
КОГО ДА ИЗПРАТЯ И КОЙ ЩЕ ОТИДЕ ЗА НАС? 

Наскоро си спомних  една история, която бях чул преди много време. 

Отдавна, при преселението от Европа към Америка, в дните на дивия 

запад, вярващите емигранти се замислили как да занесат благата вест до 

местните индианци. След продължителни обсъждания решили да им 

изпратят най-добрия си проповедник-епископ. Човекът яхнал коня си и 

препускал няколко дена до границата където го посрещнали десетина 

индианци със своя вожд. Когато разбрали за какво идва му предложили 

следната сделка: „Ти ще слезеш от коя си,“ казал вожда, „и ще се биеш с 

всеки един от нас. Ако накрая все още можеш да стоиш на краката си 

можеш да останеш и да ни проповядващ.“ Епископът се замислил, почесал 

се по главата, хвърлил поглед на растящия си корем и неохотно обърнал 

коня си назад. 

Когато разказал какво се е случило църквата не знаела какво да направи 

по-нататък. Накрая едно младо момче станало и само предложило да отиде 

вместо епископа. Повечето хора не го познавали и никой му нямал кой 

знае какво доверие, но понеже нямали по0добро предложение му 

позволили да тръгне.  

Младият човек яхнал коня си и яздил до границата където отново го 

посрещнала бандата здравеняци на вожда. Те му предложили същата 

сделка – да се бие с всеки от тях и ако накрая все още се държи на крака да 

остане. Младежът се замислил за момент, след което скочил от коня и 

започнал д навива ръкавите на ризата си. „Надявам се знаете, че не това е 

начинът, по който църквата обикновено си върши работата,“ казал той, „но 

нека първият да заповяда.“ Вождът се засмял, потупал го по рамото и ми 

казал да оправи ръкавите. „Просто искахме да разберем дали си 

истински….“ 

Това е измислена история, но тя е подходяща за завършек на темата за 

благовестието, за която говорим вече повече от месец. Но заедно с нея аз 

искам да прочетем и една друга, истинска история, която се намира в 

книгата на пророк Исая 6:1-8  

В годината, когато умря цар Озия видях Господа седнал на висок и 

издигнат престол, и полите Му изпълниха храма. Над Него стояха 

серафимите, от които всеки имаше по шест крила; с две покриваше 

лицето си, с две покриваше нозете си, и с две летеше. И викаха един към 

друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на Силите! Славата Му пълни 

цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, 

който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: Горко ми, защото 

загинах; понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люде с 



нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на Силите. 

 Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си 

разпален въглен, що бе взел с щипци от олтара. И като го допря до 

устата ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти 

се отне, и грехът ти се умилостиви. После чух гласа на Господа, който 

казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, 

изпрати мене.  

Помня как когато за първи път,преди много време, прочетох този текст бях 

поразен. Много хора смятат, че той описва призоваването на Исая за 

пророк. В един втори смисъл той може да описва призоваването на всеки 

един от нас да бъде свидетел за Христос. Защото Богът, Който Исая вижда 

е същият Христос, на Когото ние се покланяме днес, Бог от Бога, светлина 

от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, от Когото е 

станало всичко и без Когото не е станало нищо от това, което е станало.  

В този текст има 3 неща, които се отнасят пряко за нашето свидетелство за 

Този Христос. 

1. Никой не може да бъде свидетел за Бога ако не познава Бога, за Когото 

дава свидетелство. Призоваването на Исая започва с едно невероятно 

видение. Годината е приблизително 740 пр. Хр., същата година, в която 

умира царят на южното еврейско царство,Озия. Младежът Исая 

принадлежи към аристокрацията. Възможно е дори самият той да е от рода 

на Давид и починалият цар да е негов роднина. Един ден той влиза в храма 

и неочаквано вижда Невидимия.  

…видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите Му 

изпълниха храма. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по 

шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, и с две 

летеше. И викаха един към друг, казвайки: - Свет, свет, свет Господ на 

Силите! Славата Му пълни цялата земя. И основите на праговете се 

поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим.  

