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Първо бих искал да ви разкажа малко за себе си.
Аз съм от САЩ и работя във Великобритания от
около 16 години. Дойдох специално да работя за
евангелизиране сред мюсюлманите, а също и да
помагам на християните и църквите във
Великобритания да достигат до мюсюлманите.
Част съм от Avant Ministries, което преди се
наричаше Евангелски мисонерски съюз (Gospel
Missionary Union). Това е една стара
Северноамериканска мисионерска мрежа, която
се занимава главно с основаване на църкви по света и работата. В продължение на 14 г.
Аз бях в Йоркшър, в град Дюизбъри, където работех с църквите, като развивахме
различни проекти за достигане до хората от местната мюсюлманска общност. По време
на тази работа, Господ отвори също странична работа за мен да провеждам такива
събития за достигане на хората с християнски студентски групи, медицински групи, и
конкретно на мюсюлманите в университетите. И през годините сме правили различни
неща от разнообразни дебати до дискусии в малки групи и т.н.
Това, което искам да ви покажа днес е основно как да помогна на всички вас, да
насърчавате студентите, за които отговаряте и да ви предложа стратегии за достигане
на мюсюлманите в университета. Осъзнавам, че всички сме в различни ситуации, от
университети с огромен брой студенти-мюсюлмани до университети, където такива
почти няма. И искам да ви дам някои основни принципи за разбиране на мюсюлманите,
които срещате във Великобританските университети, така че да поставите диагноза на
ситуацията там и да можете да прецените, кои са добрите начини за достигане на
студенти и как да оценявате различните ситуации, през които минавате по време на
следването си.
Убеден съм, че през последните 5 г. ние навлизаме в една нова ера на достигане на
мюсюлманите по света. Днес по света има повече мюсюлмани, които идват при
Христос, отколкото когато и да било в историята на църквата. Във Великобритания сега
сред многото организации, които работят за споделяне на евангелието сред
мюсюлманите идват много повече мюсюлмани, колкото и да е трудна обстановката тук.
И в известен смисъл ситуацията във Великобритания прави свидетелстването на
мюсюлмани по-трудно тук, отколкото в страните с мюсюлманско мнозинство.
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Мюсюлманите тук държат повече на своята идентичност, отколкото тези по света.
Мисля, че имаме уникално време, в което мюсюлманите стават все по-отворени за
истината. Появата на ислямския фундаментализъм ги прави особено чувствителни към
това каква трябва да бъде религията, която те наистина искат да следват.
Университетската среда е особено полезна за мюсюлманите. Всички знаем, че е
стратегическо време за всички, но за мюсюлманите е от особена важност, понеже са
далече от техните приятели, семейства, тяхната общност, която упражнява особено
влияние да ги възпре да задават критични въпроси за исляма. Когато са в университета
те имат очаквания и дори техните семейства имат очаквания, че е нормално да мислят
малко по-свободно. Така че в университета техните сърца и умове са по-отворени да
задават трудни въпроси за своята собствена вяра.
Също така вероятно осъзнавате, че мюсюлманите са много агресивни в подпомагането
на исляма в университетите, което също прави обикновените мюсюлмани чувствителни
по тези въпроси. Целят се в християнството като техен главен опонент, който трябва да
надмогнат в планове си за достигане до хората и правят своите хора чувствителни към
въпросите, засягащи християнството, Библията, изкуплението. И накрая се оказва, че
мюсюлманите-студенти са много добре информирани за християнските вярвания. А
това има ефект върху тях, кара ги да се замислят.
В момента се води голям дебат в мюсюлманския свят и можете да го откриете и тук дебат между фундаменталния ислям и по-свободомислещия ислям. Това
противопоставяне по света се случва и пред очите ви, във вашия университет между
различните мюсюлмански групи. И това поражда въпроси от рода: понеже Мохамед е
бил ревностен лидер е установил исляма с насилие, искаме ли ние ислямът да бъде
насилническа религия днес? Фундаменталистите имат много бърз отговор на това. Те
казват:”Да. Нужно е да го правим така, както Мохамед го е правил”. Но други
мюсюлмани не са сигурни и много от тях всъщност имат отговор: „Аз не искам да съм
част от религия на насилието.” И така големите въпроси в този дебат с
фундаменталистите ги кара да бъдат чувствителни към въпросите за истината.
Ето малко информация, която ще ви помогне да разберете мюсюлманите във вашия
университет – за живота им в общност, за начина по който мислят и отговарят на
християнството и опита да бъдат достигнати. Преди всичко трябва да разберете
голямата картина на техните исторически разделения. Има 3 главни групи, на които
мюсюлманите се принадлежат: сунити, шиити и суфити. Суните съставляват
мнозинството от мюсюлманския свят, те около 90% от мюсюлманите по света.
Шиитите са основната малцинствена група. Те са почти 10%. Суфите са основно
ислямски мистици и те имат влияние и върху сунити, и върху шиити. Разликите между
сунитите и шиитите са от 1 век в резултат на борба между лидерите в Гражданската
война. Едната страна, която се е обособила като сунити, усетила, че лидерството на
ислямското движение след смъртта на Мохамед през 632г. след Христа трябва да върви
след някой, когото лидерите на обществото трябва да приемат като свой лидер. Другата
страна учела, че кръвната връзка с Мохамед трябва да бъде приемника на неговия път днес това са шиитите. Това довело до Гражданска война. Според шиитите
наследниците на племенника и зета на Мохамед е неговият наследник и всички
мюсюлмани трябва да са негови последователи. Хората, които станали сунити, не го
приемали по този начин и обявили война на шиитите. Но въпреки, че Гражданската
война довела до временно разрешение на конфликта, той все още не е цялостно
разрешен и сунити и шиити се мразят силно. Днес целият проблем в Ирак сега се
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дължи на това. Сунитите не искат да бъдат управлявани от шиити и обратно, шиитите
не искат да се подчиняват на сунити. Да бъдат събрани заедно да си сътрудничат е
много трудно. Само още един исторически факт – преди хиляда години Багдад е бил
разделен от стени и оръжия на сунитски и шиитски квартали. Така че при тях
съществува този вид антагонизъм. Сунитите изключително наблягат на моделирането
на ислямския свят на база на Корана, традициите, които засягат Мохамед – това, което
той е правил, казвал и за което се е надявал в различни ситуации. И ислямският закон е
извлечен от тези два източника – Корана и традициите. Шиитите са развили различна
теология. Те също основават своите вярвания и практики на Корана, но също и върху
техните специфични традиции, касаещи Мохамед, което постановява върховната власт
на рода на Али и много отличителни гледни точки, включително това, че Али и
неговият син и внук изпълняват посредническа роля в рая, като представители на
мюсюлманските вярващи. Така че те имат идеята за посредничество в религията и
понякога съм чувал шиити да идват след презентация на евангелието и да ми казват;
„Знаеш ли, това много прилича на това, в което ние вярваме.” Сунитите никога не биха
казали това.
