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 И Бог си почина 
от всички дела, 

които беше създал, 
и благослови 
седмия ден 
и го освети.
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Вашата църква грижи ли се за пастира? 
Въпросът може да изглежда зададен 

наопаки, но не е. Полагате ли грижи за 
емоционалното здраве на човека, който 
служи ежеседмично от амвона? Давате 
ли си сметка, че всеки духовен служител 
преди всичко е човешко същество със 
свои потребности и притеснения? 

Една от Божиите заповеди повелява 
да работим шест дена и да почива-
ме на седмия. Но как се отнася тя за 
онези, чиято длъжност е да полагат 
труд именно през Господния ден? 
„Презвитерите, които управляват 
добре, нека се удостояват с двойна 
почит, особено ония, които се трудят 
в словото и поучението“, ни настав-
лява Писанието. А на друго място 

повелява „да признавате тия, които се 
трудят между вас като ваши настойни-
ци в Господа и ваши увещатели, за да ги 
почитате твърде много с любов заради 
делото им“ (I Тим. 5 гл., I Сол. 5 гл.). 

Тази статия няма за цел да даде уни-
версално решение. Намерението ми е 
да повдигна темата за т.нар. сабати-
къл – духовната почивка на пастира. 

Произходът на чуждицата е от еврейския 
шабат, „съботен ден“. А значението ѝ 
варира между академичния свят и света 
на църковната практика. Понякога става 
дума за почивка от няколко дена, някол-
ко седмици или дори няколко месеца. 

Ако приемем, че видът и формата на 
кон кретния сабатикъл е решение на 
мест ната църковна общност, тук по-ско-
ро искам да изостря чувствителността ни 
като вярващи към духовното и емоцио-
налното състояние на нашите пастири. 
Затова в следващите редове излагам три 
аргумента защо църквите ни имат длъж-

ност да полагат грижи за служи-
телите на духовното поприще. 

Ние можем и трябва да се отна-
сяме съобразително към лично-
то пространство, емоционалното 
здраве и духовното израстване на 
нашите водачи. 

Следва на 2 стр. .

РЕДАКЦИОННА
В разгара на ваканционния 

сезон би било интерес но 
да потърсим становище то 
на Божието слово относно 
годишните отпуски и праз-
ниците. Оказ ва се, че та кова 
няма. Библията не говори за 
годишна почивка в съ вре-
мен  ния смисъл. За по чив-
ка  та обаче в Писанието се 
намират немалко текстове. 
Бог създава света за шест 
дена (както и да тъл ку ваме 
смисъла на тези „дни“), а 
на седмия Бог „си почина 
от всички дела, които беше 
създал, и Бог благосло-
ви седмия ден и го освети” 
(Бит. 2:2-3).

На много места в Стария 
завет се говори за спазване-
то на този принцип от стра-
на на Божия народ – спаз-
ването на Шабат на седмия 
ден от календарната седми-
ца като света почивка. В 
Мойсеевия закон са пред-
видени и редица годишни 
празници: Пасха, Праз ни-
кът на седми ци те и Шатро-
разпъване. Послед ни ят от 
тях пред став лява празнич на 
седмица от 15-ия до  23-ия 
ден от седмия месец. Това 
са дни на почивка с тър-
жествено събрание. 

Но тази седмица всъщ-
ност увен ча ва една по-голя-
ма поредица тържествени 
съ  бра ния и дни, нарече-
ни „Шабат“. Тя започвала 
още на първия ден от сед-
мия месец, отбелязван като 
празник на беритбата в края 
на земеделския сезон (Изх. 
23:14-16, Лев. 23 гл., Втор. 
16 гл.). Така на практика 
освен ежеседмичния събо-
тен ден Законът постановя-
вал на евреите доста почив-
ни дни през годината.

Нека обаче да се вър-
нем на изречението „Бог 
си почина от всички дела”. 
Дали това не потвърждава 

представата на деистите, 
че Бог е създал света като 
една безкрайно навита пру-
жина и сетне го е оста-
вил да се движи и развива 
сам? Тази теза се осъжда от 
здравомислещото христи-
янство. Какво би ста нало, 
ако нашето сърце спре да 
работи за няколко минути? 
Така ако „сърцето на Бога“, 
Божията любов, спре да се 
грижи за Неговото творе-
ние, светът ще се разпадне. 
Или най-малко – ние ще 
загинем. „Отец ми работи 
досега и Аз работя”, казва 
Господ Исус (Йоан 5:17). 

В Евангелието от Марк се 
натъкваме на един малко по-
особен случай, кой то показ-
ва ясно, че Господ Исус 
познава нашите потребно-
сти от почивка и ваканция. 
„Рече им: „Елате вие сами 
на уединено място наса-
ме и починете си малко”. 
Защото мнозина идваха и 

си отиваха; и нямаха време 
даже да ядат“ (6:31). Някои 
биха си казали: „Каква рев-
ност и ентусиазъм предиз-
виква Господ в Своите уче-
ници! Чак да нямат време 
да ядат. Блазе на Исус, че 
си е намерил толкова всеот-
дайни съ труд ници!“ Колко 
хубаво би било Той да се 
радва на все от дай ност та ни 
за делото на Царството! Но 
Той познава и потребността 
ни от почивка. Господ знае, 
че в определен момент от 
евангелизаторската кампа-
ния е време да оттегли уче-
ниците на почивка. Каква 

топлота и приятелска загри-
женост лъхат от краткото 
съобщение на евангелист 
Марк за този случай!

