътя на кръста. Или, по-скоро, ние ще бъдем водени по 
него. Този жизнен цикъл, започващ и завършващ с безпомощност, трябва 
да ни връща обратно там където е започнал нашият нов живот, където ще 
свърши и където ще започне отново – при кръста. 

*** 

Докато си почивах от писането на тази глава спрях в коридора, за да видя 
как моят син Самюел минава покрай мен. На дванадесет години той 
приличаше повече на мъжът, който щеше да стане отколкото на малкото 
момче, което споменах по-рано. Не можех да не се замисля какви ли 
трудности го очакват докато се грижи за мен в края на моята история. Ще 
настоявам ли да запазя всичките си книги дори след като съм твърде слаб, 
за да се кача по стълбите до библиотеката? Ще му се наложи и да ми казва, 
че не мога да имам библиотека в малкия си апартамент в центъра за грижа 
за възрастни хора? Дори по-лошо, ще му се наложи ли да бърше лигите от 
брадичката ми докато лежа на някое болнично легло?  

Дали последните му спомени за мен ще са как изхвърля нощното ми гърне 
или сменя колостомската торба? Не искам да ме запомни по този начин. 
Искам да ме помни като баща, който сяда на стълбите и се преструва, че е 
динозавър както когато беше малко момче или като вихър от активности, 



човек който проповядва, поучава и дебатира важни въпроси по 
телевизията. Не харесвам тези мисли понеже те предават моята гордост и 
себичност. Възможно е точно в тези моменти, когато се боря да си поема 
въздух, синът ми да види истинското ми аз по-добре от всякога. Той ще 
види един, който подобно на разпънатия разбойник, може единствено да 
гледа към привидно безпомощния човек от другата ми страна и да каже, 
докато плюе течащата от устата му кръв: „Исусе, спомни си за мен когато 
идеш в царството Си”. 

Може би докато гледа как живота малко  по малко изтича от мен ще си 
спомня как съм се опитва л да го науча за бъдещия живот. И, може би аз, 
подобно на мнозина, които съм виждал да умират, ще прекарам тези 
последни мигове припомняйки си моето детство, виждайки лицата на 
хората, които са ме обичали. Може би в калейдоскопските образи от 
пълната ми зависимост в детството аз ще видя как Бог е действал по 
начини, които никога не съм виждал достатъчно ясно, за да бъда 
благодарен. Може би ще разбера, че божията милост към мен – тези малки 
моменти на утеха и проблясъци на благодат – са били начините 
подготвили ме за едно царство, което не е  краят на историята, а 
продължение на стария път, но по нов начин. Може би Самюел ще види 
как неговият баща най-стене се освобождава от нескончаемия стремеж да 
се представи добре и да получи одобрение, когато види, че всъщност е бил 
обичан през цялото време такъв какъвто е. Може би в тези мигове синът 
ми ще успее да си ме представи не такъв какъвто ме вижда тук, 
безпомощно гърчещ се под болничните чаршафи, а отново млад, отново 
щастлив, вървящ в нетварната светлина на бъдещето, което Бог е 
приготвил за мен. Може би там, докато уреда измерващ сърдечната 
дейност покаже права линия, той ще си представи своя освежен баща 
обръщащ се с усмивка на лицето и може би, само може би, държейки в 
ръката си едно малко бухалче. 

 

 

 

 

 

 



Глава 14 Свободни да бъдем семейство 

Ние сме по-склонни да помним бурите заплашили живота ни отколкото 
дъждовете, които са го спасявали. По същия начин ние сме склонни да 
помним големите кризи и повратни точки в нашия живот повече от тези 
рутинни, обичайни проявления на благодатта, които ни поддържат в пътя. 

Като проповедник не обичам да мисля за това колко малко от всички чути 
проповеди си спомням. Напомням си, че проповядването не е свързано със 
запомнящи се епифании, а с бавното, скучно формиране на душата чрез 
постоянната конфронтация с божието Слово. Без значение дали си ги 
спомням или не те все още са там, някъде вътре в мен. Но има една 
конкретна проповед. Чух я преди повече от 20 години, когато един 
шотландски проповедник проповядваше за разбойника на кръста и тя все 
още ме преследва. Сочейки към версията на Лука за покаялия се разбойник 
разпънат до Исус проповедника каза: „Ако този крадец на кръста е имал 
членове на семейството си, които са се бояли от Бога, те сигурно са 
очаквали той да отиде в ада”. Все пак най-лошото място където човек 
може да завърши живота си бил римския кръст и вероятно този кръст бил 
последната точка от един дълъг, труден, изпълнен с бунт живот. „Ако е 
имал такива членове на семейството си, те вероятно биха били удивени 
когато се събудят в божието присъствие да срещнат човека, когото най-

малко очакват да ходи в светлината на вечната божия благодат.” Не съм 
сигурен защо тези няколко изречения ме впечатлиха толкова. Може би 
понеже никога не съм мислел, че  разбойника на кръста може да има 
семейство и това ми напомни колко често аз съм готов да се откажа от 
хора, които смятам, че по някакъв начин са твърде далеч от божията 
милост. 