Етнически, шиитите съставляват мнозинството от населението единствено в Иран и
Ирак. Така, че ако срещнете Ирански студент, той е е шиит. Ако срещнете Иракски
студент, трябва да проверите, защото е почти наравно, но все пак шиитите имат
мнозинство. Много иракски сунити са емигрирали, но e възможно и да са шиити. С
шиитите често е по-лесно да се говори. Те са били преследвано малцинство в
продължение на дълго време. Сунитите могат да бъдат много уверени, че са
ортодоксалните и че Аллах им е възложил задачата да са съдници над всички хора на
земята.
Целта на суфизма е да помогне на отделния човек да има лично преживяване на Бога.
Те имат методи и пътища да помогнат на човека да направи това, и те имат учители във
взимоотношения учител –ученик, който води обучаващия се в пътя към преживяване на
тази опитност. Основно имат преживявания в изменено състояние на съзнанието, което
те интерпретират като съединяване с единния Бог. Това се доближава до пантеизма. И в
резултат на това те са мразени от сунитите, особено от стриктните консервативни
правоверни фундаментални сунити. Например, може би сте чували за огромната статуя
на Буда взривена на една скала от талибаните в Афганистан. С тази си постъпка те
също унищожиха и свети места на суфити в Афганистан, защото там има много
суфити. Турците са често суфити. Те могат да бъдат много миролюбиви, много
толерантни, с които е лесно да се разбереш. Те лесно разпознават валидността на
християнските и еврейските духовни опитности. На запад повечето от обърнатите към
исляма хора прегръщат една ли друга форма на суфизъм. Това е като движението Ню
ейдж в исляма. И е отново егоцентрично, фокусира се върху аз-а и ‘моите
преживявания’ и не се стреми толкова да налага ислямския закон на някой друг. На
запад често те използват един доста християнски речник. Говорят за лична връзка с
Бога. Но когато им зададеш няколко въпроси, става ясно че се отнася за идеята да
изгубиш себе си, да изгубиш своята идентичност в този огромен океан от единение,
преживяване в изменено състояние.
Малко предистория. Съществуват много ислямски организации и те са разделени по
тази линия на сунити, шиити и суфити. Политически те могат да покрият пълен спектър
- такива, които имат фундаменталистки или консервативни възгледи, но са умерени по
отношение на политиката или могат да бъдат либерални, сговорчиви и с плуралистични
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виждания, просто искащи да се разбират добре с всички. Може също така да има
етнически или национален компонент - ислямска организация в университета,
доминирана от дадена етническа група. Много често във Великобритания това са
пакистанските студенти. Но можете да откриете и други доминиращи групи като
турски и арабски студенти. Има също така селски и градски разделения. Градските се
налагат повече като такива на фундаменталистите в ислямските организации. Навън, в
селските райони или в провинцията се срещат по-умерени и либерални.
Има разделение на висшисти и аспиранти. Студентите в повечето случаи са британски
мюсюлмани, сред които преобладават децата на пакистански и индийски емигранти.
Аспирантите са често чуждестранни студенти от мюсюлмански страни. Някои от
организациите на мюсюлманите в университета може да имат много фундаменталистки
дневен ред – например, да казват, че се опитват да изградят британска ислямска
идентичност. Аспирантите са по-умерени, мирни и сговорчиви. Най-големите
организации, но те не са във всички университети, които организират ислямските
общности, са организации на сунити. Това, което аз съм забелязал в групите във
Великобритания е, че те са доминирани от британски мюсюлмани от пакистански
произход. Те не са склонни да бъдат фундаменталисти и не смятат, че британското
правителство трябва да бъде свалено. Те често насърчават своите студенти напълно да
се включат в британското общество, за да инжектират ислямските ценности и знания за
исляма във Великобритания. И те ще го направят, понеже стават доктори, адвокати с
тази идея, че са британски мюсюлмани и ще внедрят исляма в сърцето на системата.
Също така често организират апологетични и промотиращи исляма прояви. Те обичат
да спонсорират дебати, да спонсорират събития, като водят говорители от чужбина,
които казват как християните са провалили запада. И как ислямът е отговорът за
запада.
Има и други групи. Може да се окажете в университет, където има съвсем различна
група. Просто си дръжте отворени очите и ушите. Групите на шиитите и суфите са
много тихи и дори често няма да разберете за тяхното съществуване. Те не се изтъкват,
за да се популяризират сред студентската общност. Те може да се събират често извън
университета в определена джамия. При другите групи може да откриете много крайни
фундаменталистки настроения. Две от тях в миналото са движенията Алмахаджерун и
Халафа. Тези две групи обикновено са били обявявани извън закона, когато са се
появявали в университетите. И затова те често си сменят имената. Това, което правят е
да се целят към мюсюлманските сунити, като се опитват да ги убедят да станат
фундаменталистки активисти.