От Евангелията установя-
ваме, че Исус винаги се 
отнася с властна взискател-
ност към Своите ученици – 
когато ги избира и призова-
ва, поучава или праща на 

мисия. Съще вре мен но Той 
е нежен и загрижен за тех-
ните потребности и пробле-
ми. Когато някои от родни-
ните им са болни. Когато 
гребат сами в бурното море. 
Когато се трудят, а видими 
резултати няма. Когато се 
увличат от погрешни очак-
вания за лесни успехи. 

Бих искал да почувстваме 
и осъзнаем, че Той се отнася 
по същия начин към всеки 
един от Неговите избра-
ни! Исус познава нуждите 
ни. Исус знае и кога имаме 
нужда от почивка и вакан-
ция. А знае ли и къде е най-
доброто място за почивка за 
нас? Но нека най-напред се 
запитаме къде и как иска-
ме да прекараме ваканция-
та си.

„Отидоха с ладията на 
уединено място насаме“ 
(Марк 6:32). Учени ци те и 
Исус са на ваканция сред 
природата, далеч от град-
ския шум и от тълпите, 
които търсят Исус за изце-
ление или в най-добрия 
случай, защото обичат да Го 
слушат, но не и за да Го при-
емат в живота си. 

За малко групата преста-
ва да обикаля градовете и 
селата и да проповядва за 
Божието царство. За малко 
отделя време най-после да 
си почине като хората, без 
някой да им прекъсва обяда 
или следобедната дрямка. 

Забележете обаче, че Исус 
не ги разпуска където им 
видят очите. Той организи-
ра ваканцията им в обще-
ние с Него и помежду им. 
Такъв ли е и нашият идеал 
за почивка? На почивка, но 
пак с колегите? Не става  ли 
твърде досадно? 

Понякога Исус се отделя 
на уединени места и остава 
съвсем сам. Не би трябва-
ло да изпитваме угризения 
на съвестта, ако чувства-
ме необходимост да изкара-
ме известно време съвсем 
сами или само със семей-
ството на място, различ-
но от това, където живеем 
и работим. Опитът показ-
ва, че почивката на уеди-
нено място, в малка група 
от християнската общност, 
най-често има много добър 
резултат. 

Така средата е различна, 
без ежедневните задълже-
ния, но и се запазва и разви-
ва общуване в атмосфера, 
където Исус със сигурност 
присъства. Пълното скъсва-
не през ваканцията с духов-
ната общност, на която при-
надлежим, често снижава  
качеството на почивката. 

С грижа за душегрижителя
Кога почиват пастирите?
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Има моменти, в които ни се струва, 
че Бог се е отстранил от нас, че ни е 
оставил сами да се борим с несгоди-
те на живота, а Той като че ли е някъ-
де далеч, в покой на Своето небе. В 
такива случаи реагираме като уче-
ниците, които се бореха със смъртта 
сред бурята на Галилейското езеро, 
докато Исус спеше на възглавница в 
задната част на ладията. Нима не Го 
е грижа за нас? Нима не вижда, че 
загиваме?

Истината е, че Бог се е ангажи-
рал с нас по един немислим начин 
чрез въплъщението на Своя Син. 
Ангажирал се е не просто с морално 
порядъчните хора, с праведниците и 

светците, но и с онези, които поря-
дъчните сочат с пръст, от които те 
отвръщат главите си. 

В този Свой ангажимент Бог не 
знае почивка. Двадесет и четири 
часа, седем дни в седмицата Той 
се грижи за всички човеци, без да 
се уморява. Защото само в техните 
сърца, към които неизменно е наце-
лена Неговата любов, Бог намира 
истински покой за Себе Си. 

Така е и с нас, защото сме създаде-
ни по Неговия образ. И макар че се 
уморяваме и се нуждаем от почив-
ка, любовта вътре в нас не престава 
да ни напомня, че истинска почивка 
за себе си можем да намерим само в 
Бога и в тези, заради които Той стана 
човек. 

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

рАБОТА
по време на 

вАКАнЦИя

Следва на 3 стр. .



Ако група вярващи съумее да органи-
зира почивката си в добро съчетание 
между природа и духовно общуване, 
резултатът ще бъде силно ободряващ 
и дълготраен. Не като се затвори и 
прекарва цялото си време в молитва 
и разискване на Словото, а като отде-
ли повече време за движение на чист 
въздух, с посещение на културни забе-
лежителности. Нека не наричаме 
„почивка“ учебни библейски семина-
ри на планина или море. 

„От всички градове се стекоха там 
пеша и ги изпревариха. Исус като изле-
зе, видя едно голямо множество и се 
смили над тях“ (Марк 6:33-34). Не е ли 

знаел Исус по-закътани места, къде-
то хо ра та няма да Го намерят? Не е ли 
можел да каже: „Сега сме на почивка, 
елате след седмица.” 

