
СБЛЪСЪК НА ЦАРСТВА 

Тези от вас, които бяха миналия път си спомнят, че ние говорихме за темата 

за благовестието от един различен ъгъл, от който сравнително рядко 

поглеждаме. Ние казахме, че основното послание на Исус докато е бил на 

земята, е че Той е дошъл да установи Божието царство на земята, така както 

и на небето. Бог не е изоставил този свят. Ние понякога се отчайваме от 

света, в който живеем – отчайваме се от политиката, от корупцията, от 

несправедливостта и болестите,  с които се срещаме толкова често. Но чрез 

Христос Бог е поставил в този свят началото на Божието царство. То е 

посадено както малко семенце, но в края на краищата ще стане голямо 

дърво. Или пък то е малко парченце мая сложено в света, което накрая ще 

закваси цялото тесто. И това е една добра, блага вест. Божието царство вече 

е дошло, казва Христос, но то все още не се е осъществило в пълнота. То е 

тук вече, но не още1.   

Но ако Божието царство е дошло старото царство все още не си е отишло.  

Това означава, че ние живеем в едно време, в което се сблъскват две царства 

– Божието царство и на царството на дявола, което му се противопоставя. 

Старото царство е тук, то е активно и то се стреми да спечели верността на 

хората като им наложи своите ценности.  

Има много начини, по които то прави това. Мисля, че би било много 

интересно и полезно да говорим за тях, но днес времето няма да ни стигне, 

така че аз ще спомена само един от тях. Ние не мислим много за рекламите, 

но се срещаме с тях всеки ден. Когато сутрин пътуваме за работа по радиото 

в колата или автобуса чуваме реклами. Когато отворим вестник или 

сърфираме из интернет ние срещаме реклами. Когато вечер се приберем в 

къщи и пуснем телевизия там ни посрещат реклами.     

Как действа една реклама и какво послание предава тя? Първо тя създава 

усещане за нещо, което ни липсва, но от което имаме нужда – без значение 

дали става дума за нови дрехи, последен модел телефон или боя за коса. 

Второ тя предлага решение на тази нужда – ние трябва да си купим това 

нещо и тази покупка ще донесе задоволство и полза. Бръсненето с „Жилет“ 

с сравнено с „Формула 1,“ саламът е от истинско меса, а изтегленият кредит, 

ни носи огромна и луксозна нова къща и връщането му е нищо работа. Тези 

две неща създават една култура на консумеризъм, на която се гради 

потреблението и икономиката – да искаме повече, по-нови неща и във все 

по-големи количества. Това се усеща особено при по-младите хора – те 
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искат маркови дрехи или най-нов модел телефони. Или погледнете по 

пътищата – как толкова много българи карат коли по-скъпи от средствата, 

които би трябвало да могат да отделят за тях ако съдим по доходите, които 

получават? 

Рекламите ни обещават щастлив живот основан на нещата, които предлагат, 

но не могат да дадат това, което обещават. Така ние сме приканвани да 

купуваме още, и още, и още – дори да нямаме действителна нужда от тези 

неща. В България ние чувстваме този консумеризъм, но страната ни е 

сравнително бедна и не можем да си позволим да му дадем пълна изява. Има 

обаче и по-богати страни от нас. Знаете ли, че населението на Америка 

например е 5% от населението на света, но консумира 25% от световните 

ресурси?  

На трето място рекламите ни карат да се сравняваме и съревноваваме с 

другите хора, при това по един много интересен начин. Поглеждайки другия 

човек ние несъзнателно започваме да го оценяваме според това как изглежда 

и с какво разполага. И докато правим това ние без да усетим вече сме 

престанали да гледаме на хората като на личности и сме ги свели до нивото 

на обекти2.   

Тези 3 неща, които съвсем накратко изброих формират определени 

ценности – това са ценностите на владеещото света царство и тези ценности 

са противоположни на ценностите на идващото Божието царство.  

Рекламите са само един начин – има още десетки, дори стотици начини, по 

които хората са тласкани да формират мироглед, вярвания и ценности 

противоположни на тези на Божието царство.  