Проповедта остана с мен през годините. Погребенията, за които споменах 
все още ме разстройват, тези събирания, на които всички претендират, че 
починалият, който и да е той, е бил верен християнин независимо от 
всички доказателства за обратното. И въпреки това моят цинизъм е 
свързан със спомена за тази стара проповед. Във всяка ситуация има 
възможност, точно както при този крадец на кръста, човекът да се е 
хванал, може би дори в последния си дъх, за благата вест, която е чул 
някъде някога в неделното училище, в съживително събрание или на 
страниците на Библията, която е прелиствал опитвайки се да заспи в някоя 
хотелска стая. Ние никога няма да познаем тази страна на Съдния ден. Но 
можем да знаем, че Бог често ни изненадва и се явява в моменти, които ни 



се струват безнадеждно отчайващи. „Исусе, спомни си за мен когато 
дойдеш в царството Си,” простенал умиращият разбойник (Лука 23:42). 
Той се отказал от илюзиите си, че по някакъв начин може да се справи сам. 
Изповядвал, че присъдата му била справедлива, но, дори при това, той не 
изгубил от погледа си възможността да получи милост. И я намерил. 
„Истина ти казвам, днес ще бъдеш в Мен в рая,” бил отговорът, който чул 
от окървавеният галилеянин (Лука 23:43). 

Никое място не изглежда по-далеч от рая от Хълмът на черепа. И все пак 
Исус можел да го види дори и оттам. В пречупеността и ужаса на кръста 
този разбойник открил славата на един милостив Бог. Но за да я намери 
този човек трябвало да захвърли всички защитни стратегии. Другият 
разбойник все още се преструвал, изтъквайки собствената си правда, 
саркастично изисквайки Исус да спаси Себе Си и тях. Но пречупеният 
разбойник видял това, което упоритият не бил в състояние да види. Раят не 
може да бъде намерен чрез проява на сила. Раят може да бъде намерен като 
отвърнем лицето си от тълпите, от самите себе си и погледнем към Този, за 
Когото казвали, че може би е Божият Христос. След един живот на търсене 
на Бог-знае-какво той намерил живот, мир и свобода викайки към Бог знае 
Кой. Това е и нашата история. 

*** 

Някои от вас четат тази книга понеже са били наранени от семейството си. 
Може би сте уплашено дете, провалил се родител, неверен партньор, 
огорчен брат. Положили сте разбирането си за себе си и може би 
разбирането си за стойност в този, който сте като част от едно семейство и 
сте били разочарован. Някои от вас четат тази книга понеже семействата 
ви са живи фигури в живота ви. Все още не сте били наранени, обезверени 
или разочаровани. Някой ден ще бъдете. Няма защо да се боите от това. 
Невъзможно е за никой от нас да види цялостния спектър на живота си, но 
понякога гледайки назад можем да видим малките начини, по които Бог ни 
се е откривал винаги в една тайнствена скритост, които на времето си са 
изглеждали като случайности, съвпадения или съдба. Голяма част от това е 
свързано със семейството. Може би сте този, който сте понеже някой във 
вашето биологично или църковно семейство е инвестирал себе си във вас, 
обичал ви е, вярвал е във вас. Може би стe този, който сте понеже сте 
преживели тези – в биологичното или в църковното си семейство – които 
са направили точно обратното. Въпреки това все сте тук. 

В наше време семейството често е предмет на разгорещени публични 
спорове. Ние говорим за тези, които „ценят” семейството или тези, които 
го „деконструират”. И все пак, колкото и важни да са тези разговори 
основната реалност е, че всеки един от нас, на някакво ниво се страхува от 



семейството. Ние знаем, че семейството може да донесе любов, но също 
така има и риск да ни нарани. Тези от нас със силни семейства често се 
страхуват, че нещо може да се случи и те да си отидат. Тези без здрави 
семейства често се страхуват, че никога няма да избягат от причинените 
вреди или, дори по-лошо, че ще ги повторят. Ние намираме начини да се 
защитаваме – или като се хванем здраво за семейството или като намерим 
начин да бягаме от задълженията да бъдем семейство един за друг. Ние се 
защитаваме като се виждаме единствено като сбор от нашите семейни 
отношения и отговорности или като се опитваме да избягваме от тези 
неща. Във всеки един случай ние сме призовани на едно място, на което не 
желаем да отидем – при кръста. 

