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Ще остави човек
баща си и майка си 

и ще се прилепи към 
жена си, и ще бъдат 
двамата една плът.
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Този емблематичен библейски текст 
насочва вниманието ни към една про-
блемна за много съвременни христия-
ни тема. Някои от нас не изпитват нуж-
да да се кръстят след покаянието си, а 
други изпитват неясноти относно кон-
кретния начин на кръщение. 

Няма как да прескочим темата за вод-
ното кръщение, понеже след покаяние-
то и новорождението (които разгле-
дахме в 11 и 12 брой от 2013 г.) следва 

кръщението и изпълването с Духа (вж. 
Деян. 2:36-38). Тук ще обърнем повече 
внимание на кръщението с вода, а не-
разривно свързаната с нея тема за из-
пълването с Духа на Христос и на Бога 
ще остане за някой следващ брой.

Най-напред, защо кръщението с вода е 
процес, контролиран от Бога? Това не 
е просто ритуал за потапяне, поръсване 
или засвидетелстване пред останалите, 
че вече сме приели християнската вяра. 

Така изглежда само на повърхността. 
Както Христовата смърт и пролятата 
кръв на Кръста не са просто елемен-
ти, в които вярваме, а символи, имащи 
сила във вярата ни, така и кръщението 
с вода не е просто ритуал, който ни е 
заповядал Христос: „Който повярва и 
се кръсти, ще бъде спасен. А който не 
повярва, ще бъде осъден” (Марк 16:16). 
КРЪЩЕНИЕТО СИМВОЛИЗИРА 

СМЪРТТА НА ПЛЪТТА

Водното кръщение се извършва в име-
то на Отца, на Сина и на Светия Дух. То 
е свързано с нашето спасение, защото 
символизира смъртта на плътта. 

Оливър Кромуел е роден на 25 
април 1599 г. в гр. Хънтингдън, 
Средна Англия. В семейството, 
в което израства, цари пуритан-
ски дух и ред. Вечер всички се 
събират край камината за про-
чит на Библията и поучения, 
водени от бащата. Библията 
говори за Божията правда и 
Божия съд, но също така 
за Божията любов и за-
щита на слабите. 

През 1616 г. младият 
Оливър постъпва да 
следва в колежа „Сидни 
Съсекс“ в Кеймбридж. А 
в Лондон среща хора 
с висок интелект и 
решителност, кои-
то водят борба сре-
щу упадъка на държав-
ността. Скоро те ще 
станат негови съратници в рево-
люционни действия. Оливър се 
запознава с Елиза бет Бурше, дъ-
щеря на богат търговец на кожи. 

През 1620 г. тяхното приятел-
ство се увенчава с брак. Младо-
женците се връщат в Хънтин-
гдън, за да управляват семейно-
то стопанство. 

Това е период на сравнително 
спокоен живот, умножаване на 

семейството, здраво сло-
вен труд, весели ком-
пании и лов. 

Не след дълго вли-
янието на пуритан-
ските проповеди и 
изучаването на Биб-
лията променят ми-

сленето на Кромуел. 
Той става по-затворен 

и сериозен, преми-
нава през духов-
на криза и стре-
меж към по-свят 

живот. Домът му се 
превръща в убежище за пре-
следвани пуритани. 

Навремето, когато някой богат човек фалирал, 
кредиторите му устройвали т.нар. „аукцион”. На 
показ, пред очите на всички заинтересовани, се 
излагали семейните бижута и други ценни вещи, 
за да бъдат изкупени на търг. Аукционът бил свое-
образно забавление и за хора, които нямали наме-
рение да купуват нищо, но пък искали да надзър-
нат в личния живот на прочутия си съгражданин. 
Така уникални предмети, реликви, спомени от 
един живот на действие и предприемчивост де-
валвирали и ставали за продан, под любопитните 
погледи на тълпата.

Живеем във времена на нравствен фалит на Бъл-
гария, когато всички основополагащи за една на-
ция ценности девалвират. И сякаш това е малко, 
медиите много държат падението да се случва на 
показ. Не са пожалени и най-съкровените неща за 
човека: любовта и семейството. Изневери и блуд-
ства на живо, цинични откровения в масов тираж, 
разголена плът дефилират на устроения ни публи-
чен „аукцион на любовта”. Кулминацията на ця-

лото шоу е предвидена за нововъведения Ден 
на влюбените (14 февруари), когато 

всеки е призован да изкаже 
пред околните своите 

интимни чувства и 
желания, 

със съмнителното благословение на свети Вален-
тин. Не мога да се начудя на бързината, с която 
този вносен празник бе въздигнат в ранг на тра-
диция, докато много хубави български традиции 
с лекота биват занемарени. Но доста повече ме 
смущава друго: последователното изваждане на 
любовта от сферата на интимното и съкровено-
то и превръщането ѝ в тема за забавление. Което 
неминуемо води до нейната девалвация и повърх-
ностно възприемане. А който е повърхностен в 
любовта си, той е повърхностен във всичко. Уди-
вително ли е тогава, че посредствеността разяжда 
като язва нашия обществен живот?