Приятели, никога не можете да бъдете истински свидетели за Бога ако не 

познавате този Бог. Познавате ли Го както Исая го позна като цар – седнал 

на висок и издигнат престол?Познавате ли Богът Когото дори серафимите, 

най-висшите ангели, не смеят да погледнат, но покриват лицата си с криле 

и викат „Свят, свят е Господ?“ Можем ли да видим славата Му пълнеща 

цялото творение и разказвана от Него или сме слепи за нея? Имат ли 

смисъл за нас думите на псалмиста: 

Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на 

ръцете Му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без 



говорене, без думи тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до 

краищата на вселената. 

Знаем ли, че Той е творец на всичко видимо и невидимо? Познаваме ли, 

по-нататък, Този велик Бог, който остави славата Си и стана човек, стана 

слуга, стана послушен до смърт на кръст и даде живота Си за нас, за да 

можем да живеем ние? Познаваме ли Го в Неговото възкресение и слава?  

Векове по-късно апостол Павел ще напише в своето послание към 

филипяните: „Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от 

препирлив дух, а някои и от добра воля.“ Какво води нашето свидетелство 

за Христос? Желание за спорове? Нашата традиция, това че сме българии 

имаме християнски ценности, които трябва да противопоставим на 

ислямските бежанци? Добра воля – понеже харесваме църквата и хората в 

нея? Или то произлиза от видението на Божията слава? Нищо по-малко от 

последното не може да ни направи истински свидетели.  

2. Никой не може да бъде истински свидетел за Христос преди този 

Христос да е докоснал лично живота Му. Вижте отново Исая 

Тогава рекох: Горко ми, защото загинах; понеже съм човек с нечисти 

устни, и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха 

Царя, Господа на Силите.  Тогава долетя при мене един от серафимите, 

като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от 

олтара. И като го допря до устата ми, рече: Ето, това се допря до 

устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. 

За да бъдем свидетели за Христос не е необходимо да бъдем съвършени 

хора, но е необходимо да бъдем хора, които са изпитали Божията благодат, 

милост и прошка. Всички ние, някои повече, други по-малко, сме счупени 

хора, които живеят в един счупен свят. Ние всички искаме да бъдем по-

добри хора, по-добри колеги, по-добри приятели, по-добри съпрузи или 

съпруги, но често това не ни се отдава. Сякаш нещо в нашата същност 

воюва срещу добрите ни намерения и ако не винаги, то често намира начин 

да им попречи. Наскоро във фейсбук някой беше пуснал една картинка с 

надпис: „Аз се опитвам да бъда добър, но устата ми понякога не ми 

съдейства.“ (Когато се проберете в къщи прочете гл. 7 от посланието на 

апостол Павел към Римляните и може и тя ще ви проговори доста лично.)  

Всички ние често мислим, говорим и действаме по неправилен начин – и 

ние добре знаем това. За да бъде свидетели за Христос ние трябва преди 

това да познаем Неговата прошка, милост и любов – толкова големи, че Го 

пратиха на кръста за нас. Ние трябва да повярваме и да се доверим, че 

когато искрено се обърнем към Него ние не сме отхвърлени заради нашето 



недостойнство, а сме приетидори ако сме единствено пречупени тръстики 

или едва тлеещи фитили.  

Джон Уесли, основателят на методисткото движения, бил богослов 

завършил и след това преподавал в Оксфорд, ръкоположен англикански 

свещеник и мисионер сред индианците в Америка, но въпреки това нямал 

увереност за собственото си спасение. Провалил се в своето служение, 

объркан и подтиснат, той се върнал в Англия. Тогава с него се случило 

нещо, което той описал в дневникът си по следния начин: 

Вечерта, твърде неохотно отидох на събирането на улица Аудтрсгейт, 

където се четеше предговорът на Лутер към посланието към Римляните. 

Около четвърт час преди девет докато той обясняваше промяната, 

която Бог извършва в сърцето чрез вяра в Христос почувствах сърцето си 

странно затоплено. Почувствах, че вярвам в Христос, единствено в  

Христос за спасение; и ми беше дадена една увереност, че Той е отнел 

греховете ми, дори моите, и ме е спасил от закона греха и на смъртта.   

