Какво трябва да кажа? Да се научим да отговаряме на въпросите на
нашите приятели
Пийт Лоумън
Пийт Лоумън има докторат по английска литература на тема Бог и романът. Той
обича да тълкува Библията и понастоящем е един от пасторите на Wycliffe Church в
Рединг, Англия. Пийт е работил за IFES 23 години и е говорил пред студенти в почти
30 държави. Неговите публикации включват “Врати към Бога” и “Дълъг път на изток
от рая”.
Понякога сме нервни да свидетелстваме за
Христос, понеже се страхуваме, че ще ни зададат
въпроси, на които не можем да отговорим.
Това е проблем, за който можем да си помогнем
един на друг да бъде разрешен! Съберете малка
група от интелигентни християни и скоро ще
разберете, че имаме суровия материал, от който
се нуждаем във връзка с въпросите, които ни се
задават.
И така в нашата църква или студентска група, можем да отделим една вечер, за да
обсъдим възраженията, които сме чули от нашите приятели относно нашата вяра.
Разделяме се на групи от по 5-8 души и правим списък на въпросите, които сме чували.
После заедно можем да споделим начина, по който всеки от нас отговаря.
Тази статия е с цел да ви подкрепи в това упражнение. Тук се изброяват няколко
подхода, които можете да използвате като за начало. Някои може и да не са уместни за
вашата ситуация, но вие можете да си изберете подходящите.
Помнете, че вашата цел е никога да не вкарвате хората в Царството като спорите с тях.
Това не е възможно. Само Бог може да ни въведе! Вашата цел е с любов и молитва да
отстраните проблемите по пътя, така че заедно да можете да споделите това, което
всъщност има значение: кой беше Исус, какво е направил Той, къде стоим пред Бога,
какво е нужно всички ние да направим във връзка с това...
? Сред толкова много искрено поддържани вярвания, как е възможно Христос да е
еднинствения път? Не са ли всички религии истина?
• Въпросът не е в искреността: всички ние можем да вярваме искрено, но погрешно. В
края на краищата, някои неща са или верни, или погрешни. Христос или е бил, или не е
бил това, което твърди - уникалния АЗ СЪМ, Създателя, единствения път към Бога
(Йоан 14:6). Никой друг главен религиозен учител не е правил подобно невероятно
твърдение. Прав ли беше Христос или грешеше?
• И отново, или е вярно или не това, че можем да угодим на Бога с нашите собствени
дела и че самият Бог е толкова свят, че нашите грехове могат да бъдат изплатени ако
самият той ни избави чрез своята смърт. Единствено евангелието на Исус се осмелява
да каже това.
• Ако тези твърдения са вярни, всички други религии в края на краищата излизат
недостатъчни. Не може всички религии да са 100% истина. Те си противоречат една на
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друга. Може да има много добри прозрения, но същественият въпрос е как да бъдем в
добри взаимоотношения с Бога. Ако спасението може да бъде спечелено чрез човешки
усилия или церемонии, смъртта на Христос ще бъде излишна. Не можем да имаме
кръста на Христос, а също и други религии.
• Исторически доказателства: никой друг религиозен учител не е възкръсвал от
мъртвите. (вж. напр. Норман Андерсън, „Исус Христос: свидетел на историята (IVP).)
Ако възкресението на Христос е исторически факт, тогава имаме работа с нещо
уникално в световната история. Само Исус ни освобождава от смъртта.
? А какво ще стане с онези, които никога не са чули вашето евангелие?
• Бог е напълно справедлив и също така съвършено любящ. Можем да се доверим за
тези хора на неговата грижа.
• Има много неща, за които не сме сигурни (както и в науката също). А това не ни
смущава! Някои християни, които вярват на Библията казват, че онези, които не са
чули евангелието са без спасение. Други вярват, че смъртта на Христос може да покрие
и тях ако са се обърнали към това, което им е било показано като Божия милост, в
покаяние и вяра (точно както Аврам беше спасен, макар че никога не беше познавал
Христос по име).
• Но практическият въпрос е какво ще стане с онези като теб и мен, които са чули?
? Библията е пълна с грешки!
• Някога чел ли си я като възрастен? Какви грешки мислиш, че има?
• Разбира се Библията съдържа неща, които ни е трудно да схванем. Така е и с науката.
(Светлината от вълни ли е съставена или от частици? Може да се каже и по двата
начина, казва науката. Това противоречие ли е? Не, но нашите разбирания и словесни
образи са ограничени).
• В продължение на векове хората са атакували Библията. И все пак кое противоречие
или грешка е категорично доказано? В една такава стара и различна книга това е найзабележителното.
• Несериозно е да се атакува Библията без да е била четена. Защо не се присъедините
към група за изучаване на Библията и да видите как Бог може да ви говори чрез
Словото си?
? Науката е обезоръжила християнството!
• В такъв случай е изненадващо, че има толкова много учени, които са християни.
• Науката продължава да израства и да се учи. Ако историята продължи, нашата наука
ще изглежда толкова странна на 23тото столетие, колкото на нас ни изглежда 18тото.
Всичко, което имаме е условни разбирания.