Само живата вяра в Христос може да спре съ-
временната девалвация на любовта и да върне 
истинската ѝ стойност. Божието Слово гледа на 
любовта между мъжа и жената в необходимите 
дълбочина и пълнота. Преди всичко, тя е тайн-
ствено по същността си единение, което отразя-
ва любовта на самия Бог към човека: „Ще остави 
човек баща си и майка си и ще се привърже към 
жена си. И двамата ще станат една плът. Тази тай-
на е голяма, но аз говоря за Христос и за църквата“ 
(Ефес. 5:31-32). Човешкият ум не може да обхване 
и никоя социологическа теория не е в състояние 
да обясни как така можеш да оставиш родителско-
то лоно, където си се формирал като човек, и да се 
свържеш тялом и духом с някого, когото до неот-
давна не си познавал. Единението е обвързващо 
и трябва да се изрази чрез брак, понеже не е плод 
от нетрайни силни чувства, а самото то трябва да 
доведе до траен плод: възникването на една нова, 
малка свещена общност, наречена семейство. 

Библейската традиция обаче не пренебрегва и 
романтичната страна на любовта – на темата е 

отделена цяла книга – Песен на песните. В това 
древно писание ни поразява съчетанието на об-
себващ, почти болестен копнеж по възлюбения и 
чистотата на верността. Най-сетне, любовта, па-
зена и развивана в брака, е тази здравословна и 
благотворна среда, в която се раждат, израстват и 
се утвърждават нови личности. Взаимната отда-
деност и обич между родителите е по-насъщна за 
децата от майчиното мляко.

Тайнствено единение, романтика, поява на нов 
живот и на нови хора – все съкровени и неподат-
ливи на банално описание реалности. Затова ис-
тинската любов не става за показ. Но как може да 
се осъществи без помощта на уж всемогъщите 
медийни внушения и образи? Християнският от-
говор на въпроса също започва с „по-“ и се нарича 
посвещение. Силата на любовта не се състои в по-
върхностното ѝ показване или публично изрича-
не. Тя се корени в скритата от страничния поглед 
способност да излизаш от себе си, от своята зона 
на уют. И в насочеността към другия, пълна с тър-
пение и жертвоготовност. Вярващият човек обича 
с посвещение, защото първо е посветен в любовта 
на Христос, Който е излязъл от уюта на небесата, 
за да се насочи изцяло към нас и да изтърпи за 
спасението ни всичко, дори нашето неверие. Вяр-
ващият обича с посвещение, защото в него живее 
Божият Дух, стремящ се към нашето освещение. 
Посветената любов е упорита и непримирима в 
стремежа нашият възлюбен да заприлича на Хрис-
тос, Който пръв е възлюбил нас. С други думи, в 
християнството любовта и копнежът за святост – 
моята и на любимия ми – са неотделими.

Ако желаем да видим оздравителни процеси в 
обществото, трябва да запазим свещения характер 
на любовта – тя не се демонстрира, презентира 
или рекламира. Но макар и не за показ, любовта 
ни трябва да дава видими плодове: хора, преобра-
зени от нейната топлина; членовете на нашите 
християнски семейства. От такива примери днеш-
на България се нуждае болезнено.

Тодор ВЕЛЧЕВ

Не за показ,
а с посвещение

Кръщение с вода Оливър Кромуел
Биографични сведения

Продължава на 2 стр.

Чрез кръщението 
ние се погребахме с Него 

да участваме в смърт, тъй щото, 
както Христос бе възкресен от 
мъртвите чрез славата на Отца, 
така и ние да ходим в нов живот. 

Ако сме се съединили с Него 
чрез смърт, подобна на Неговата, 
ще се съединим и чрез възкресе-

ние, подобно на Неговото. Нашето 
старо естество бе разпнато с Него, 
за да се унищожи тялото на греха, 
та да не робуваме вече на греха. 

– Римляни 6:3-6 – 

Продължава на 3 стр.



На 28 февруари 1944 г. Кори тен 
Бум се събужда с висока температу-
ра. Дълги дни я измъчва неприятен 
грип. И най-малките шумове проряз-
ват съзнанието й и влошават главобо-
лието. Тя не изпитва желание да се 
вижда с когото и да било. Но не може 
да си го позволи. 

До тайното отделение, където се-
мейство Тен Бум укрива от властите 
неколцина евреи, се стига само през 
нейната стая. Всяко влизане и изли-
зане, всяко приглушено шушукане, 
всяко разместване на мебели в стаята 
й само засилват нейните болки. Ома-
ломощена от грипа и главоболието, 
Кори постепенно се унася в трескав 
и неспокоен сън. 