Явно, че Той не разсъждава по този 
начин. Неговата милост към хората, 
довела Го на тази земя, по рождение 
преобладава над потреб ностите му 
като човек. Когато сме в близко обще-
ние с Христовия Дух, и ние започваме 
да разсъждаваме като Него. Духовният 
ни опит показва, че тогава се зареж-
даме с физически и психически сили 
„в движение”. Самолетите с голям 
обхват не кацат на земята за зареж-
дане – това става във въздуха чрез 

специални устройства, които ги свърз-
ват със самолет цистерна. Милостта 
може да бъде нашият самолет цис-
терна. Когато проявяваме милост към 
някого, това ни зарежда по превъз-
ходен начин, защото тогава сме на 
един дух с Христос. Неговият Дух и 
Неговото слово са сила за живот. А 
Словото казва: „За Божия народ остава 
една съботна почивка. Защото, който 
е влязъл в Неговата почивка, той си е 
починал от своите дела, както Бог от 
Своите Си” (Евр. 4:9,10). В Христос 
е нашето пълноценно и превъзход-
но време за почивка. За да си почи-
нем наистина, трябва да познаваме 

Господаря на почивката. А Той ни учи, 
че  почивка не означава бездействие. 
Има работа, която можем да свършим 
най-добре по време на ваканция.

Учениците казват на Господа: „Раз-
пусни ги, за да си купят нещо за яде-
не“. А Той им отговаря: „Дайте им 
вие да ядат“ (Марк 6:35-37а). Това 
не очак вано развитие на ваканцията на 
Хрис товите ученици ни дава идеи за 
не свойствена за нас работа през вакан-
ционните дни. А всички определения 
за почивка включват и смяна на оби-
чайната за ежедневието ни работа. Ако 
Исус бе казал на учениците Си да идат 
и наловят риба, за да нахранят множе-
ството, те щяха да го сторят, без да се 
замислят. Или ако им бе казал да раз-
делят хората на малки групи и да им 
проповядват Божието царство, дока-
то заспят и забравят за глада си – и 
това щяха да направят. Но Христос им 
казва да нахранят народа с нещо, което 
практически нямат. Да нахранят  5000 
души с пет хляба и две риби. Това е 
показен урок и за нас как в непредви-
дени обстоятелства, без да разпола-
гаме с обичайните средства за рабо-
та и без видимо необходимите дарби, 
можем да работим с упование само на 
Божието всемогъщество и сила. Без да 
се питаме какъв ще бъде резултатът.

Затова през ваканцията, която може 
би ще ползваме, можем да поработим 
първо върху себе си. Нека изпитаме 
взаимоотношенията си с Господ Исус. 
Вървим ли плътно с Него дори по 
време на ваканция? Дали сме на един 
дух с Него, за да показваме милост? 
Дали сме готови да вършим и несвой-
ствена работа за Неговото царство, 
когато Той ни я възложи или ни отвори 
възможност. Нека се помолим да ни се 
отворят очите, за да видим колко близо 
е Господ Исус до нашите проблеми и 
болки. Нека Го помолим за пълноцен-
на възможност да възстановим сили-
те си през това лято. Нека помолим 
Господ Исус да влезе в живота ни, за 
да стане нашата превъзходна почивка.

П-р Данаил ИГнАТОв

Притчата за блудния син започва с 
един спор между фарисеите и Исус 
относно Неговото отношение към 
„грешниците“: „Всичките бирници и 
грешници се приближаваха при Него 
да Го слушат.  А фарисеите и книжни-
ците роптаеха, казвайки: Тоя приема 
грешниците и яде с тях“ (Лука 15:1-2). 

Общото ядене в близкоизточния кон-
текст означава декларация за приятел-
ство, споделяне на живота, пълно при-
емане на човека. Поканата за ядене не 
била нещо тривиално, тя се смятала за 
чест. Когато Исус се храни с грешници 
като израз на Своята мисия, Той показ-
ва, че Божието царство е достигнало 
до тях, че те са простени чрез Него. 
Това изключително ядосва религиоз-
ните водачи.

Книжниците и фарисеите имат свои-
те основания да негодуват. Редица ста-
розаветни текстове ясно казват, че пра-
ведните трябва да се отдалечават от 
грешните (Пс. 1:1; Пр. 1:15 ср. 2:11-
15). Същия принцип можем да видим 
в ненаконичната литература от този 
период (напр. Сирах 12:4) и равински-
те текстове (напр. Mekilta върху Изх. 
18:1 [Amalek §3]). 

Вместо да им отговори директно, 
Исус разказва една история. В нея 
Той се идентифицира с бащата, който 

е образ на Бога. По думите на д-р К. 
Бейли Той на практика казва: „Вие Ме 
обвинявате за това, че се храня с греш-
ниците. Напълно прави сте. Аз правя 
точно това. И между другото, Аз не 
само сядам на една маса и се храня с 
тях, Аз тичам по пътя, обсипвам ги с 
целувки и ги дърпам, за да мога да се 
храня с тях. Положението е много по-
лошо, отколкото вие си представяте! 
Нека да ви разкажа една история, за да 
разберете какво всъщност се случва“.

Днес  християните са склонни, кога-
то четат тази притча, да се идентифи-
цират с по-малкия брат – т. нар. блуден 
син. Но когато Исус разказва Своята 
история, Той очаква Неговите слуша-
тели да видят себе си в един друг образ 
– този на по-възрастния брат. При раз-
делянето на имота (нещо недопусти-
мо в древната еврейска култура, дока-
то бащата е все още жив) той получава 
двоен дял (виж Втор. 21:17). В същото 
време той не постъпва така, както хора-
та в тогавашното общество смятат за 
редно. По-възрастният брат не дейст-
ва като помирител между бащата и 
по-малкия син при разрива между тях 
– нещо, което трябва да направи като 
най-близък роднина в близкоизточ-
ния контекст. В края на историята той 
отказва да влезе на празненството и да 

поеме ролята на домакин, 
а вместо това се кара пуб-
лично с баща си. В 30 стих 
той нарича своя брат „този 
твой син“, показвайки по 
този начин, че дори когато 
се е върнал разкаян, той продължава да 
е мъртъв за него. Последният е „изпо-
ял имота с блудниците“ и не заслужава 
да живее (ср. Втор. 21:18-21). Той дори 
отказва да нарече баща си „татко“. В 
историята има двама изгубени сино-
ве, но само единият от тях съзнава, че 
е такъв.