Гледайки назад в живота си К. С. Луис го обобщава с това, че е бил 
„застигнат от радостта”. Ако разбираме „радостта” единствено по начина, 
по който думата се използва най-често около нас, можем да предположим, 
че това, което Луис нарича „радост” е същото, което за повечето хора е 
„щастие” или „задоволство”. За него обаче радостта носи смисъла на 
копнеж, нещо сладко-горчиво, смисъл на дом, който не е напълно намерен. 
Пробуждането на радостта било това, което го довело, по един дълъг 
заобиколен път, до Бог и Отец на Господ Исус Христос. В това Луис 
долавя отзвуци от един свят, който е отвъд видимия. „Когато се изгубим в 
гората всеки знак е от голямо значение,” пише той. „Който го намери 
първи вика „Вижте!” Всички се събират заедно и се взират. Но когато сме 
намерили пътя и преминаваме покрай подобен знак на всеки няколко мили 
не спираме, за да ги гледаме.” Библията ни казва, че един от тези „знаци” 

за царството е семейството – не просто „семейството” в абстрактен смисъл 
в големия, широк свят, а нашата конкретна семейна история,  историята на 
вашия живот. Ако пренебрегнем знака лесно можем да се изгубим в гората  

на вселената около нас претендирайки, че по някакъв начин ние нямаме 
нужда от Баща, че не се нуждаем от дом. От друга страна ние можем да 
превърнем знака в олтар, гледайки на семейството не само като на едно 
благословение, а като на бог. Във всеки от двата случая в крайна сметка ще 
бъдем разочаровани. 

Това разочарование не е Божий съд, а милост. Ние всички се покланяме. 
„Идолът е обект, на когото давате вниманието си с надежда за 
трансцедентност,” казва един философ. „Идолът е обект превърнат в 
огледало.” В някой момент ние ще се разочароваме от лъжливите 
обещания давани от идолите. „Този момент, в който изглежда 
поклонението ви се е провалило, е свят момент,” пише той. „Той е момент 
на откровение.” Разочарованието е една епифания. Не само този, който 
прекалено цени семейството си го превръща в идол – същото прави и този, 
който го цени твърде малко. Всъщност това често е по-вярно за последния, 



който прекарва живота си фокусиран върху своето семейство, за да 
докаже, че не се нуждае от него или че те не се нуждаят от него. Но когато 
достигнем до края на всичко това, както и да се случи това, ние откриваме 
свобода. 

Семейството не е благовестие. Ако мислите, че семейството е източник на 
крайния смисъл на вашия живот вие ще очаквате семейството да ви прави 
щастливи, да живее според вашите очаквания. Ще достигнете до извода, че 
дисфункционалното семейно минало, партньорът, който ви е изоставил 
или детето, което заминава за далечна страна в своя бунт разрушават 
живота ви. И когато самият вие предадете семейството си, както 
неизбежно ще направите, ще прекарате живота си в опит да изкупите 
греховете си и никога няма да намерите мирът, който търсите. Но ако се 
отнасяте със семейството си нежно ще намерите свободата да видите как 
семейството ви добрува. Когато нямате нужда да бъдете семейният месия 
нито то да бъде вашият, тогава можете да инвестирате в тези, които Бог е 
поставил около вас. За да намерите свобода и радост вие ще откриете, че 
семейството е дори по-важно отколкото си мислите – толкова важно, че то 
е място на духовна битка, битка, която понякога ни поставя стенещи с 
въздишки, които не могат да се изразят с думи. Без значение колко голяма 
е пречупеността радостта е възможна. Но това изисква това, което Мартин 
Лутер нарича богословие на кръста, не богословие на славата. 
„Богословието на славата, нарича злото добро и доброто зло,” изповядва 
той. „Богословието на кръста нарича нещата с истинските им имена.” 

Виждаме богословието на славата в тези, които ще кажат, че 
„семейството” е само по себе си социална конструкция и че ние можем да 
го пренебрегнем или реконструираме. Но виждаме същото и в тези, които 
защитавайки семейство ще го идеализират до степен, в която откриват 
колко трудно всъщност е то. 