По някое време през деня сестра й 
Бетси идва да я събуди. Носи й чаша 
горещ чай. На долния етаж е дошъл 
човек, който желае да разговаря с 
Кори. Обяснил им е, че е представи-
тел на нелегалното движение. Кори 
става от леглото си и с треперещи 
крака пристъпва надолу по дървено-
то стълбище. Пръстите й стискат пе-
рилата за опора. 

Новодошлият не й вдъхва особено 
доверие. Очите му сякаш избягват 
нейните. Разказва как от Гестапо са 
арестували жена му по обвинение, 
че укрива евреи. Дошъл е да поиска 
пари, за да подкупи тайната полиция. 
Надява се, че така ще я пуснат. 

Разказът му кара Бетси и Кори да 
се усъмнят. Но пък кой знае? Може и 
да им казва истината... 

Кори му дава малко пари и немощ-
но се заизкачва нагоре към стаята си. 
Едва-що се е унесла в неспокойната 
си дрямка, когато из къщата прозву-
чава сигнал за опасност. Покрай лег-
лото й тупуркат стъпките на евреите. 
Бързат към скривалището. 

Кори сяда в леглото си, все още за-
маяна. Сигналът прозвучава отново. 
Явно нещата са сериозни. Някой  ги 
е предал на властите! 

Тя скача на крака и затваря тайни-
ка зад последния от евреите. Сетне с 
ужас съзира на пода чантата си. В нея 
са адресите и имената на още много 
хора, които се укриват от нацистите. 
Тя трескаво отмества преградата и 
хвърля чантата в скривалището. 

После пак го затваря, надявайки се, 
че гестаповците не са я чули. Тъкмо 
успява отново да се завие в леглото, 
когато полицаите нахлуват в стаята. 

Въпреки щателното претърсване 
нацистите така и не откриват тайни-
ка с евреите. Ала заради подадената 
информация Кори и Бетси са аресту-
вани. Разпитват ги дни и нощи. Бият 
ги и ги унижават. 

Двете сестри обаче не признават 
нищо. В крайна сметка семейството 
е разпръснато по различни затвори. 
Броени дни след затварянето им ба-
щата на Кори издъхва, изнемощял от 
безкрайните разпити. 

Още дълги месеци двете сестри ще 
страдат по концлагери като затвор-
нички заради Господ Исус. Тормозе-
ни от бълхи и измъчвани от нацист-

кия апарат, двете така и няма да 
се откажат да говорят за своя 
Спасител. Те ще доведат десет-
ки отчаяни затворнички до вяра 
и упование в Божия Син. 

Именно вярата им в Христос 
е движещата сила, заради коя-
то с такова усърдие са укрива-
ли евреи и са се противопоста-
вяли на мрачния режим. 

Заради чиновническа грешка 
след време властите освобож-
дават Кори. Нейната сестра 
Бетси обаче така и не излиза 
от затвора. Въпреки загубата 
Кори тен Бум още дълги го-
дини отдадено ще прославя 
милостите на своя Господ и 
ще разпространява по цял свят 
добрата вест за спасението от 
греховете. 

Свидетелството на нейния 
живот ще продължи да вдъхва 
кураж и сили на милиони и ще 
вдъхновява вярващите по цял 
свят да водят живот, достоен 
за Спасителя. 

Влади РАЙЧИНОВ 

Освен че дава подслон на пуритани, които са 
преследвани заради вярата си, в дома на Оливър 
Кромуел редовно се провеждат и нерегламенти-
рани от Англиканската църква богослужения. 

Постепенно Оливър Кромуел добива голям ав-
торитет между съгражданите си и бива избран 
като представител на своята община. Още в нача-
лото на парламентарната си дейност той предлага 
на крал Чарлз І да бъде отнета длъжността глав-
нокомандващ на английските въоръжени сили. 

На 22 август кралят обявява война на Парламента. 
През 1643 г. Парламентът дава на Кромуел военен 
чин полковник, а през 1644 г. – генерал-лейтенант. 
Той внася законопроект за създаване на войска от 
нов тип (New Model Army). След това сам се заема 
с набирането на военни отряди и ги организира под 
свое командване със строга дисциплина. Съчетава 
военната подготовка с морална мотивация. Крому-
ел е едновременно и силен военачалник, и пламенен 
проповедник. Говори на войниците си за царството 
на вечната справедливост, за тържеството на исти-

ната и за вярата над лъжата и идолопоклонството. 
Въвежда и строги на ка зания срещу нарушаването 
на дисциплината, сре щу пиянството и дори срещу 
подигравателното отношение между войниците. 

Кромуел се налага като безкомпромисен военен 
стратег и политик. Противопоставя се и на онези, с 
които доскоро е бил в един лагер, но сега се боят от 
радикални реформи. Противоречията му с презви-
терианското мнозинство в Парламента се изострят 
поради недостатъчна грижа за състоянието на вой-
ската и постепенното опорочаване на пуританския 
идеал от някои парламентаристи. 