Нека да кажа още веднъж - ние живеем в свят, в който две царства са се 

вкопчили в битка за хората – битка за тяхната вярност, за тяхното време, за 

техните умове, за техните ценности и в края на краищата за тяхната вечност.  

И тук ние достигаме до благовестието благовестието и до нашето участие в 

него пречупено през призмата на Божието царство. Нека да ви прочета един 

стих от посланието на апостол Павел към Филипяните. Цялото послание е 

един призив към християните във Филипи да живеят по начин, който угажда 
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на Господа дори ако това означава понякога да не се съобразяват с 

поведението на хората около себе си. И  към края на писмото си той пише: 

Филипяни 3:20 Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и 

очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, 

Някои християни, когато четат това си казват: Ето, Павел иска да се 

отдръпнем колкото се може повече от света и да нямаме нищо общо с него. 

Нашето гражданство е на небесата т.е. ние отиваме в небето и трябва да се 

отдалечаваме от всичко земно.  

Но Павел всъщност не казва това. Когато пише, че нашето гражданство е на 

небето той има предвид точно обратното – ние сме станали част от Божието 

царство точно тук в света и тук сме призовани да живеем и работим за това 

царство.  

Колосяни 1:13 (Бог) ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в 

царството на Своя възлюбен Син.  

Да бъдем преселени в Божието царство не означава да напуснем земята и да 

отидем на небето. Това означава да сменим своята вярност и господар и по 

този начин да станем граждани на ента ново царство още докато сме тук на 

земята.  

Нека да дам един пример, за да разберем това по-добре. Гръцките колонии 

са представлявали хора заселили се на някое чуждо място, което не е техен 

дом. Но те не са започвали да живеят в него според правилата на това място. 

Точно обратното – те са го „колонизирали,“ което означава, че са внесли в 

него някакви чужди правила, ценности и начин на живот, които преди това 

не са се намирали на това място. Гръцките колонии се смятали за част от 

самата Гърция, защото макар географски да са били отдалечени от нея 

културата ценностите са били еднакви.  

Мисля, че Павел казва нещо подобно за християните. Когато повярваме ние 

ставаме граждани на Божието царство. Но макар да сме част от царството 

на Бога ние все още живеем в света, който е в бунт против Бога. И в този 

свят ние сме оставени като една колония. Нашето гражданство е на небесата, 

ние сме част от Божието царство, но докато това царство дойде на земята, 

така както е на небето (както ни учи да се молим Господната молитва) ние 

представляваме и изявяваме това царство тук и сега3. 

В тази картина е много очевидно, че ние сме призовани да споделяме 

благата вест за Исус Христос, Който е умрял за греховете ни и възкръснал 
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за оправданието ни. Аз съм напълно съгласен с това и се надявам и се моля 

повече и повече християни и от тази и от всяка друга църква да приемат тази 

задача сериозно и търсят начини да я изпълняват. Но както и миналия път 

аз искам да погледнем на благовестието от по-широката идея за Божието 

царство. И когато направим това ние можем да видим една картина, която 

включва в себе си това лично споделяне на истината за Христос, подкрепя 

го, но в същото време отива далеч отвъд него.  

Ако ние сме част от Божието царство и в същото време сме Божия колония, 

то ние сме призовани да изявяваме ценностите и същността на това царство. 

И ние правим това не само когато споделяме Христос с думи (макар че 

задължително трябва да правим това), ние правим това винаги когато 

живеем според ценностите на царството във всяка сфера от живота ни.  

Какво означава това на практика? Помислете за ценностите на Божието 

царство. Обществото около нас учи, че трябва да обръщаш внимание на 

тези, които са важни, но можеш спокойно да пренебрегнеш слабите и 

бедните. Божието царство ни учи да имаме грижа именно към такива хора и 

че тяхното пренебрегване е голям грях. В нашето общество неща като 

здравеопазване и правосъдие често съвсем буквално се купуват. В Божието 

царство никой не може да бъде предпочетен за сметка на някой друг. В 

нашето общество богатството и властта определят положението. В Божието 

царство тези неща са без значение, но характера е от огромна важност. 