Подобен прочит повдига въпроса с 
кой от образите в притчата следва да 
идентифицират себе си българските 
християни в началото на XXI век. С 
какво сме известни – с това, че сме „при-
ятели на бирници и грешници“, или с 
това, че ги избягваме по всеки възмо-
жен начин от страх да не ни повлияят 
зле? Правим ли разлика между стране-
не от неправилни постъпки и стране-
не от хората, които ги вършат? Ако ние 
само се наричаме братя и сестри, но не 
правим нищо, за да примирим тези, 
които напускат семейството с техния 
баща, ние сме като по-възрастния син. 
Ако критикуваме новите хора в църк-
вата, вместо да бъдем търпеливи и 
милостиви, и ако не се грижим за тях, 

ние
сме като този син. 

Ако искаме (дори несъзнателно и без 
да си го признаваме) да бъдем една 
удобна и приятна църква, в която се 
чувстваме добре без грижа за остана-
лите, ние сме като този син. 

Може да сме в църквата от дълго 
време, да не пропускаме нито едно 
богослужение, да се молим всеки ден; 
може да сме се молили с молитва на 
покаяние и да вярваме, че Христос е 
умрял за нас и е наш Спасител, и все 
пак да сме като този син. Ние ще при-
личаме на фар, който свети със силна 
светлина, но на прозорците на който 
вместо стъкла са поставени огледала. 
Така вътре е светло и топло, но за смет-
ка на това вън е два пъти по тъмно. 

Може би е време отново да прочетем 
притчата за блудния син – текст, който 
смятаме, че познаваме толкова добре, 
че няма какво ново да ни каже, и да се 
запитаме дали наистина е така.

(следва)
радостин МАрЧЕв

Странни БрАТя
Притчата за блудния син в контекст

рАБОТА по време на вАКАнЦИя Следва от 1 стр. .

Свикнали сме да приема-
ме заповедите като огра-
ничения на свободата ни,  
за нас те винаги са някак 
си противоположни на бла-
годатта и любовта.

Христос обаче свързва 
Своите заповеди и учение 
с любовта. Той не нами-
ра никакво противоре-
чие между тях. Напротив, 
за Него всичко изглеж-
да съвършено просто: ако 
Го обичаме, ние ще пазим 
Неговото учение. Любовта 
може да извърши това, тя 
винаги намира правил-
ния начин и правилни-
те средства, за да угоди на 
Възлюбения.

Защо след като за Хри-
стос всичко изглежда тол-
кова просто, за нас неща-
та стоят иначе? В какво 
се заключава проблемът? 
Защо ни е толкова труд-
но истински да обикнем 
Христос? Такъв именно 
е въпросът, защото спо-
ред Неговите думи този, 
който обича истински, той 
пази учението на Учителя, 
Ко гото е възлюбил.

Трудно ни е, защото често 
имаме невярна предста-
ва за Бога. Трудно е, защо-
то сме забравили, че Бог 
ни обича, че е неизменно 
на наша страна, че любо-
вта Му към нас е безуслов-
на. Възможно ли е това? 
Възможно ли е това за 
християнина? 

Да, разбира се. Спомнете 
си притчата за блудния син. 
Големият брат остана в 
дома на своя баща, но така 
и не успя да проумее какъв 
е той. Водеше се от свои-
те собствени предубежде-
ния, съблюда ваше всичко, 
но в сърцето му нямаше 
истинска любов към баща-
та. Затова и сърцето му се 
изпълни с негодувание, 

когато малкият брат се 
завърна. Той не можеше да 
се зарадва, защото смята-
ше поведението на баща си 
за неуместно. А той, баща-
та, е бил такъв през цяло-
то време; бил е такъв и за 
големия брат, но последни-
ят не успя да си повярва, 
че заслужава отношението 

на бащата, че е изработил 
полагащото му се положе-
ние. И се беше заблудил.

Защото ние винаги ще си 
останем синове и дъще-
ри, деца на своите бащи и 
родители. Този факт няма 
как да се промени. Ние, 
хората, винаги ще си оста-
нем синове и дъщери на 
нашия Бог и това няма как 
да се промени. Няма как 

да се промени и Неговата 
любов към нас, защото тя 
не зависи от нас, а един-
ствено от Него, в Когото 
няма и „сянка на промяна“. 
За такава именно любов 
става дума – любов, която 
винаги отива отвъд всич-
ките ни възможни допус-
кания и очаквания. Любов, 
която няма как да ни остави 
да кажем: „Остави ме поне 
да бъда като един от слуги-
те Ти“. Тази любов настоя-
ва, че сме именно синове и 
дъщери, че това наше дос-
тойнство е истината за нас 
и според тази истина тряб-
ва да живеем. 