На 20 април 1653 г. Кромуел провежда военен пре-
врат, като разпуска Дългия парламент и Държавния 
съвет. За кратко време се създава т.нар. Малък пар-
ламент, в който участват предимно пуритани кон-
грегационалисти и такива с баптистки разбирания. 
Приема се нова конституция. Парламентът приема 
закон, който утвърждава страната като Протекто-
рат с управление на лорд протектор със силна ед-
нолична власт и права, близки до тези на монарх. 

Кромуел е провъзгласен за лорд протектор 
на Англия. Същевременно той възстановява 
Камарата на лордовете. 

Кромуел умира на 3 септември 1658 г. По-
ради военната диктатура, която е уста новил, 
оценките за неговото управление са проти-
воречиви. Обвиняват го в покрови телство и 
назначаване на при бли жени и роднини на 
важни позиции. 

Същевременно историците го определят 
като доблестен и вдъхновяващ военачалник, 
последователен републиканец, организатор 
на държава (Commonwealth) на религиозна-
та толерантност. Пуритан калвинист, Кро-
муел позволява на евреите да се завърнат в 
Англия и да практикуват свободно своята 
религия. Насърчава образованието. Проя-
вява старание да спазва закона. Скоро след 
смъртта на Оливър Кромуел става ясно, 

че моделът на неговото управление не може да се 
прилага по-нататък без рискове за националната 
сигурност. Английският парламент кани престоло-
наследника Чарлз ІІ да заеме трона и той пристига 
от Холандия в Лондон на 29 май 1660 г. 

След възстановяването на кралската институция в 
Англия се възобновява и статутът на Англиканската 
църква като обединител на цялата нация. За закон-
ни се обявяват единствено нейните богослужебни 
книги и практики. 

Около две хиляди пастири с калвинистки убеж-
дения са изгонени от църквите им. Мнозина видни 
общественици попадат в затвора или емигрират от 
Англия. Сред тях е и пламенният проповедник на 
Евангелието Джон Бънян, автор на две от най-чете-
ните книги по онова време след Библията – Пъте-
шественикът и Духовната война. 

По същото време Джон Милтън пише прочутата 
си поема Изгубеният рай и съчинението Ареопаги-
тика, с което защитава религиозната свобода. 

Пуританството се превръща в част от неконфор-
мистката традиция в Англия. Пуританите загубват 
водещото си влияние в политиката. Вече не им се 
позволява да заемат постове на представители на 
общините в Парламента или на местни съветници. 
Изключват ги от университетите и отнемат препо-
давателските им назначения в училищата. Силни 
обществени позиции пуританите ще придобият 
едва като заселници в колониите на Новия свят. 

П-р Данаил ИГНАТОВ

Бележка на редакцията: 
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в хрис-

тиянската история. По материали от Christianity.com. 
На фотографията виждате семейството на Кори тен Бум в Харлем. 

Тя е заимствана от уебсайта на Музея „Тен Бум“ (TenBoom.org). 

Има и по-лоши неща 
от грипа

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

11. Оливър Кромуел
Биографични сведения

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕФОРМАЦИЯТА

Продължение от 1 стр.

Гвардейци от полка „Колдстрийм“; илюстрация: Х. Оукс Джоунс

Джон Бънян в затвора; художник: Уилям Каткарт



Ерихон е първата крепост в Обетованата земя, 
която завладяват евреите. С годините археолози-
те днес постепенно проследяват по-нататъшния 
завоевателен поход на израиляните през Ханаан. 
През 1926 г. в Тел-Беит-Мирсим американски ар-
хеолози откриват град Давир (вж. Ис. Нав. 10:38) 
сред пласт от пепел и големи разрушения с дав-
ност от XIII столетие преди Христос. 

През тридесетте години на миналия век на 
45 км югоизточно от Ерусалим откриват ос-
танки от град на име Лахис. Намира се между 
Хеврон и средиземноморското крайбрежие. 
Трябва да е било необикновено голямо селище 
за Ханаан, защото една английска експедиция 
измерва на Тел-Ед-Дувеир строителна площад-
ка от цели петдесет декара, очевидно защите-
на някога от силно укрепление. Впоследствие 
градът е бил унищожен от пожар. 

За нас ценна находка в руините е едно 
блюдо, което носи надпис: „Година четвърта 
на фараон Меренптах“. Тъй като този фара-
он се възкачва на престола през 1234 г. пр. 
Хр., можем да заключим, че блюдото датира 
от 1230 г. пр. Хр. Според Писанието именно 
„тогава Господ предаде Лахис в ръцете на 
Израил” (Ис. Нав. 10:32). 