Искам да спра тук и да ви обърна внимание на нещо: За да можем да 

служим на Бога преди това Той трябва да послужи на нас. В този смисъл 

дори нашето най-добро и посветено свидетелство може да се каже: „От 

твоето даваме на Тебе.“ Така че ако някой мисли, че може да има 

претенции спрямо Бога заради това, което прави за Него – за това, че ходи 

редовно (или не толкова редовно) на църква, за моралния живот, който 

води, дори за това, че споделя вярата си, ако му минава мисълта или 

негласно чувства, че Бог трябва да му е благодарен, той все още не разбира 

нищо. Много преди ние не само да правим нещо за Бога, но дори да може 

да направим нещо Бог ни е служил много по-дълго и много по-всеотдайно. 

Бог е едновременно наш създател и изкупител, дава ни живот и дава Своя 

живот за нас. Нищо, което правим не може да се сравни с това.  

Но ако знаем тези неща и познаваме този Бог, ако сме християни в 

смисъла, който описах тогава ние ще се изправим пред третата част от 

опитността на Исая.  

3.После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще 

отиде за Нас? 

Всеки християнин е изправен пред този въпрос и всеки трябва да даде 

своят отговор.  

Ние не сме призовани да станем философи или богослови, от нас не се 

иска да знаем отговорите на всеки въпрос. Поканени сме да станем 

свидетели в най-същностният смисъл на думата – да разкажем за това, 

което се е случило с нас, да говорим за Христос, Който стана човек, умря и 
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възкръсназа нас и Който ни е дал нов живот и да поканим и другите хора 

да опитат и да видят дали това е вярно. Това е същността на нашето 

свидетелство. Това не е просто богословие, което сме научили – ние 

говорим за Богът, Когото познаваме и за това, което Той е направил с нас. 

Всичко останало е празна работа. Това не е толкова много и не е толкова 

трудно. Понякога трябва да кажем просто „Ела и виж.“ Но дори и за това 

Бог пита: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? 

Ние не сме призовани да бъдем свидетели понеже така трябва или понеже 

някой ни заповядва – ние сме призовани да бъдем свидетели преди всичко 

заради любовта, която Бог е показал към нас и която сега ние споделяме с 

другите. Ние даваме това, което преди това сме получили и по този начин 

ставам съработници с Бога в този свят, което е една огромна привилегия.  

Ние не сме призовани да бъдем свидетели отвисоко, сякаш сме нещо 

повече от хората, на които говорим. Понякога за съжаление наблюдава 

това в някои вярващи – те сякаш си мислят, че понеже са християни знаят 

повече, имат отговори на всички въпроси и са по-добри от останалите 

хора. Мисля, че трябва да е точно обратното – нашето християнство трябва 

да ни прави по-смирени в отношенията ни към невярващите. Ние не сме 

християни понеже сме по-добри или по-умни – всичко, което имаме е 

подарък, а не заслуга. Нашият живот е бил също толкова объркан колкото 

и на хората, на които сме свидетели. Ако нещо се е променило това е 

станало по благодат. Някой много сполучило беше казал, че споделянето 

на вярата е подобно на това един гладен човек да каже на друг гладен 

човек къде има храна. Така че, ние сме призовани да бъдем смирени 

свидетели– но ние все пак сме призовани: Кого да пратя? и кой ще отиде 

за Нас? 

В нашето свидетелство ние сме призовани да не спестим нито една част от 

благовестието, а да го кажем цялото. Ние трябва да говорим за Христос, 

Който умря за греховете ни според Писанието и Който възкръсна за 

оправданието ни. Ние трябва да говорим за необходимостта от покаяние и 

вяра. Ние трябва да говорим и да живеем за идващото Божие царство, 

началото на което Христос постави.   