Веднъж отидох на тяхно събиране в университета Брадфорд, където имаше 300
студенти и много излъскана и професионална програма. Основно призоваваха
мюсюлманските студенти да бъдат верни, стриктно верни на примера на Мохамед и на
Корана, тълкуван изключително буквално. Призоваваха към отхвърляне не само на
западните правителства, но на всички мюсюлмански правителства, понеже смятаха,че
всички мюсюлмански правителства днес са в ръцете на запада и е нужно да бъдат
отхвърлени и да бъде установен нов ред. Така че, можете да откриете тези групи да
действат активно във вашия университет. Понякога те дори биха използвали физически
заплахи спрямо мюсюлманските студенти. Понякога те идват и завземат ислямските
общности. Така че, не се изненадвайте.
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Веднъж бях отново на едно такова събрание в Брадфордския универстет и там имаше
един говорител от млада мюсюлманска организация във Великобритания, която спада
към умерените организации. Той говореше за това как мюсюлманите остават
неразбрани от западняците. Аз пък говорих за това как мюсюлманите разбират
погрешно християните. Слушателите, сред които преобладаваха радикалните
фундаменталисти затрудниха максимално мюсюлманския говорител, а мен изобщо не
закачиха, защото сметнаха, че той не беше достъчно стабилен и ортодоксален по
отношение на Корана и Мохамед. Това също говори много за тях.
Има някои препятствия, специфични за мюсюлманите, които често убягват от нашето
мислене. Преди всичко ние сме свикнали да говорим за нашите университети, като
такива, в които има огромен светски хуманистичен компонент, а сега огромен
постмодерен компонент. Говорим за това това как да се справим с този начин на
мислене и влияние сред студентите. Мюсюлманите не са светски хуманисти, нито имат
постмодерно мислене. Те са теисти и имат силни убеждения относно Писанията,
откровението и Бог. В нашата работа ние изхождаме от поне 4 предположения.
Преди всичко, ние сме склонни да планираме събитие с предположението, че
духовността е интересна на студентите и също, че религията трябва да има отговор на
големите въпроси в живота. Също така, че всичките страни на религията трябва да са
открити за критика. Историята ни трябва да бъде подвластна на критика, водачите ни
също трябва да са открити за обстойно разглеждане, Писанията ни също. Например,
исторически няма да имаме проблем ако кажем, че християните са сбъркали с воденето
на кръстоносни походи в името на Христос. Не се чувстваме обвързани да защитаваме
техните действия. Можем да ги критикуваме и да кажем, че са били погрешни. И че
критерий за всички нас трябва да бъдe учението за Христос.
Също така и Библията трябва да бъде изложена на подробно разглеждане. Ние нямаме
нищо против твърденията на Христос да бъдат подробно изследвани. Защото знаем, че
те ще устоят. Нямаме нищо против да се държим за Исус и Библията. Знаем, че те могат
да издържат на това, те са доказали думите си. Студентите в университета имат
духовни търсения и спокойно критикуват религията, Библията и коя да е свята книга.
Мюсюлманите имат само първите две. Те не могат да критикуват Корана, Мохамед и
ислямската история, нито да ги изучават подробно. Те избягват тези неща на всяка цена
на техните събирания. Бидейки теисти и особено теисти по отношение на исляма,
Мохамед, Коранът и ислямът не са отворени за външна критика и мюсюлманите
обикновено, почти винаги, не се чувстват удобно да задават въпроси относно историята
на исляма или Корана, или Мохамед. Повечето са били учени, че ако започнеш да
задаваш такива въпроси ти си си се запътил към ада. И ако открито започнеш да си
задаваш тези въпроси, семейството ти и приятелите ти започват да упражняват натиск
върху теб. Имах един приятел в Йоркшър, който повярва в Христос и произхождаше от
мюсюлманско семейство. Веднъж, по време на една от нашите срещи всяка седмица за
по няколко часа, дойдоха 4 души в джамията и в продължение на 4 часа не го оставиха
на мира и му набиваха в главата колко лош мюсюлманин е, след като слуша
християнин. Те упражняваха този вид натиск и тормоз.
Също така има неща, които са поучавани и които се превръщат в убеждения и пречка.
Първо, има някои теологически бариери. Те не мислят, че християнство може да им
прееложи нещо, понеже смятат, че ислямът го е изместил. Ще ви прочета един стих от
Корана – Сура 9:33. Ето как те разбират своята религия: Аллах е, който е изпратил своя
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посланик (който е Мохамед) с водителство и религия на истината да превъзхожда
всички религии, въпреки че политеистите мразят това”. Тяхната концепция е, че всички
в тази религия са изпратени да бъдат победители и да имат превъзходство над всяка
друга религия. Логичното заключение на това учение е, че християнството е подменена
религия. Те мислят, че християните много рано са променили своята религия и своето
вярване, което първоначално е изглеждало като исляма. И това, че Исус е Бог в
човешка плът е измислица, която ние сме съчинили в определен момент от историята.
Те мислят, че ислямът е бил изпратен да коригира всички тези грешки. Така, че има
силно чувство на гордост и увереност в исляма и презрение спрямо другите религии.
Има някои стихове в Корана, които при случай могат да бъдат използвани в подкрепа
на твърдението, че християните имат лоши мотиви да свидетелстват, че може да се
опитват да те отклонят от правия път на исляма, да те издърпат надалеч, макар и да
знаят, че ислямът е наистина истината. В Корана няма място за някой, който е
погледнал честно на исляма и е решил да не вярва в него. В стиховете в Корана, където
се говори за хора, които го изследват е изявено и се приема, че ако са честни и искрени
в сърцата си те стават мюсюлмани. Те разбират, че това е очевидна истина и се
обръщат. Дори, когато чуят Корана да бъде рецитиран, те разбират, че е истина и биват
обърнати. И ако хората не сторят това единствената дума, която коранът казва за тях е,
че са инати, зли и коравосърдечни и са под осъждението на Аллах. И този вид
отношение се появява особено когато християните станат агресивни да споделят
евангелието с тях. А ако покажеш знание за исляма и не си се обърнал във вярата те
може да приемат, че си измамник, че може да си от онези коравовратни хора и не си
струва да те слушат. Не искам да ви обезсърчавам, само искам да кажа, че тези стихове
са в Корана и понякога те се връщат към тях.