В музея в Кайро има паметник от храм на мърт-
вите при Тевен, чийто надпис възпява победата на 
фараон Меренптах над ливийците. Ценно за нас  
тук е, че в него се споменава народът на Израил и 
библейските градове Аскалон, Гезер, Еноам, и то 
от един чужденец и съвременник на описаните в 
Библията събития. Това е категорично доказател-
ство, на което не би могъл да се противопостави и 

най-упоритият скептик. През 1229 г. пр. Хр., точно 
както четем в Писанието, израилевият народ е бил 
наистина заселен в Ханаан.

В Галгал, който се намира на половината път 
между река Йордан и Ерихон, с каменни ножове 
Исус Навин извършва обрязване на родените в 
пустинята младежи (Ис. Нав. 5:2-8). 

Исус Навин умира в дълбока старост и е погре-
бан „в Тамат Сарух, който е в хълместата земя на 

Ефрем, на север от хълма Гаас” (Ис. Нав. 
24:30). В гръцкия текст на Библията (LXX 
24,30-в) и в Синодалното издание към този 
стих е добавена следната бележка: „И тури-
ха там с него в гроба, в който го погребаха, 
каменните ножове, с които Иисус бе обряз-
ал Израилевите синове в Галгал, [...] и те са 
там дори до днес.” 

На 15 км северозападно от Ветил е раз-
положено селището Кефр-Ишуа (в превод, 
„селото на Исус“). В скалите около него са 
издълбани гробници. През 1870 г. в една от 
тях са открити множество каменни ножове. 
Така в наше време земята „проговаря” и за 
тази подробност от Библията. 

Не можем да не възкликнем с възторг.
Библията е права и днес! 

M

За пореден път филистимците вди-
гат оръжие срещу Божия народ. Кога-
то вижда вражеския стан, израилеви-
ят цар Саул се уплашва и се допитва 
до Господа за напътствие. Ала Господ 
не му отговаря (I Царе 28:6). 

Защо Бог „не чува” тази молитва на 
цар Саул? Коя е причината да не му 
отговори? Пояснението идва по-ната-
тък, в 18 стих: „Понеже ти не се поко-
ри на гласа на Господа.” А в какво се е 

състояло непокорството на Саул? „Не 
направи на Амалик според големия 
му гняв, затова Господ направи това” 
(I Царе 28:18). 

По-рано Бог е заповядал на Саул да 
изтреби всичко от племето на Амалик 
– мъже, жени, деца и добитък. Когато 
евреите пътуват към Обещаната земя, 
амаличаните многократно са воювали 
срещу тях. Нападали са ги в гръб и с 
особена жестокост са избивали слаби-

те и изморени израиляни, изостанали 
от множеството. Още по онова време 
Бог е предупредил, че ще дойде ден, 
когато амаличаните ще бъдат изтребе-
ни, защото ръката им се е повдигнала 
против Господния престол (Изх. 17:16).

Всички, които воюват срещу Божии-
те люде, всъщност воюват срещу Бога 
„Който закача вас, закача зеницата на 
окото Ми”, заявява Господ (Зах. 2:8).

Когато Исус Навин завзема Обеща-
ната земя, Бог му припомня същата 
заповед: „Заличи спомена на Амалик 
изпод небето. Да не забравиш!” (Втор. 
25:17). Страшно нещо е да падне чо-
век в ръцете на живия Бог! Бог заба-
вя, но не забравя. Може да са минали 
години от подлите нападения на Ама-
лик, но Божият съд срещу това племе 
все още предстои да се изпълни. 

В I Царе 15 гл. Бог възлага изпъл-
нението на тази задача на цар Саул. 
Но след военната победа Саул изтреб-
ва само онова, което няма стойност. 
Въпреки изричните Божии заповеди 

Саул пощадява живота на царя и за-
пазва по-добрите неща от плячката. 
Така той съзнателно нарушава катего-
ричните разпоредби на Господ. 

Обяснението на цар Саул за запа-
зената плячка е: „Людете пощадиха 
по-доброто от овците и говедата, за да 
пожертват на Господа” (I Царе 15:15). 
Действията му сякаш са продиктува-
ни от добър мотив. 

Бог обаче му отговаря чрез пророк 
Самуил: „Послушанието е по-прием-
ливо от жертвата и покорността – от 
тлъстината на овни. Защото непокор-
ството е като греха на магьосничест-
вото” (I Царе 15:22-23). 

Бог иска да Му се покоряваме безу-
словно, без да умуваме – дори и поня-
кога да не разбираме основанията за 
Неговите наредби. Независимо какъв 
е мотивът ни, ако не се покоряваме на 
Бога, Той „няма да чува” и няма да от-
говаря на нашите молитви. Саул нау-
чава този урок от горчив опит. 