• Еволюцията е друг въпрос, по който библейските християни се чувстват свободни да
бъдат различни. Някои не срещат трудности да вярват и в еволюцията и в Библията,
понеже не било доказано, че двете са несъвместими. Други правилно забелязват, че
еволюционната теория далече не е окончателно „доказана” (научните теории никога не
са). И все пак други забелязват, че някои светски космолози са казвали, че
еволюционният процес е толкова проблематичен, че един по-висок интелект от космоса
трябва да го е наблюдавал, за да го накара да се задейства. (вж. Фред Хойл, Еволюция
от космоса) – с други думи, ако има еволюция, трябва да има и някакъв вид Създател!
?Не вярвам във всички тези чудеса!
• Може би вашата наука е остаряла. В света на квантовата физика е невъзможно да се
изключват необикновени събития като чудесата.
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• Ако има Бог, Който е създал научните закони, този същият Бог може да ги
преустанови или отмени.
• Исторически факт: ако възкресението се е случило, тогава не само, че детерминизма
на нашата връзка с упадъка и смъртта е разрушена, но също така всеки друг
детерминизъм по подобен начин е предмет на Божия контрол и намеса.
? Как може Бог да допусне толкова страдание? • Библията не ни дава лесни отговори на
този въпрос. В сърцето на християнството е един мъж на кръст, който вика :”Боже мой,
защо?” В Откровение 5 и 6 гл. четем за „запечатана книга” за война, глад,
империализъм, икономическа несправедливост, болести и религиозни преследвания:
това са неща, които само християнството може да разбере, „защото беше заклан и с
твоята кръв изкупи хората за Бога” (Откровение 5:9). Само Христос стигна до найдълбокото в сърцето на мрака; той взе насериозно човешката болка, само той вижда и
разбира всички наши страдания.
• Има и някои други частични отговори. В началото на историята човечеството
настояваше да управлява свой собствен свят, а не да се покорява на Божието
управление. В резултат на това нашият свят беше опустошен и ние нямахме силата да
го оправим. И все пак всеки от нас все още повтaря тази грешка, държейки на своята
собствена независимост.
• Смъртта на Христос беше Божият любящ отговор: той мина през нашите страдания,
отмахна вината, силата и мръсотията на греха, направи безсилни демоничните сили,
отвори път през смъртта.
• Ако Бог стъпче всяко зло по света точно сега, всички ще сме мъртви! Но сега той ни
призовава да работим с него, като се учим чрез страданието, като строим ново
общество белязано от неговата любов, мир, изцеление и трансформираща сила.
• Един ден той ще се върне. Ако сме негови, той ще ни вземе на новото небе и новата
земя, където „вече няма да има смърт, нито плач нито болка” (Откровение 21:4)
? Да следваш Христос е добре за теб, но аз съм щастлив без това.
• Ако наистина има Бог, да се опитваме да накараме живота ни да проработи без Него е
като да сглобяваме пъзел и да изхвърляме настрана парченцето от средата. Някои части
ще имат смисъл, но като цяло няма да има смисъл.
• Този живот на земята е най-малката частичка от нашето цялостно съществуване.
Понеже Бог е наш създател, да игнорираме целта му означава да изпуснем целия
смисъл на милионите години, през които ще съществуваме.
• Един ден ще трябва да застанеш лице в лице с Бог и да дадеш отчет на това как си
използвал живота, който той ти е дал и как си отвърнал на спасението, което той ти е
предложил.
• Исус ни каза, че има рай (да бъдеш в цялостното присъствие на Бог - източника на
пълната любов, радост и мир) и ад (да бъдеш без Бог, като преживяваш неговата
присъда). В този живот ти може и да познаеш радостта, дори когато се отдалечаваш от
Бога: това е като електрическата печка, която е била изключена от контакта, но все още
не е изгаснала и изстинала. Но ако живееш без Бога сега, то е логично да бъдеш
отделен от него през вечността. Да бъдеш отделен от Бог тогава ще означава тотално
отделяне от всяка любов, радост и мир, потъвайки завинаги в мрака. Това е, което Исус
нарича ад.
?Сигурно ако живея добър морален живот, това ще е достатъчно за Бог?
• Ако това беше толкова лесно, защо трябваше да умира Христос? Виж как преминава
през агонията на Гетсимания, когато изоставен извиква на Голгота. Защо трябваше това
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да стане, ако можехме лесно да бъдем приети от Бог без да има нужда от всичко това?
• Не е ли по-добре да застанеш лице в лице с Божията безкрайна величествена святост?
Неговата чистота е невероятна. Пред Него „всички наши добри дела са като мръсни
дрипи”. Дори най-добрите ни дела са повредени от гордост и себеправедност. Някои от
нас може да са по-добри от другите, но никой не е достаъчно добър да застане пред
величието на Бог.
• Само евангелието на Исус се осмелява да застане лице в лице с тази радикална
истина. Понеже само Исус ни предлага разрешение на проблема: Самият Бог дойде,
стана човек и умря за нашите грехове и сега ни предлага да вложи в нас неговата
собствена природа, когато се „новораждаме” в покаяние и вяра....
© Пийт Лоумън. 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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