При едно евангелизиране в квартала раздавахме на хората по домовете книжка със
заглавие ”Мога ли да ви задам въпрос?” Там се говореше за това, че Библията не е била
променена и започваше така: „Може би са ви учили, че Библията е била променена.
Нека ви задам въпрос. Кога е била променена? Кой я е променил? Защо е била
променена? Къде е била променена? Когато започнете сериозно да изследвате, за да
отговорите на тези въпроси, ще откриете, че не е била променяна. И вместо това ще
трябва да изслушате посланието й.” Раздадохме това в около 1000 домове. По същото
време ходехме от врата на врата, като разпространявахме филма „Исус”. И точно тогава
се появиха плакати по прозорците на стари магазини и джамии, които гласяха „Пазете
се! Евангелисти ще почукат на вратата ви, не ги слушайте! Ще ви раздадат материали.
Не ги четете, а ги донесете при нас.” Бяха сложили тези стихове на плакатите, за да
предупредят хората да не ни слушат. Всъщност имаше добър отклик за нас. И много
често тези неща имат обратен ефект.
Също има и културна причина и в това, че почитта и външното уважение са често поважни от истината. И това се проявява по много начини. Нещата, които водят до
уважение в мюсюлманското общество са възраст, богатство или позиция - ако имаш
някаква титла, ако си директор на фирма, ако си дипломиран студент, ще бъдеш високо
ценен. Добрият характер, набожност и посвещение към исляма, особено победата на
исляма над другите - тези неща носят почести на човека, на семейството му, на
общността. И това са нещата, върху които са съсредоточени умовете на хората и те се
опитват да ги постигнат. Те искат на тях да се гледа като на почитани хора в това
отношение. Нещата, които носят позор и срам са поражението, несполуката, бедността,
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обществено неуважение, неморалността на жените и обръщането към друга вяра.
Неморалността на мъжете не е включена в списъка - това не е толкова срамно.
Последните две - неморалността на жените и обръщането към друга вяра, са толкова
лоши неща за мюсюлманина и според ислямския закон, че срамът от тях може да бъде
заличен единствено със смъртта на хората, които касае.
Една събота отидох на пазар и там до сергиите видях млад мюсюлманин. Опитах се да
му споделя благата вест и по време на разговора го попитах:
- Ако ти ме послушаш и станеш християнин, ще има ли законно наказание за теб?
- О, да.
Имаше три или четири „О, да.”
- И какво ще е то?
- Смърт, смърт, смърт.
И той го каза спокойно, като: „Да, това е нещо нормално, такъв е животът. Да,
заслужавам смърт, ако променя вярата си.”
Публичното оправдаване на ислямската чест е обикновено по-важно от истината, от
добре обоснованата критиката, дори от приятелските взаимоотношения с теб. Това се
изявява особено в обществената сфера. Може да се окажете с мюсюлмански приятел, с
когото имате прекрасни приятелски лични взаимоотношения и можете да си говорите
за абсолютно всичко насаме, а той да ви се оплаква от ислямските лидери и да
критикува исляма. Но ако друг мюсюлманин или група мюсюлмани влязат в стаята, той
ще се държи по напълно различен начин и ще иска да бъде и ще има нужда да бъде
видян като обществен застъпник на исляма, дори за сметка на приятелството с теб. И
всичко това е поради важността на тази движещата сила на почитта. Да изглеждаш
външно почетен и уважаван е по-важно от вътрешната честност и съвместимостта с
истината.
Също така те са отраснали в ситуация, в която тяхната вяра е просто доверие в
системата на исляма и това е, което се изисква от тях. Преди всичко те са възпитани да
вярват, не да мислят за своята вяра. Даден им е един пакет от вярвания, за които се
казва, че ако ги вярваш и ако изпълняваш ислямските си задължения, ти си добър
мюсюлманин и отиваш в рая. Те не са насърчавани да разсъждават за тези вярвания, да
ги разискват, да погледнат същината им и да ги анализират. Не ги учат да четат
Писанието, за да го разбират като книга, която се чете, за да бъде разбрана. Коранът е
книга, която да бъде рецитирана устно и публично. Учат ги, че учените са тези, които
се занимават с мисленето, не ти. Ще откриете, че те се опитват да докажат колко много
рационален е ислямът като си дават вид, че наблягат на логиката, като се опитват да
демонстрират по всякакъв начин колко смислен е той. Просто разровете под
повърхността и ще откриете, че те нямат много под своята вяра. А когато имат, се
появяват доста противоречия. И аз съм чувал една след друга истории за обръщение. На
някои съм бил лично свидетел. Откриването на противоречие в Корана е началната
точка на сигурното им отиване при Христос. Те просто не могат да не го направят.
Скривали са го в продължение на много години. Но докато са се борили в себе си идва
момент, в който откриват, че са способни да изследват и идват при Христос.
Един мой приятел създаде арабски апологетичен уебсайт. Той е иракчанин. И като
тийнейджър в Ирак, той решил, че иска да стане апологет срещу християните и
наистина да докаже колко лъжливо е христянството. И се заловил сериозно със
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задачата. Чел много и изучавал много. Стареите в джамията видели потенциал в него и
му дали достъп до една стая пълна с книги, която не била отворена за обществеността.
В нея имало материали, написани от мисионери и различни апологетични книги,
написани на арабски. Той си казал: „Добре, ще изучавам тези книги и ще намеря
отговора и ще отговоря на тези християни”. Но не можал. Христос бил завладяващ и
той станал християнин. Сега той е използван от Бог за достигането на много хора, като
използва този апологетичен уебсайт. Той съветва много хора по интернет.