К

БИБЛИЯТА Е ПРАВА И ДНЕС

КОГА БОГ НЕ ЧУВА МОЛИТВИТЕ НИ

31. Каменните ножове на Исус Навин

61. Когато не се покоряваме 
на Бога

Илюстрация на древния град Лахис, заимствана от BibleWalks.com

Не можем да кажем, че самото по-
тапяне или поръс ване с вода оказва 
някакво влияние на плътта ни. По-
скоро послушанието пред воля та на 
Христос е стъпка към живот на по-
корство във всичко, което Той иска 
от нас. Това е живот на отричане от 
себе си и безпрекословно следване 
на Божията воля. 

ПОСЛУШАНИЕТО
ПРЕД ВОЛЯТА НА ХРИСТОС

Е СТЪПКА КЪМ ЖИВОТ

Желанието да бъдем кръстени идва 
като силна подбуда да засвидетел-
стваме вярата си пред църквата и 
пред приятелите ни. То показва, че 
Бог вече е заработил в нас. Обикно-
вено след него ни връхлита ураган 
от атаки, съмнения и дори гонения 
– особено ако повярвалият идва от 
подчертано нехристиянска среда. 

Но това всъщност е успокояващо, 

защото така ние си даваме сметка, 
че дълбоко в нас наистина се е слу-
чило нещо съвсем реално. 

Доказателство за духовната реал-
ност на събитието е животът, който 
следва след това – живот на взаимо-
отношение с Бога, който ни се радва 
не защото сме станали съвършени, 
а по-скоро защото сърцето ни при-
надлежи само на Него. Тогава дори 
погрешната ни стъпка се посреща с 
милост от Бога, а ние продължаваме 
да вярваме в Него дори когато ни на-
казва или изпитва.

БОГ СЕ РАДВА, 
ЗАЩОТО СЪРЦЕТО НИ 

ПРИНАДЛЕЖИ НА НЕГО

Едновременно с това кръщението 
включва и осъзнаване, че Бог иска да 
смятаме себе си за мъртви към все-
ки грях, за който Той ни е изобличил 
по време на покаянието ни, както и 

към всяко нещо, което ще дойде като 
изкушение в годините, докато след-
ваме Христос като Негови ученици. 
Това е стъпка на доверие в Словото 
на Бога, което казва, че грехът няма 
да ни владее и че кръщението е гро-
бът на стария човек. 

Този процес задължително трябва 
да бъде воден от Бога. Иначе няма 
как да повярваме, че можем да бъ-
дем свободни от греха, да умрем за 
него и да живеем само за Бога. А 
тъкмо това се олицетворява с изли-
зането от водата – новият живот на 
възкресение, свобода и следване на 
Христос. 

ИЗЛИЗАНЕТО ОТ ВОДАТА
ОЛИЦЕТВОРЯВА 
НОВИЯ ЖИВОТ

Тази мисъл сигурно звучи еретич-
но. Причината е защото сме били 
учени тъкмо в обратното – че плът-
та винаги ще е с нас и че ние ще си 
грешим цял живот, докато не умрем 

и не се преселим в небето. Истина 
е, че плътта ни винаги ще е с нас. 
Тя обаче вече няма сила над нас, за-
щото ние повече не принадлежим на 
нея, нито на греха, нито на Сатана и 
света, а на Господ Исус. 

Помечтайте за малко с мен какъв 
ли би бил животът ни, когато изцяло 
повярваме в тази истина! 

И така в символа на кръщението се 
включва смъртта спрямо старата ни 
природа и покорността към Слово-
то, което ни учи да следваме Духа на 
Бога, а не страстите си. Ако все още 
не сте се покорили на това слово, на-
правете го днес! 

И нека Бог да ви придаде вяра, че 
е възможно да Го следвате и да мра-
зите греха и плътта, както и да хо-
дите в пълната победа, извоювана от 
Христос на Кръста! 

В следващия брой ще разгледаме 
какво означава човек да приеме дара 
– Светия Дух. 

Емануил ПЕТРОВ

3. Кръщение с вода ПРОЦЕСИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ БОГА

Продължение от 1 стр.

Филистимците се събраха, 
дойдоха и разположиха стана си в Сунам. 

Също и Саул събра целия Израил 
и разположиха стана си в Гелвуе.

А Саул, когато видя стана на филистимците, 
се уплаши и сърцето му се разтрепери твърде много. 

И Саул се допита до Господа. Но Господ не му отговори – 
нито чрез сънищата, нито чрез Урим, нито чрез пророци.

– I Царе 28:4-6 –



З А ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

Все по-популярен става празникът на влюбе-
ните Св. Валентин. Все повече хора от различна 
възраст започват да го честват. Магазините пред-
лагат подаръци със сърца – символа на любовта. 

Любовта е нещо изключително важно. За нея 
жадува всеки човек. Така ни е устроил Бог. Всяко 
сърце търси любов, защото именно Бог е вложил 
този копнеж в сърцата ни. 