Кръстподобният живот ни освобождава от нуждата да идеализираме или 
демонизираме семейството. Ние не виждаме семействата си като бреме за 
нас, когато видим, че на кръста, бремето всъщност е благословение. Не 
очакваме семействата ни да посрещнат всяка наша нужда понеже имаме 
пред себе си една вечност на слава. Но това може да се случи единствено в 
една вселена, в която живеем: вселената, в която Бог се е свързал с нашата 
човечност, дал е своя Син в жертва едновременно на съвършената милост 
и на съвършената справедливост. Ако семейството не крайния източник на 
смисъл или на нараняване и болка, ако моят живот е повече отколкото 
моето семейство, тогава имам свободата да не се прилепвам към 
семейството си или да ги отблъсквам от себе си. Докато следвам Исус по 
пътя на кръста мога да виждам всеки един ден като възможност да изгубя 
живота си – понякога в обичайните ритми на бабината прегръдка, смяната 



на пелените, разходката в парка или в пеенето ми в някой хор. Знанието, че 
животът ми вече е приключил, разпънат на кръста, и че животът ми очаква 
да избухне в активност, възнасяйки се отдясно на Бога, аз радостно мога да 
изгубя живота си за семейството си, знаейки, че няма нужда да се 
защитавам от любовта. Мога да съм свободен да служа, свободен да 
обичам. 

*** 

Започнах тази книга с разбирането, че кръста е семейна криза. Там 
виждаме скритото присъствие на един верен Баща, видимото присъствие 
на една земна майка, фонът на един живот преминал през детство и роден 
град. Имаме Младоженец борещ се за Своята Невеста. Но доколкото знаем 
разбойникът на кръста бил напълно сам. Човек не очаква членовете не 
семейството, даже ако е имал такива, да се появят заради някой толкова 
пропаднал. Вероятно те биха се срамували от него. Не биха искали да 
признаят, че тяхното семейство е свързано с някой, който е едновременно 
екзекутиран от империята и проклет от Бога. Въпреки това той не бил без 
семейство. „Днес ще бъдеш в рая,” не е просто обещание за скорошна 
среща между двама души.  Не, раят не е самотен, а кипящ и изпълнен с 
хора. „В домът на Отца Ми,” казва Исус на учениците, „има много 
обиталища” (Йоан 14:2). С други думи Той обеща на този окаян 
престъпник, че едно от тях ще бъде негово. Накратко, каквото и да е чул 
престъпника от своето семейство, каквото и да е казал на семейството си, 
думите на Исус към него били думите, които самият Той научил преди 
много време на речния бряг: „Ти си моят възлюбен син в теб е моето 
благоволение” (Марк 1:11). 

Семейството е същностно, знак, сочещ встрани от нас към смисъла на 
самата вселена. Вашето семейство, каквото и да е то, ще ви благослови, 
може би по начини, които даже не забелязвате в своята моментна заетост. 
Спрете и отбележете тези благословения. Вслушайте се какво Бог ви казва 
чрез тях. Точно поради същностната си важност семейството може да ни 
плаши. Може би се страхувате. Страхувате се да разочаровате семейството 
си. Страхувате се да не изгубите семейството си. Това също е благодат. 
Докато лежал на болничното легло приближавайки се към своята смърт 
Джон Ъпдайк получил телефонно обаждане от своя свещеник и написал: 
„Свещеник – тези комични доставчици на смисъл за ужасените”. Най-

важните неща имат смисъл точно за ужасените. Но те имат смисъл 
единствено от другата страна на този ужас. Научаваме това на Хълма на 
черепа където можем да видим едновременно ужаса от нашите грехове 
пред светия Бог и разточителната любов, с която Той идва за да ни 
потърси, дори до самия кръст и отвъд него. Вашето семейство може да ви 
причини болка. Какво от това? Да обичаш означава да страдаш. Но вие сте 



научили, че страданието не е белег за божието отсъствие, а за 
присъствието Му. Научили сте го на Хълма на черепа. Научили сте го 
когато за първи път сте чули гласа, който ви вика някъде от древния 
галилейски бряг „Вземи кръста си и Ме следвай”. Не се страхувайте. 
Семейството ви ще ви заведе там където никъде не сте очаквали да 
отидете. Но няма причина да се страхувате. Пътят пред вас е пътят на 
кръста. 

Пътят на кръста води към дома. Светлината все още свети в тъмнината и 
тъмнината все така не е в състояние да я угаси. С каквито и бури да се 
срещнете вие ще оцелеете. Ако слушате достатъчно внимателно дори в 
най-плашещите, най-мрачните моменти, можете да учете гласа на 
галилеянияна, който казва: „Млъкни. Утихни.” Ако внимавате на нещо 
повече от вятъра и вълните можете да видите как едни ръце се протягат 
към вас. Всъщност може да забележите, че тези ръце, които ви държат 
имат дупки от гвоздеи. Не се страхувайте. Белезите остават, но бурята е 
преминала.                         

 

 

 