„Поставянето под въпрос на Мохамед и исляма са първите стъпки към ада”. Това се
поучава постоянно от много ранна възраст и се наказва с обществено, физическо и дори
позволено от закона наказание.
Веднъж се запознах се с ирански докторант в Ливърпул, който беше повярвал в
Христос. Той е бил нещо като свещеник на фронтовата линия в Ирано-Иракската
война. По време на изпълнението на своите задължения, той водел войниците в
молитва, четял Корана на арабски и се натъкнал на противоречия, с които не можел да
се примири. Показал ги на някои от хората, които са го обучавали и техният първи
отговор бил: „Не задавай тези въпроси! Задаването им води към ада.” Чувал съм
пакистанци, които използват същия израз. И когато настоявал, те в действителност
заплашили с насилие спрямо него. Той спрял, но разбрал, че има нещо смущаващо в
цялата тази работа и го запазил за себе си. В края на семестъра той отишъл в Турция да
завърши магистърската си степен и си казал: „Ще посетя тук някои учени сунити и ще
видя дали могат да ми дадат по-добър отговор”. Но му бил даден абсолютно същия
отговор. И това било толкова опустошително за него, че той се отказал от религията
напълно и станал атеист. Бил напълно погълнат от работата си по магистратурата по
биология, когато разбрал, че не може да избяга от намерението на Създателя на
молекулярно ниво и се върнал обратно към някакъв смътен теизъм. Дошъл във
Великобритания за докторантура. Две седмици след пристигането му една християнка
от общежитието го поканила на църква. И след около четири месеца той дошъл при
Христос. Така че никога не знаете какво става под твърдата черупка. Може да има
дълга история на борба, без да е външно видимо. Ако деконструирате, ако разрушите
аргументите, които чувате за ислямското съзнание, ще видите, че те са пълни с
логически противоречия. Те обикновено се подкрепят много бързо и изкуствено звучат
убедително, но ако драснете под повърхността те се разпадат. Повечето от тях са
просто неуместни, доказвайки как Коранът е божествена книга, а ислямът - божествена
религия.
Например, те са учени на погрешен начин на мислене. Те взимат стиха извън контекста
и налагат ислямски виждания за Христос върху Библията. Така са свикнали, че Коранът
е прав и всичко останало е погрешно, че четат всичко през призмата на Корана. И
когато стигнат до доктрината за Троицата, те смятат, че трябва да е погрешна, понеже
не пасва на доктрината за единство на Бога, застъпена в Корана. Когато стигнат до
Исус и неговото твърдение, че е Бог в плът, те казват, че това е изопачаване, защото
Коранът го представя като човешки пророк. Когато стигнат до Библията като Писание,
понеже не е механично продиктувана книга, а е дадена чрез вдъхновение напълно
човешко и напълно божествено, те смятат, че някой трябва да я е променил, понеже
вярват, че Коранът е бил продиктуван дума по дума от небето. И те натрапват тази
гледна точка на християните и смятат, че християните трябва да я поддържат. Те могат
да го правят много убедително. Но ако само се отдръпнеш за малко настрана и
помислиш за въпросите, които те не задават, от които зависи това, което казват, те
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правят това, което един мой приятел нарича „теологично нападение в гръб”, като
налагат своето мнение на теб. Апологетичните аргументи са предназначени повече да
те държат в исляма, отколкото да убедят някой да влезе в него. Огромният довод е
непроменимостта на Корана и арабския. Звучи толкова славно. Литературният стил е
толкова възвишен, че просто доказва божествения си характер. В действителност е
неуместно да се използва това като твърдение за божественост. Може да има факти, но
те по никакъв начин не са доказателство. Това е факт, който само може да демонстрира
литературното превъзходство на арабския език. В най-добрия случай може и да е найдобрата арабска книга, но не носи откровение на другите езици, тъй като то не се
пренася, когато е преведена на други езици. Това е само изкуствен критерий, който те
налагат в ситуацията.
Те са учени също така, че измамата е понякога оправдана. Има две надеждни традиции,
приписани на Мохамед. Те са в колекцията на най-надеждните мюсюлмански традиции
и са почти част от самия Коран, че Мохамед е дал позволение да се лъже в битка, за да
се постигне помирение между двама души, две племена, две семейства, за да се
постигне помирение между съпруг и съпруга. Ислямското общество е пълно с това.
Твоят мюсюлмански приятел е отраснал в такава среда. Те смятат, че е по-благородно
да кажат това, което ти искаш да чуеш от това, което наистина чувстват, мислят или
правят. Например, някой мюсюлманин може да изглежда заинтересован от евангелието
след разговор с теб и може да определи нова среща и да изглежда много развълнуван да
се срещнете отново, но когато отидеш той изобщо да не се появи там. И причината
може да е тази, че той не е искал да се срещне с вас, но за да не ви обиди и да не се
почувствате неловко ви е казал това, което според него вие бихте искали да чуете. Би
могло да е комбинация от причини.
Ислямът разглежда взаимоотношенията с аутсайдерите като битка. Ислямът разделя
света на две части – дом на мир и дом на война. Домът на мир е областта, където
мюсюлманите управляват. Домът на война е навсякъде другаде. И едно от водещите
неща е, че битката е надхитряне. Измамата е естествена, законна част от битката. И така
някои мюсюлмани използват умишлено измамата в дебати, в лекции, в пресата. Ако
това поставя исляма в добра светлина значи е справедливо използвано.