Между тези неща не само, че няма противоречие, но те са свързани заедно 

и не могат едно без друго. Преди няколко седмици аз говорих за това, че 

ние като християни сме призовани да изявяваме ценностите на Божието 

царство в този свят, който живее поред различни ценности и с Божията 

помощ понякога можем да видим реална промяна в този свят. Но искам 

отново да предупредя – ние няма да донесем Божието царство чрез нашата 

социална дейност или борба за справедливост. Ако сведем нашето 



християнско свидетелство до това тогава за нас ще важат думите на 

богословът Ричард Нийбур: „Един Бог без гняв, въвежда хора без грях в 

едно царство без съд чрез служението на един Христос без кръст.“Това 

не е християнство. Не, за да стане човек част от Божието царство той 

трябва да се обърне към Христос и да приеме Неговата лична покана. 

Затова е нужно ние да прогласяваме това спасение на всеки, на когото 

имаме възможност. Но станали веднъж част от Божието царство ние 

трябва да насърчим хората да изявяват ценностите на това царство на 

всяко място и по всякакъв начин по който имат възможност.  

Нека да го кажа това по малко по-различен начин. Ние трябва да намерим 

правилният баланс между думи и дела. Само чрез думи ще се превърнем в 

бърборковци, които сякаш са шизофреници понеже говорят едно, а живеят 

друго. Ако е така хоратадоста бързоразберат това, защото то не може да се 

крие дълго. Но дела без ясно свидетелство за Христос са просто 

хуманизъм, в който липсва евангелието и поради тази причина е 

недостатъчен.  

Това не е лесно, но Бог се обръща към нас и пита: „Кого да изпратя? и кой 

ще отиде за на,  нас?“ 

На нас ни е дадено да споделяме една добра вест, а не формула, която 

трябва да изрецитираме. Христос ни се открива по различен начин и по 

различен начин можем да се обърнем към различните хора, с които Бог ни 

среща. За духовно гладния Той е хлябът на живата и живата вода, от която 

ако пие някой няма  да ожаднее никога. За този, който смята, че е добър 

човек и не се нуждае от Спасител е Съдията съдещ по стандарт, който 

никой не може да достигне. За провалилия се е Бащата, който чака блудния 

син винаги готов да го приеме с радост обратно у дома. За объркания, е 

добрият пастир, Който обещава да води своите овце, така че никой да може 

да ги грабне от ръката Му. За ученият е Този, за Когото свидетелстват 

Писанията стига да пожелае да ги изследва. За духовно болният е лекарят 

дошъл не за здравите, а за болните. Всеки човек е отделна индивидуалност 

и няма една единствена форма на свидетелство, която да е удачна за 

всички. Ние сме призовани да бъдем чувствителни и да представим 

Христос, така че Той да бъде понятен и подходящ за тяхното състояние и 

нужда. Но по какъвто и да е начин ние сме призовани да им кажем за Него. 

Кого да изпратя? И кой ще отиде за нас? 

Ние сме призовани не да кажем на хората отдалеч, а да отидем при тях и да 

застенем до тях. В повечето случаи това означава много повече от това 

просто да дадеш на човека библия или брошура. В повечето случаи хората 

ще започнат да се заслушват в думите ни и да питат едва когато видят, че 



ние плачем с техните болки и се смеем с радостите им. Ще ни чуят когато 

отделим време и усилия, за да станем техни приятели, когато се опитаме са 

влезем в техните обувки и когато сами свой ред им позволим да надникнат 

в живота ни и да видят какви сме не само външно, а вътрешно и в  

действителност.  

Приятели, аз обичам нашата църква и  многото неща, които тя прави. Но аз 

искам да ви предупредя за една опасност. Ако ние започнем да гледаме 

изцяло навътре към самите себе си, ако отделяме време единствено за 

църковни дейности, ако общуваме основно с християни, ако се страхуваме 

от невярващи хора и не искаме да имаме нищо общо с тях на кого ще 

кажем за Христос?И аз искам тази сутрин да ви предизвикам: никога не 

забравяйте своята църква, но съвсем съзнателно отделяйте време за хора, 

които не са вярващи. Слушате какво говорят и се опитайте да разберете 

как мислят. Вижте какво ги радва и от какво ги боли. Питайте за 

надеждите и страховете им. Помагайте им и ги оставете те на свой ред да 

помагат на вас. И докато правите това се оглеждайте и ослушвайте за 

възможностите, които Бог ви дава да споделите Христос.     