Ние се борим със запо-
ведите, защото не при-
емаме любовта и исти-
ната за самите себе си. 
Противопоставяме им се, 
защото си мислим, че те ни 
поставят в робско положе-
ние, а е именно обратно-
то. Те ни издигат обратно 
до положението, което Бог 
е благоволил в любовта Си 
да ни даде. 

Ако
Ме обича
някой...

Следва на 4 стр. .



Някои хора не могат да оценят зна-
чимостта на собствените си дела. 
Такъв е бил и холандецът Хуго 
Гроций. На смъртния си одър той 
оплаква безполезността на всич-
ко, което е извършил. Гроций умира 
преди 370 години, на 28 август 1645 
г., с убеждението, че животът му е 
бил един провал.

По рождение му е дадено име 
Хауг де Гроот (Huig de Groot), 
което по-късно той латинизира. 
Роден през 1583 г. в Делфт, непо-
средствено след обявяването на 
независимостта на Холандия, 
той се развива по-бързо от дру-
гите момчета. На десетгодиш-
на възраст е обсипван с похва-
ли за знанията си по латински. 
На 11 години вече го наричат 
„втория Еразъм“*. На 16 годи-
ни публикува първия си научен 
труд: редакция на късноантич-
ната енциклопедия на Марциан 
Капела (V в), след като сам вече 
е изчел всички древни авто-
ритетни автори. Следват пре-
води на известния математик 
Симон Стеевин и на древногръц-
кия поет Арат. Същевременно 
Гроций взема участие в пуб-
лични диспути и е назначен 
като асистент на видния поли-
тик и борец за незавимостта на 
Холандия Ван Олденбарневелт (или 
само Барневелт) при негова важна 
мисия за мир. Седемнайсетгодишен, 
Гроций вече пледира в своето първо 
съдебно дело, а на 22 години пише 
книга (неиздадена), в която дава 
израз на своите юридически идеи в 
зачатъчния им вид.

Младежът за пръв път се впуска в 
сложната материя на международно-
то право с книгата си Mare Liberum 
(„Свободно море“). Както подсказ-
ва заглавието, той се застъпва за сво-
бодни морски пътища. При това той 
твърдо отстоява правата на човека. 

Всичките творби на Гроций се 

отличават със стремеж да се избяг-
ва педантичността. Макар че ци тира 
изобилие от литературни из точни  ци, 
той проявява забележител на ориги-
налност и здрав смисъл. 

Съчинението Mare Liberum не пра-
ви изключение. В началото на XVII 
век в Холандия настъпва период 
на яростни богословски спорове. 

Арминяни и калвинисти са в непри-
мирим сблъсък. Генералните щати 
(холандският парламент) издават 
Указ за помирение, който трябва да 
охлади страстите и в двата лагера. Но 
за съжаление този акт не се увенчава 
с успех. Барневелт, Гроций и други 
техни сподвижници се опасяват, че 

принц Морис от Оранж се пре-
връща в диктатор. Те подкрепят 
Генералните щати в преговорите 
им за сключване на дванайсетго-
дишно примирие с Испания. Това 
вбесява Морис. Когато Барневелт 
и Гроций предлагат формула за 
постигането на мир, той нарежда 
арестуването им. След инсцени-
ран процес Барневелт е екзекути-
ран, а неговият съратник е осъ-
ден на доживотен затвор.

Хуго Гроций успява да избяга 
от тъмницата с помощта на вяр-
ната си съпруга. Той е смятан за 
знаменитост в други европей-
ски страни. В изгнание напис-
ва своето най-известно съчине-
ние: Законът на войната и мира. 
Тази книга била особено необ-
ходима на своето историческо 
време. Поток от трагични съби-
тия заливал християнска Европа. 
Цели области били опустошава-
ни от войни, водени с изключи-

телна жестокост. Никой военачалник 
не бил склонен към милост, с изклю-
чение на неколцина просветени, като 
шведския крал Адолф Густав, който 
се възхищавал от съчинението на 
Гроций. За съвсем нормално се счи-
тало да нарушиш клетвено споразу-
мение, ако то е сключено с „врагове 
еретици“.

Макар да е християнин, в свои-
те творби Гроций си служи значи-
телно по-рядко с библейски аргу-
менти, отколкото е било обичайно 

за епохата. Той предпочита да пока-
же чрез примери от предхристиян-
ската и християнската история, че 
най-добрите хора от всички векове 
са били милостиви и са били верни 
на обещанията и договореностите си 
в международните дела. Три години 
след неговата смърт Вестфалският 
мир от 1648 г. прилага на практика 
много от принципите, изложени от 
Хуго Гроций. След още 200 години 
творбата му е призната като осново-
полагаща за международното право.  

Усилията на Гроций били насочени 
най-вече към установяването на мир 
между християните, но изпод перото 
му излиза и една апологетична книга 
– Истината на християнството. 
Освен това приносът му към арми-
нянското богословие оказва влияние 
на някои по-късни протестантски 
течения от XVIII и XIX век. Гроций 
е признат като важна фигура в деба-
та между арминяни и калвинисти. 
Поради значението, което отдава на 
свободната търговия, някои го опре-
делят и като създател на едно „иконо-
мическо богословие“.        ◙

* Еразъм Ротердамски (1466-1536 г.), прочут ренесансов хуманист, богослов и католически свещеник - б.пр.