Много преди 14 февруари да бъде определен 
за празник на любовта, светът е получил посла-
нието на любовта от своя Създател. Бог е любов. 
Той проявява Своята любов към нас по много 
разнообразни начини. Преди всичко Бог е създал 
специално за нас този прекрасен свят с цялата му 
красота и с всичките му богатства. Всекидневно 
Той засвидетелства Своята любов към нас. 

А най-големият израз на тази любов се намира 
в Йоан 3:16. За нас Бог пожертва Своя Единоро-
ден син Исус Христос, за да живеем чрез Него 
(вж. I Йоан 4:9).

Ние имаме нужда да бъдем обичани не само от 
Бога, но и от друго човешко същество – от наши-
те родители, деца, любими, близки, приятели. Но 

само това не е достатъчно. Душата на човека коп-
нее за нещо повече. Тя ще намери пълнота едва 
когато опознае любовта на Бога и позволи Той да 
я изпълни със Своето присъствие. Тази любов, 
която Бог е излял в сърцата ни, ни променя, прави 
ни по-способни да обичаме, способни да дарява-
ме любов на другите – на деца, на близки, на лю-
бим, на приятели и на неприятели. „Ние обичаме, 
защото първо Той възлюби нас!“ (I Йоан 4:19).

Любовта е нещо много по-дълбоко от промен-
ливите емоции. Те са проява на тази любов, но 
любовта е много по-дълбока, по-съдържателна 
и трайна. Любовта е чиста, свята и възвишена, 
защото произхожда от Бога, чиято същност е 
любов (I Йоан 4:7). Неговата истинска божест-
вена любов може да вдъхва у нас неподправена 
и безкористна обич към околните. Може да дава 
прошка дори и на неприятелите ни – така, както 
Христос прощава на онези, които Го разпъват на 
Кръста. Тя произхожда от Бога. „Божията любов 
се изля в сърцата ни чрез дадения на нас Св. Дух“ 
(Римл. 5:5).

Тя е дар от Бога, който ни прави способни, но и 
ни задължава да даваме любов. „Понеже Бог така 
ни възлюби, то и ние сме длъжни да се обичаме 
един друг“ (I Йоан 4:11).

Любовта трябва да бъде всекидневна норма на 
човешките отношения. Тя се изразява в това, да 
си служим един на друг със съчувствие, разби-
рателство във всякакъв вид взаимоотношение, до 
степен „да обичаме ближния както себе си“. 

Любовта ни дава сила да се издигнем над се-
бичното. Чрез нея сме способни не само да оч-
акваме да получаваме, но и да даваме любов въ-
преки всичко. Само който е изпълнен със Светия 

Дух може да дава безусловна любов. Затова Бо-
жието Слово ни съветва: „Облечете се в любов“ 
(Кол. 3:14).

Когато позволим на Светия Дух да ни ръково-
ди, да работи в сърцата ни, за да променя нашия 
характер, като усъвършенства нашата любов, тя 
непрекъснато ще расте и ще можем да даряваме 
все повече и повече от нея на околните. 

Най-доброто честване на празника на любовта 
е да прегледаме поведението и мотивите си и да 
проверим каква е нашата любов. Към кого я по-
казваме? Към всички, или към определени хора?

На Св. Валентин обикновено хората празнуват 
любовта на влюбените. Ала тази любов е най-
краткотрайна. Тя бързо преминава. Истинската, 
дълбока любов между съпрузите е нещо важно и 
красиво. От нас зависи да опазим тази красота. За 
целта преди всичко трябва да стъпим на Божията 
любов, да позволим Бог да изпълва сърцата ни с 
любов. Тогава ще запазим романтиката в брака 
независимо от възрастта ни. Дори ако сме поза-
губили тази романтика, ако сме се изнервили, ако 
сме издребнели или проявяваме непоносимост 
към слабостите на човека до нас, ние можем на-
ново да възвърнем красотата в брака. Пътят е да 
отворим сърцата си за Божията любов, защото 
„любовта е от Бога“ (I Йоан 4:7).

Нека празнуваме деня на влюбените, като отда-
ваме истинска, чиста, безусловна любов не само 
на човека до нас, а и на всеки, с когото общуваме, 
и то така, както ни обича Бог.

Честит празник, мили сестри! 
ЦМ
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Сигурността, която Бог обещава на 
църквата във Филаделфия, е обещание 
за всекиго от нас. Ние изпитваме тази 
вярност на Бога всекидневно. Даже и 
сега, в този недоимък, Бог по чуден на-
чин се грижи за нас. 

Бог не отправя никакъв упрек към 
църквата във Филаделфия. Тя се е по-
казала като покорна и вярна църква. 
Въпреки това обаче Бог изрично им 
напомня (Откр. 3:11): 

Ето, ида скоро. 
Дръж здраво това, което имаш, 
за да не ти отнеме никой венеца. 