Като имаме предвид тези неща ми се иска да видим как можем да оценим ситуацията
във вашия университет и да стигнем до добро решене за това какъв би бил добрия
начин за достигане на мюсюлманите в университета. Най-важното нещо, с което можем
да започнем е създаването на молитвена група. Ако имате един или двама студенти,
които имат естествено изгарящо желание за спасението на мюсюлманите, насърчете ги
наистина да поемат този вид роля. Мисля, че повечето студенти имат мисленето, че
трябва да се опитат да достигнат всякакви студенти в университета. Ако те са
информирани, ще разберат, че към мюсюлманите трябва да имат малко по-специално
внимание. Ако има такива един-двама студенти, които имат желание да изпълнят тази
роля, насърчете ги наистина да го направят. И преди всичко, отделете време да
попитате Бога какво Той иска да направите. И ги потопете в молитва. И всичко, през
което минавате измивайте в молитва. Най-добрите събития, в който съм участвал е
когато молитвата е била в центъра.
Също така оценявайте възможностите, които изникват на пътя ви. Ако имате агресивно
ислямско общество във вашия университет, те може да идват редовно с молба или дори
искане да разисквате с тях. Няма проблем да кажете „не”. Те може да го изтълкуват, че
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се страхувате, че са постигнали лесна победа над вас, че са защитили своята чест. Но е
по-важно да направите това, за което имате Божия призив и да се придържате към него.
Също така, Бог може да ви даде огромна възможност по пътя ви към ислямското
общество. Може да се появи възможност съвсем неочаквано, като ви се отваря
възможност стотици мюсюлмани да чуят евангелието. Така че може да има огромни
възможности. Това са неща, които трябва да оцените заедно със студентите от
университета – какви според тях са техните силни черти и слабости, какво е лъжица за
тяхната уста и какво не, но аз ви насърчавам да ги накарате да отидат отвъд това, с
което мислят, че могат да се справят, да направят крачка на вяра. Няма по-добър начин
от това да го направят с мюсюлмани. Бог може да направи страхотни неща.
Като цяло, като обмисляме видовете дейности, мисля че всяка идея за достигане в
университета трябва да бъде да имате студенти-християни, които да имат започнати,
развити и продължаващи взаимоотношения с мюсюлманите – лични взаимоотношения.
И трябва да сте сигурни, че събитията служат на тази цел, а не да са просто насочени
към самото събитие.
Друг аспект на събитията, и това е нещо, което е вярно за много хора, но особено за
мюсюлманите е, че проявата дава възможност на мюсюлманските студенти да бъдат
анонимни и те могат да чуят нещата и да обсъждат нещата в групова обстановка - неща,
които иначе никога не биха чули в лични взаимоотношения. Ако имате апологетично
ориентиран дебат, някакво общо събиране, ще се появят и ще бъдат казвани неща,
които мюсюлманските студенти нямат друг начин да чуят. Така че събитието наистина
може да им послужи. Дава им повод да се замислят в среда, където за тях е позволено
да мислят и задават трудни въпроси.
На едно събиране в Нотингам темата беше „Грехът и прошката в исляма и
християнството”. И един местен мюсюлмански лидер, изрази гледната си точка, а аз –
християнската. И бяхме отворени за въпроси в продължение на близо час. Последният
въпрос беше на една мюсюлманка и тя ме попита: „Разбирам какво казвате за
изкуплението, разбирам какво казвате за кръста и за смърта на Исус на него, но това,
което не разбирам е как самият Исус като човек носи греховете на всички”. Като за
последен въпрос за вечерта само! И за 3-4 минути изложих всичко, как само Исус може
да направи това - като Богочовек можа да го направи напълно като човек да умре за
нашите грехове и бидейки напълно Бог можа да умре за греховете на всички. Последва
тишина. И когато срещата свърши, имахме една малка масичка с литература и когато
излизаха мюсюлманите вземаха по 6-7 книги от тази литература. Това беше страхотна
възможност.
По темата за дебатите. Дебатите са трудни за водене. Самата дума ‘дебати’ звучи малко
страшно, но те са най-добрата възможност мюсюлманите да чуят евангелието.
Мюсюлманите обичат дебатите. За тях това е шанс ислямът да демонстрира своето
превъзходство. И те ще вложат своята енергия това да се случи на подобно събиране.
Те ще се бъдат добре подготвени, ще има някои отлично подготвени хора, които да
водят дебатите и се справят добре. И е чудесно, че ще има стотици мюсюлмани в стаята
и те ще чуят евангелието, ще чуят отговорите на главните предизвикателства към
Библията, Исус и всичко останало по начин, по който никога не биха чули това ако са
сами с теб. Така че, дебатите могат да бъдат страхотни. Основно има три вида дебати,
които могат да се организират и които мюсюлманите ще се опитат да направят:
основно това са актуални въпроси, като тези касаещи правата на жените, мира и
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насилието в исляма и християнството, кое е по-уместно за 21 век - християнството или
исляма и т.н. Полемичните и апологетичните са въпросите като тези за Троицата,
библейската гледна точка за Бога срещу гледната точка на Корана за Бога, Библията
или Корана – кое е Божието слово. Мюсюлманите се насочват много често към
полемичните (апологетичните) дебати и винаги се опитват да ударят по Троицата или
Исус, да представят Исус като мюсюлмански пророк, а не като Син на Бога. Много
често те се опитват да насочат дебата срещу християните и тогава основна тема става
истинността на Троицата. В дебатите е важно да се опиташ и да имаш време за
изложение по темата и за отговори на въпроси - достатъчно дълго време за презентация
и време за битки. За нещастие в миналото съм виждал недостатъчно добри неща.
Например, участвах в един дебат и ми беше казано направо, че никой няма да раздава
литература. Казаха, че няма да има литература на масичката отзад. Но когато стигнах
там видях, че имаше три масички с мюсюлманска литература, а аз играх по правилата и
не вкарах свои. На събирането дойдоха около 1000 души и пропуснах огромна
възможност. По време на седмиците на ислямската култура в западните университети
те изтъкват много научни чудеса в Корана и се опитват да потвърдят, че Коранът е
божествена книга, защото съдържа тайни, научни знания, които хората сега откриват.