Бележка на редакцията: Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската 
история. По материали от Christianity.com. Превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Хуго Гроций, бащата 
на международното право

през този месец в християнската история

Портрет на Хуго Гроций от Михел ван Миревелт 
(източник: Wikipedia)

Законът на войната и мира (факсимиле)

Ние можем и трябва да се отнася-
ме съобразително към личното про
странство, емоционалното здраве и 
духовното израстване на нашите цър-
ковни водачи. 

Личното пространство 
В много случаи работното време 

на духовния служител е денонощно. 
Всяка вечер той си ляга със съзнание-
то, че може телефонно обаждане да го 
изтръгне от съня му. Тежки инциден-
ти, семейни разриви, внезапни здра-
вословни усложнения ни сполетяват 
по всяко време. И пастирът знае, че 
е напълно възможно в съботна нощ, 
броени часове преди неделната про-
повед, да бъде повикан от разтрево-
жени родители, чийто тийнейджър е 
избягал. 

А в епохата на светкавичния интер-
нет и мобилните комуникации лично-
то пространство на духовния работ-
ник съвсем се свива. Дори и когато 
е във ваканция. По тази причина е 
важно църквата целенасочено да пре-
доставя на пастира си време за саба-
тикъл – когато временно други хора 
поемат неговите ангажименти. 

ЕмоционаЛното здравЕ 
Като всички нас духовният служител 

е човек. Той преминава през различни 
емоционални състояния. И радост, и 
тъга. И възторг, и горест. И присъст-
вие на духа, и пристъпи на паника. 

За разлика от много други занятия 
обаче пастирското служение е съпът-
ствано от особен вид стрес. Той се 
предизвиква от сблъсъка с дълбо-
ки човешки проблеми или радост-
ни събития. Тази седмица пастирът 
отслужва погребение, а следващата 
трябва да е готов за венчавка. Негова 
отговорност е да бъде подготвен както 
за посещения при болни или натова-
рени хора, така и за провеждане на 
празнични кръщения. Трябва 
да умее да приема спокой-
но и зряло както дребнавите 
критики, така и възторжените 
поздравления. 

В емоционален план реду-
ването на подобни ангажи-
менти и преживявания бързо 
изчерпва силите. По тази при-
чина вашият пастир се нуж-
дае от време за отдих. Тоест 
от специално време, когато 

да бъде освободен от отговорностите 
си към църквата. Готови ли сме да му 
предоставим такова време? 

духовното израстванЕ 
Като духовен водач пастирът се 

нуждае от време за спокойно чете-
не и изучаване. Независимо от ака-
демичния си ценз всеки проповедник 
на Словото има потребност да про-
дължи да се развива и да задълбоча-
ва познанията си. А това не може да 
се постигне пълноценно нито в цър-
ковния офис, нито в кабинета вкъщи. 
Докато служителят е на разположе-
ние, винаги ще бъде прекъсван от 
спешни ситуации и внезапни кризи. 

Междувременно църковното семей-
ство всяка неделя се събира с очаква-
не неделната проповед да е подготве-
на с достатъчно молитва и библейско 
изучаване. Вярващите с основание се 
на дяват, че проповедникът ще излага 
съще ствени и проникновени истини, 
до които е достигнал след задълбоче-
но четене, внимателно изследване на 
Писанието и реално водителство от 
Божия Дух. 

Ако ние не сме готови да предос-
тавяме на нашия църковен служител 
необходимото време да се вкореня-
ва в Божието слово и да задълбочава 
личните си отношения с Бога, тогава 
с какво основание очакваме той вина-
ги да е на линия? 

Наша е отговорността да поемем 
инициативата. Конкретните стъпки 
са решение на самата местна църква. 
Ще потърсим ли временни заместни-
ци, които да поемат част от товара? 
Ще съберем ли помежду си средства, 
за да може излизането в сабатикъл да 
е нормативно уреден платен отпуск? 
Ще проявим ли разбиране за извес-
тен период да разтоварим собствени-
те си проблеми от плещите на духов-
ния служител? 

Може би това е един от начините 
да проявим „двойна почит“ с любов 
към онези, които са се посветили в 
служение. 

влади рАЙЧИнОв

С грижа за душегрижителя
Кога почиват пастирите? Следва от 1 стр. .



ЗА вАС
жЕнИ

За шест дни от хаоса Бог създаде един чудесен, кра-
сив, подреден и напълно завършен свят. Той създаде и 
законите, по които този свят се управлява и съществу-
ва. След това Бог преустанови делата Си по сътворе-
нието и никога вече не промени установения ред в тво-
рението Си. Библията ни казва: „На седмия ден, като 
свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден 
си почина от всичките дела” (Бит. 2:2).

Почивката на Бога не беше от умора, тя беше почивка 
на доволство, бе време на наслада на това, което Бог бе 
сътворил. Тя бе почивка като на някой, който е много 
доволен и се любува на резултата от труда си.

„Бог благослови седмия ден и го освети” (Бит. 2:3). 
Седмият ден е благословен, защото Бог го e благосло-
вил. В този ден ние ще отиваме при Бога и Той ще ни 
благославя. Този ден е свят, защото Господ го e осве-
тил. Спазването и освещаването на Господния ден е 
първата и най-стара заповед на Бога. 

Когато Бог даде манната в пустинята, Той заръча на 
евреите всеки ден да събират толкова, колкото могат 
да изядат за един ден, но преди святия ден трябва-
ше да съберат двойно, защото събота „е свята почив-
ка за Господа”. Тогава те не трябваше да се занимават 
с ежедневните си неща, но да освещават този ден за 
Господа. Когато в Синай Бог даде на евреите закона, 

една от заповедите бе: „Помни съботния ден, за да го 
освещаваш” (Изх. 20:8).