Искам също да ви предупредя: има опасност човек да прави тези неща по 

един много неправилен начин. Виждал съм хора, които показват внимание 

на даден човек, предразполагат го, убеждават го, че са негови приятели. 

След това му казват за Христос и ако той не приеме го захвърлят и се 

прехвърлят на следващия, с когото постъпват по същия начин. Това не е 

християнство. Ако не обичате хората и не желаете да отделите време и 

усилия да бъдете техни истински приятели, (и да останете такива дори ако 

изберат да бъдат невярващи) по-добре не играйте театър. Бог не е поискал 

това от нас. В този случай имаме нужда не от свидетелство, а от покаяние.  

Да живеем по този начин не винаги е лесно. Да свидетелстваме по този 

начин често може не даде бързи плодове. Понякога е възможно самите ние 

да бъдем наранени. Но това е, което Самият Бог направи когато избра да 

стане човек и да живее сред нас. Ако не сме готови да постъпим по същия 

начин имаме право на избор. Но Бог пита: Кого да изпратя? И кой ще 

отиде за нас? 

Ние сме призовани да бъдем свидетели не само поотделно като хора, но и 

заедно като църква. Всеки нов човек, който прекрачва прага на тази църква 

получава някакво впечатление от общността и това е вид свидетелство, 

което той отнася със себе си. Какво би видял един такъв човек? Би ли 

разпознал в нас истинско поклонение към Бога, за Когото говорим? Би ли 

се почувствал приет? Ще има ли кой да му обърне внимание, да го 

поздрави с добре дошъл и наистина да го накара да се почувства добре 



дошъл. Когато наблюдава отношенията между хора, които се наричат 

братя и сестри би ли видял наистина такова отношение на практика или ще 

реши, че това е просто една странна традиция, но изпразнена от реално 

съдържание? Ние трябва да мислим и да се моли много за атмосферата в 

нашата църква защото може да се окаже, че хората да отхвърлят 

свидетелството не заради това, което говорим, а заради свидетелството на 

нашия живот.    

Едно последно нещо. Какво ще стане ако не отговорим на Божия призов да 

бъдем свидетели? Какво ще стане ако когато Бог се обърне към нас и ни 

попита: „Кого да изпратя? и кой ще отиде за нас?“ ние отговорим „Не 

зная, но ще трябва да е някой друг.“ Не искам да спекулирам, но моето 

мнение е, че нито един човек, който има глад за Бога и търсещо сърце няма 

да бъде изгубен понеже някой християнин не се е престрашил да си отвори 

устата. Евангелистите описват как фарисеите идват при Йоан Кръстител 

със самочувствие и как той им казва: „Не мислете в себе си, че сте 

потомци на Авраам понеже казвам ви и от тези камъни Бог може да 

издигне Авраамови деца.“ Когато Исус влизаше в Ерусалим и хората 

викаха Осанна на Давидовия син отново фарисеите поискаха те да 

престанат. Отговорът на Исус: „Казвам ви, че ако тези млъкнат камъните 

ще извикат.“  

Бог обича хората много повече от нас. Ако ние млъкнем Той ще намери 

други хора, които ще говорят, така че всеки, който би откликнал да чуе. И 

дори да няма човек Божия план няма да пропадне. Днес в арабските страни 

много хора достигат до вяра в Христос по свръхестествен начин – чрез 

видения и сънища.  

Някой ще каже: Каква е тогава разликата дали ще бъде свидетели или не? 

Разликата е голяма и Павел говори за нея много ясно. „Говоря 

благовестието,“ казва той, „понеже за мен е необходимо да правя това. 

Понеже горко ми ако не благовествам.“  

Бог желае да изпълни воя план в света чрез нас. Той ни предлага да бъдем 

Негови съработници. Затова Той ни пита: Кого да изпратя и Кой ще отиде 

за нас? 