Това, което обикновено се случва е те да вземат някой неясен стих и да вкарат модерни
научни принципи в него, като изпарението или какво е действието на планините и
тектоничните равнини, или ембриологията – как се развива ембрионът в утробата. Те
влагат много енергия в тази насока. Ще намерите множество възможности за дебати по
тези теми.
Не е проблем, ако покрай темата на дебата християнството се окаже в отбранителна
позиция. В много отношения това е една добра ситуация, преди всичко на нас ни е
обещано в Матей 10 глава, че на този, който застане да говори в присъствието на
управници и царе ще му бъде дадено какво да каже. Така че, когато сме в позиция на
слабост, Бог наистина става реален чрез нас. Също тяхното внимание ще бъде насочено
върху християнски въпроси и вие просто ще трябва да говорите по християнски
въпроси, без да е нужно да критикувате Корана, Мохамед и т.н. Просто ще трябва да
държите Библията, Христос и християнските истини - да работим откъм нашата сила.
Така че, не се тревожете прекалено много, ако се развие така ситуацията. Също така
има диалози, дискусии, дебати, обсъждания с няколко участници и други събития.
Много често има общи прояви между християнския съюз и ислямското общество, както
тази в Нотингам, за стана дума. Към тези теми за дебат може да добавите и
сравнителни изследвания, като на молитвата в християнството и в исляма. Това е
чудесна тема, която може да се обсъжда в неформална атмосфера, защото засяга
личните взаимоотношения с Бога.
Понякога тези неща идват от студентите и не е необходимо да има външен говорител, а
въпросите възникват спонтанно при разговор с други студенти. Много често при
официалните събития, мюсюлманите могат да почувстват голям натиск да има
победител и могат да внесат най-силните си аргументи. Тогава и християните ще
трябва да внесат своите. Много често подобни дебати могат да се развият на по-ниско
ниво. Може да е между местния пастор и местен мюсюлмански лидер, президента на
Студентския съюз или президента на някоя мюсюлманска организация или
изпълняващите тези длъжности. Понякога подобни прояви се случват след
евангелизации.
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Ето няколко примера. Студентките от двете страни решили да се съберат и да
разговарят заедно и се събирали няколко месеца, като имали чудесни разговори един
път седмично или един път на две седмици. Също може да има и лекции, където се
кани гост-говорител. Свързвате се с ислямското общество и казвате, че са добре дошли
и ще има време за открити въпроси. Ако правите това, може да срещнете натиск да
имате мюсюлмански говорител, който да представи ислямската гледна точка, отколкото
да има възможност да се представят християнските. Чудесно е да можете да държите
всичко във ваши ръце. Може да кажете: „Вие сте добре дошли на такова събитие , а ако
не сте съгласни с нещо, кажете го накрая.” Разбира се, че щом вие организирате
събитието е редно вие да държите нещата в свои ръце, но мюсюлманите в тези случаи
стават много натрапчиви и във всяка обстановка могат да кажат, че само мюсюлманите
могат точно да отразят исляма, че само те могат акуратно да го представят. Това не е
вярно и обикновено изоставят важните неща, които трябва да бъдат обсъждани.
При всяка проява, трябва да имате две неща. Трябва да имате поне един час за въпроси
от публиката. Ако сте наели залата за цялата вечер това е идеалният вариант, понеже
така ще имате време за въпроси и за неформално общуване. Страхотно е да имате след
това време за почерпка (внимавайте да не нарушите ислямските закони за храната). Не
взимайте сандвичи с шунка, опитайте се да не организирате събитието в бар в
университета, понеже алкохолът е табу за мюсюлманите.
Например, аз имах един случай в Шефилд, където студентите наеха мястото в
университетското барче. Барът беше затворен, но бяха в неговото помещение и си
навлякоха огромна беда с приготвянето на сандвичи с шунка. Точно преди събирането
те осъзнаха грешката си, изнесоха ги оттам и бързо направиха сандвичи със сирене.
Имахме страхотна среща. Всичко свърши наистина добре. Но имайте поне час за
отворени въпроси.
Също така планирайте поставяне на масичка с литература. Там аз бих изложил части от
Словото, цялата Библия и евангелията на различни езици, ако е възможно. Ако има
основни етнически групи в университета, за които знаете, се опитайте да предоставите
Писанието на тези езици или поне части от него. Има откъси на почти всички основни
езици. Също така изберете апологетична литература по теми като Троицата, доколко
надеждна е Библията, достоверността на разпятието и възкресението на Христос, по
въпроси, за които мюсюлманите са особено заинтересовани като предсказано ли е за
Мохамед в Библията ( те мислят, че е така) - има книги, които засягат този въпроси
показват, че всъщност не е. На такива дебати са били раздавани стотици книги. На един
разговор в Дъблин преди няколо години, на който дойдоха около 80 мюсюлмани, а
имаше 20 християни, имахме около 300 книги и повече от 220 бяха раздадени.
Причината, поради която слагаме масичката е също, че няма около нея няма никой и те
могат безпрепятствено да си вземат книга. Това е добре, защото твърде често има
мюсюлмани, които са изпратени като пазачи на такива събития и те гледат кой ще си
вземе и кой изглежда наистина заинтерсован и ще му създадат проблеми по-късно.
Затова ние се опитваме да направим максимално лесно взимането на литература.
Има хора на разположение, а можете и да се свържете с мен. Има огромен списък от
говорители, които могат да се справят на такива събития. Планирайте предварително,
защото ако се обадите в последния момент, всичко е запълнено и за жалост може да ви
бъде отказано.
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Във връзка с обучението. CMF организират конференция наречена „Исмаил – моят
брат”. Това е една чудесна възможност за обучение. Има и уебсайтове, които съдържат
всякаква информация. Първият е мой и е предназначен за посещение от мюсюлмани,
особено англоговорящи студенти. Посочвам го след срещите. Там има много статии,
които могат да бъдат полезни и за християните. Чувствайте се свободни да насочите
някой мюсюлманин към него, като му кажете: „Виж този сайт, какво мислиш за него?”