Когато Бог повика Мойсей на планината, за да му даде 
плочите със Закона, тогава Той повтори закона за събо-
тата: „Да пазите съботата, защото ви е свята. Шест дни 
да работите, а седмият ден е събота за свята почивка, 
свята на Господа. Всеки, който работи в съботен ден, 
да умре” (Изх. 31:14-15). И Бог подчерта: „Строго да 
пазите съботите Ми, защото това е знак между Мен и 
вас” (Изх. 31:13,17). С други думи, съботата е знак, че 
Бог е отделил Своя народ от всички останали народи. 
Чрез освещаването на този ден Бог им дава да разбе-
рат, че освещава самите тях и ги отрежда за Себе Си, 
за служение на Него. „Тя ви е свята”, т.е. тя е за ваша 
полза, както и за почит на Бога, ден, в който човек да 
прославя Бога. 

Някои казват: „Да, но това е в Стария завет. Христос 
дойде и отмени Стария завет. Сега ние сме под благо-
дат“. Христос отмени ли закона? Той сам казва: „Не 
съм дошъл да разруша, но да изпълня закона” (Мат. 
5:17). Христос доразви Закона. Представи ни го в него-
вата пълнота и съвършенство и каза колко страшно е 
Законът да бъде пренебрегнат: „Който наруши една от 
тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-
малък ще се нарече в Божието царство” (Мат. 5:19).

Исус цитира шестата заповед на Закона: „Чули сте, че 
е било казано: „Не убивай“ и „Kойто убие, се излага 
на съд.“ Исус допълва: „А пък Аз ви казвам, че всеки, 
който се гневи на брат си (без причина), се излага на 
съд” (Мат. 5:21-22). 

Апостол Йоан изразява тази теза така: „Всеки, който 
мрази брат си, е човекоубиец” (I Йоан. 3:15). Исус 
също така цитира седмата заповед: „Чули сте, че е 
било казано: „Не прелюбодействай’’, и разяснява ней-
ната дълбочина: „Но Аз ви казвам, че всеки, който 
гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал 
с нея в сърцето си” (Мат. 5:28). След това Той продъл-
жава с усъвършенстването на заповедта за клеветата 

с прочутото „око за око“, с омразата към неприятели-
те. Става ясно, че благодатта не отменя същността на 
закона. Напротив – тя ни кара да изпълняваме Божите 
заповеди, но вече не по задължението, което изисква-
ше законът, но от сърце, с любов и признателност.

Няма да се впускам в разяснения защо християните 
замениха съботата с неделята. Ще кажа само че, ако 
евреите спазваха съботата по задължение от благодар-
ност към Бога защото е техен Творец и Бог, то хрис-
тияните не сме ли повече задължени на Бога защото 
изпрати Своя син за нас, грешните и недостойните? 

Има ли нещо по-голямо от жертвата на Исус, от 
Неговата кръв, пролята за нас? Тогава би трябвало ние 
да спазваме Господния ден с още по-голяма ревност и 
усърдие, защото сме получили много повече от изра-
иляните. Апостолът казва: „Христовата любов ме при-
нуждава”, а  Исус каза, че комуто повече е простено, 
той повече обича (Лука 7:41-47)?

Освещаването на неделния ден не би трябвало да е 
наш дълг, а сърдечен дар на Бога. Дар, който всъщност 
ни обогатява, защото ние получаваме много повече. 
Получаваме благословение и освещение. Ние държим 
на старозаветната наредба за даване на десетък. Тогава 
на какво основание казваме, че заповедта за освещава-
не на Господния ден е невалидна? 

Ние, жените, сме важен фактор в семействата си за 
освещаване на неделния ден. Ние сме тези, които въз-
питаваме децата си и наша отговорност е да ги научим 
да почитат неделния ден. Обикновено жените вършим 
повечето домакинска работа в своите домове. Ако я 
разпределим през седмицата и не я вършим в неделя, 
това е пример за децата ни и ще ги стимулира и те да 
спазват Господния ден.

Освещаването на неделния ден е възможност да 
отделяме повече време за лично изучаване на Божието 
слово, а също и да поучаваме децата си в пътя 
Господен, което е най-голямото благословение. 

 Цвете КУЛИЧЕвА

Благодатта и 
неделният ден

На прага на Обетованата земя 
Мойсей изпрати 12 съгледвачи, които 
40 дни обхождаха земята, взеха плодо-
ве и се върнаха при народа си. Те раз-
казаха, че земята е много плодородна, 
но хората са много силни, живеят в 
укрепени градове и не ще могат да ги 
победят. Това уплаши израиляните и 
те започнаха да роптаят дотолкова, че 
искаха да се върнат в Египет. Тогава 
двама от съгледвачите – Исус Навин 
и Халев, заедно с Мойсей увещава-
ха израиляните да не се плашат, да не 
роптаят и въстават против Господа. 

Казаха им: „Те са ястие за нас. 
Защитата им се оттегли от тях, а 
Господ е с нас. Не бойте се от тях“ 
(Числа 14:9). Но вместо да ги послу-
шат, цялото общество искаше да ги 
убие с камъни. Това дотолкова раз-
гневи Бога, че искаше да ги изтреби 
до един и от Мойсей да направи по-
голям народ. Но Мойсей се застъпи за 
тях и измоли Бог да ги пощади. 