Венецът е наградата, символ на ве-
чния живот. Докато сме тук, на земята, 
обаче вечният живот не е безусловен. 
Изразът „дръж здраво“ говори за бор-
ба, за устояване, за вярност докрай. 

„Никой няма да ги грабне от ръката 
Ми“ (Йоан 10:28). Докато сме покор-
ни на Бога, докато вървим по Неговите 
стъпки и уповаваме на Него, никой не 
може да ни отлъчи от Христос. Само 
грехът, непослушанието може да ни 
раздели с Исус. Сатана много добре 
знае това. Неговата цел е именно да ни 
въвлече по някакъв начин в грях. Исус 
обещава награда на тези, които устоят. 

Който победи, ще го направя 
стълб в храма на Моя Бог, 

откъдето няма вече да излезе вън. 

Христовата църква тук е представе-
на като храм на Бога. Който победи, 
ще бъде стълб в този храм. Стълбът 
служи за поддръжка. Бог крепи Своя-
та църква чрез верните си чада. Този 
стълб ще бъде вечно в Божия храм, за-
щото Божието царство е вечно. Той ще 
остане там, защото върху него завина-
ги ще бъде записано името на Бога, 
което никой не ще може да изличи. 

Ще напиша на него 
името на моя Бог 

и името на града на моя Бог, 
новия Ерусалим, който слиза 

от небето от моя Бог. 
Ще напиша и Моето ново име.

Тук на земята Сатана „като рикаещ 
лъв обикаля и търси кого да погълне“. 
Но когато пребъдваме в Исус, никой 
няма да ни грабне от ръката Му. Не 
само тук на земята, а и от Неговото 
царство във вечността. Апостол Па-
вел ни уверява: „Ако устоим, то и ще 
царуваме с Него. Ако се отричаме от 
Него, и Той ще се отрече от нас. Ако 
сме неверни, Той остава верен, защото 
не може да се отрече от Себе Си“ (II 
Тим. 2:12-13). Бог е положил върху нас 
Своя печат за принадлежност и никой 
не може да ни отнеме вечния живот. 

Писмото до Филаделфийската църк-
ва се запомня с отворената врата. 
Тази врата е Господ Исус Христос. Той 
е достъпен за всекиго. Отворената вра-
та води към небето. Тя стои отворена 
за благовестието, чрез което хората ще 
преминат през вратата Исус в Божието 
царство. Божиите чада трябва да рабо-
тят за да довеждат души до тази врата. 

Писмото завършва с обичайното: 

Който има ухо, нека слуша 
какво говори Духът към църквите. 

Писмото е до църквата във Филадел-
фия, но в края думата „църквите“ е в 
множествено число. Това означава, че 
посланието се отнася до всяка църк-
ва. Отнася се до всеки човек. До теб и 
мен. Всички сме призовани. Нека пос-
лушаме Божия глас! Ако не послуша-
ме, отговорността е наша.

След Филаделфия пътешествието 
ни продължава нататък. На 70 км. от 

нея се намира Лаодикия. Днешното 
име на града е Ески Хисар. Лаодикия е 
бил голям и богат град в областта Фри-
гия, югозападна Мала Азия. Основан 
е през III в. пр. Хр. от Антиох II върху 
основите на по-старо селище. Антиох 
II го нарича на името 
на жена си Лаодика I. 

Разположен е в плодо-
родната долина Ликус. 
Ранните заселници про-
карват шест километра 
водопровод и докарват 
минерална вода от мест-
ността Памук Кале – съ-
щинско природно чудо, 
за което ще говорим в 
някой следващ брой. 

Селището е разполо-
жено на важен кръсто-
път. Явно е представля-
вало значим търговски 
център. Тук се е добива-
ла лъскава черна вълна. 
Градът бил и център за 
очно лечение. 

Църквата тук е основа-
на най-вероятно от Епа-
фрас (вж. Кол. 4:12-13). 
В Колосяни 4:16 Павел 

пише на колосяните, когато прочетат 
неговото послание, да го изпратят на 
Лаодикийската църква, а онова, което 
е получено в Лаодикийската църква, 

да се прочете при 
колосяните. Ала по-
сланието до Лаоди-
кийската църква не 
се е запазило. 

Днес град Лаоди-
кия е в развалини. 
Само са се съхрани-
ли два (в други гра-
дове са по един, но 
тук са цели два!) 
ам фи теа търа. Нито 
един от тях обаче не 
е бил реставриран. 
Разположени са не-
далеч един до друг 
на пуст хълм. 

Всичко наоколо е в тръни и пустош. 
Ниско долу в близост до руините днес 
е сгушено неголямо селище. Нарича 
се Ески Хисар. 

Цвете КУЛИЧЕВА

11. ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ ОТ ОТКРОВЕНИЕ
От Филаделфия към Лаодикия

Любовта е от Бога