и да започнете разговор с него по този начин. Името на моя сайт е www.spotlights.org
Следващият сайт е на Джеймс Смит, един от най-опитните апологети в дебатите с
мюсюлмани. Има отлични статии в него: www.debate.org.uk . Най-големият сайт, който
дава отговори на исляма е: www.answering-islam.org. Той е преведен и на други езици. .
Има хиляди страници с чудесни материали. Ако имате какъвто и да е въпрос от някой
мюсюлманин, на който не можете да отговорите, тук ще намерите отговора. И нека с
това насърча вас и всички студенти, с които се срещате, че има добър отговор на всеки
въпрос, на всяко предизвикателство, което идва от мюсюлманите. Ако вие не знаете
отговора няма проблем, може да го потърсите в уебсайта или да ми пишете.
www.bethinking.org в момента има чудесен материал и непрекъснато се обновява с
нови. Последният - www.kitab.org.uk е книжарница и може да ви снабди с всичко, от
което се нуждаете за една евангелизация, за масичката с литература – части от
Писанието, видео, също книги за исляма, предназначени за християните, които да им
помогнат да разберат исляма и да достигнат мюсюлманите.
В заключение, ще кажа, че Бог наистина иска да спаси мюсюлманите във вашия
университет. Познавам мюсюлмани, които са били спасени в Ливърпул, Лийдс, с които
имам личен контакт. Чувал съм за такива и от други места. Дори да не дойдат при
Христос, това време в университета може да бъде единственото, когато ще имат
възможност да прочетат Библията, да зададат въпрос на някой християнин, да прочетат
нещо без да им се меси някой от семейството. Бог наистина иска да използва това
време. Както всички знаете, а и аз съм убеден, че университетите са найстратегическото място в света за мюсюлманите. Това е особено вярно в днешно време.
Нашите западни университети са най-стратегическото място в света за мюсюлманите
да чуят за Христос. Тук имат несравнима възможност да чуят истината.
Ще приключа с цитат от Писанието. Знаем, че Библията е полезна за всичко. Но мисля,
че най-полезният стих, които съм намерил за мюсюлманите е във 2 Тимотей 2:24-26 „А
Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките,
способен да поучава и търпелив; с кротост да увещава противниците, та дано би им дал
Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на
дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.” Това, което харесвам
в тези стихове е, че се казва много ясно, че нашият начин на евангелизиране е почти
толкова важен, колкото думите, които казваме. И специално при мюсюлманите, ако вие
се покажете търпелив, когато ви нападат, искрен за истината, ревностен хората да не
отидат в ада, те ще го забележат и всички ще покажат уважение и ще ви слушат. Този
вид пламенност и търпение спрямо опозицията печели сърца. Виждал съм това в много
събирания. Когато християните се представят по този начин, мюсюлманите наистина
слушат и после имаме отлично време за въпроси. Става естествено и имате чудесна
възможност да им обясните за Христос. И като увещавам вас студентите да направите
огромна крачка на вяра, ви препоръчвам този начин на поведение. Не се страхувайте от

13

мюсюлманите в университета. Бог със сигурност е в състояние да се справи с това, а
също и вие да се справите.
Въпрос от публиката:
Как да преодолеем страха си, че призоваваме мюсюлманите да се откажат от всичко,
понякога дори от живота си?
Отговор:
1. Имаме ли право да го правим?
Всеки обърнал се към Христос мюсюлманин, с когото съм разговарял ми е казвал, че си
е струвало това, през което е минал, за да познае Христос. И просто бих ви насърчил да
им кажете, че всеки работник, с който сте разговаряли и който е говорил с обърнал се
мюсюлманин би потвърдил,че са минали през много трудности, дори заплахи за смърт.
2. Второто нещо е, че Бог може да се справи. Познавам млада жена, която е израстнала
в мюсюлмански дом. Тя беше първа от семейството измежду сестрите си, която се
довери на Христос, когато беше в гимназията. Чичо й опря оръжие в главата й и каза да
се отрече от вярата си, за да не я застреля. Дори в най-тежката ситуация Бог може да се
намеси. А дори и да не го направи е по-добре те да познаят Христос и да не отидат в
ада. Това си го казват самите бивши мюсюлмани един на друг. Друг въпрос е какъв вид
подкрепа е нужна. Аз бих казал да се облегнете здраво на вашата местна църква и ако
имате здрави християнски семейства. Помолете ги ако попаднете в такава ситуация
дали този човек от университета не би могъл да дойде и да остане в това семейство на
студента.
Въпрос: Кои пасажи от Библията са подходящи за свидетелстване на мюсюлмани?
Първо, нужно е мюсюлманинът да иска да слуша. Бих ги накарал да прочетат за Исус в
евангелията. И това, което ще разясня от четенето са явните и скритите твърдения за
Божествената власт, която Той изявява. Можете да покажете това във всяко евангелие.
Понякога Евангелията от Марк и Йоан могат първоначално да объркат и вие трябва да
демонстрирате е, че Исус е Син на Бога. Кажете: „Виж, аз не говоря за физически син,
за Бог- бащата, Мария – майката и Исус – сина, а говоря за една вечна духовна връзка в
самия Бог. Може ли да оставим този въпрос за малко на страна и ще се върнем към
него, но моля те приеми, че в Писанието се говори за духовна връзка, а не за физическа,
за един вечен Син, а не за временен син. Те мислят, че се говори за физически син.
Когато четат евангелията те виждат как се представя Исус, как говори. И съм чувал
мюсюлмани, които са чели кое да е от четирите евангелия и са се обръщали към
Христос. Така че правете това, което Бог ви води да правите. Можете да откриете, че
евангелие от Лука е подходящо, но като за начало почнете с Матей.
© Кийт Смол. Статията е преведена и използвана с разрешението на автора от уебсайта
на Universities and Colleges Christian Fellowship (UCCF), http://www.bethinking.org.
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