Тогава Бог замени смъртната при-
съда с това да се върнат в пустинята 
и 40 години да се скитат там, докато 
всички един по един измрат. А деца-
та им като пораснат, щяха да насле-
дят обещаната земя. Това ги стресна 
и израилтяните плакаха горчиво. На 
сутринта станаха рано и казаха, че са 
съгрешили и че ще поправят грешка-
та си, като веднага тръгнат да превзе-
мат земята. 

Мойсей много сериозно им каза да 
не вървят напред, защото Господ не е 
между тях и няма да успеят. „Понеже 
отстъпихте и не следвахте Господа, 
затова Господ няма да бъде с вас“ 
(Чис. 14:43). Но те не послушаха и на 
своя глава с много ентусиазъм тръг-
наха напред, но бяха разбити. Мойсей 
говори за последиците по следния 
начин: „Като се върнахте, плакахте 
пред Господа, но Господ не послу-
ша гласа ви, нито ви даде ухо“ (Втор. 
1:45). 

Защо тогава Господ не чу молбите и 
плача на народа? Защото присъдата 
вече бе произнесена и те трябваше да 
си понесат наказанието. Плач на пока-
яние е нужен, ако искаме да си възста-
новим взаимоотношенията с Бога. 
Но това не значи, че Господ ще „чуе“ 
молитвите за отмяна на наказанието, 
което ни е наложил. Него ние трябва 
да си го понесем. 

Те проявиха съмнение в Бога, непод-
чинение и бунт. Но основният им грях 
бе неверието, което всъщност е най-
големият грях. Те решиха, че могат 
да поправят неверието си, като тръг-
нат да завладеят земята, но бе твър-
де късно. И това, с което те искаха да 
поправят нещата, всъщност бе ново 
непослушание срещу Бога. Защото 
Мойсей им каза да не тръгват, защото 
Бог не е сред тях, но те не послушаха 
и тръгнаха. 

Това е много поучително за нас. Да 
внимаваме и изпълняваме Божията 
воля тогава, когато Той ни каже. 

А след нашето непокорство, кога-
то Бог вече е издал Своята присъда, 
то га ва и да се молим за успех, Бог не 
ни чува. 
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Не ни позволяват да ядем 
повече рожкови заедно със 
свинете. Такава ли е свобо-
да та, за която мечтаем? Да 
бъдем като свинете, при все че 
сме синове и дъщери на Бога?

Понякога се съпротивлява-
ме, защото Божията любов 
е непоносима за нас. И това 
също е възможно, когато си 
отказваме правото да бъдем 
обичани, когато решим, че не 
заслужаваме това. Възможно 
е, когато почувстваме, че тази 
любов ни задушава, че тя е 

твърде взискателна. И тук си 
струва да размислим по какъв 
точно начин тази любов е 
взискателна. Нима тя не ни 
дава необходимата сила, за да 
живеем именно като Божии 
синове и дъщери? Нима тя 
изисква нещо, което не е по 
силите ни? И отново се връ-
щаме на притчата за блудния 
син. Малкият брат искаше 
да се отърве от тази любов, 
искаше да бъде далеч от нея, 
искаше да прави, каквото 
му е угодно, без да мисли за 

даденото му достойнство. 
Ис каше да живее недостойно, 
да вку си всичко, да  отстои 
правото си сам да бъде гос-
подар на себе си. Бащата не 
го възпря. Та нима любовта 
може да постъпи така?

Любовта не може да възпре 
никого насила. Тя винаги апе-
лира към непринудения, сво-
боден отговор на човека. Тя 
очаква той свободно да поже-
лае да бъде обичан и да обича. 
Любовта не се налага, не 
налага своя съвет. Налагат се 

идеологиите, а християнство-
то, макар и в определени исто-
рически епохи да е практику-
вано така, няма нищо общо с 
идеологиите. Християнството 
въпреки всичко продължава 
да съди за човека твърде висо-
ко, защото човекът е създа-
ден по Божи образ, той е син 
Божи по Божие благоволение 
и този факт няма как да бъде 
зачеркнат. Дори грехът не го 
зачерква, иначе бихме казали, 
че грехът е по-силен от Бога. 

Насилието не може да прео-
бразява и новоражда. Това 
го може само любовта и е 
странно как ние продължава-
ме да усложняваме простата 
истина, че този, който обича 
Христос, е истински христи-
янин. Защото само така може 
да бъде пазено Христовото 
учение – от любов, а не по 

принуждение; от любов, а не 
от страх. За този, който обича 
Христос, Неговите думи, уче-
ние и заповеди са лек, елик-
сир, благословия. Те са израз 
на все същата Божия благо-
дат, те са благодатно средство, 
дадено от любов и за наше 
добро. Те са предупреждения 
да опазим даденото ни дос-
тойнство, откривайки истина-
та за Бога, Който е любов, и 
себе си, които сме възлюбени 
от Него. И когато в сърцето си 
приемем тази истина, запове-
дите престават да бъдат спи-
сък от правила, чието спазва-
не ще ни спечели небето. Те се 
превръщат в знак, че сме въз-
любени и обичаме, че още тук 
и сега, насред цялата преход-
ност и тревожност, Божието 
царство е вътре в нас. 

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

При неверие кога Бог не чува молитвите ни

Ако Ме обича
някой...
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