Нашето общество ни насърчава да трупаме колкото се може повече. В 

Божието царство е по-блажено да даваш отколкото да получаваш. Тук една 

определена доза егоизъм се смята за здравословна и наложителна. В 

Божието царство да сложиш другия пред себе си и да обичаш всички е висша 

ценност.  

Тези две ценностни системи в много отношения са толкова различни, че 

понякога ценностите на Божието царство могат да звучат смешно и наивно. 

И те наистина са такива – ако ги мерим с аршина на света,  в който живеем. 

Вярно е и обратното – Божието царство не може да претърпи много от 

нещата, които са същностна част от нашия свят.  

Християните и църквата са призовани да живеят в този свят като изявяват 

ценностите на Божието царство противопоставяйки ги на ценностите на 

светското царство. И в един много определен и конкретен смисъл това 

означава да бъдеш благовестител на царството.     

През своята история християните винаги са търсели нови и нови начини да 

направят това по явни и видими начини. И правейки това те са 

предизвиквали истинска, реална промяна в този свят. Помислете за хора 
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като Уилбърфорс и Джон Уесли, които се борели срещу робството докато 

то бъде премахнато. Във време когато цели колониални империи се крепели 

на принудителен труд, който ги обогатявал християните били в състояние 

да погледнат на нещата от съвсем друг ъгъл и да видят, че да можеш да  

притежаваш и да експлоатираш като предмет едно човешко същество 

създадено по Божия образ е нещо ужасяващо. Те наричали това „гнусен 

грях“ и повели борба докато робството било изкоренено и поставено извън 

закона. Това означава да изявяваме ценностите на Божието царство. 

Много християни не познават своята история и не знаят как много от най-

хуманните институции и практики в нашето общество са резултат именно 

от свидетелството, примера и действията на християните. На християните 

дължим приютите за изоставени деца. На християните дължим 

възможността всеки да се образова. На християни дължим социалното дело 

в най-широкия смисъл на думата. На християни дължим движението на 

хосписите. На християни дължим червения кръст.  На християни дължим 

законодателството срещу експлоатация на детски труд4.  

Като християни ние можем да гледаме назад и да видим как Бог е работил с 

хора, които са приели ценностите на Божието царство и са решили да ги 

живеят и изявяват на практика.  Но ние не трябва да гледаме единствено в 

миналото. Ние живеем в настоящето и в настоящето ние трябва да изявяваме 

Божието царство. Пред нас има твърде много предизвикателства, на които 

ние трябва да откликнем. Помислете за трафика на хора. Знаете ли, че днес 

в много части на света човек може да се купи като стока на цена доста по 

ниска от времето когато робството е било официално позволено?  

Помислете за порнографията. Знаете ли, че средствата, които всяка година 

се инвестират в порнографията са повече от средствата за кино, балет и 

опера и мюзикъл взети заедно? Знаете ли колко непълнолетни момичета (а 

и момчета) са въвличани в нея – често насилствено и че зад всеки един такъв 

случай стои провален живот? Помислете за епидемията на аборти. Знаете 

ли, че броят на абортираните за една година в света деца се изчислява на 

около 53 милиона и че за последните 30 години цифрата е около 1 милиард?  

Помислете за глада в някои части на света. Знаете ли, че има места където 

дневната порция храна на някои хора съдържа по-малко хранителни 

вещества от храната, с която хората в т. нар. развити страни хранят кучетата 

си? Помислете за корупцията - тук няма нужда да казвам нищо защото 

всички сме я изпитвали на собствен гръб.  
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Християните не трябва да са безразлични и пасивни пред тези и пред много 

други неща. Ако Бог не е изоставил този свят, ако не сме поставени в него 

като колония, която изявява ценностите на едно друго царство ние трябва 

да изявяваме тези ценности всеки път когато ни се отдаде възможност. 

Какво можем да направим? Мислим ли по тези въпроси? Молим ли се? 

Търсим ли Божията воля? Виждаме ли това като наше християнско призвани 

дадено ни от Бога и като част от благовестието на царството?  

Преди години живях известно време в САЩ. Там посещавах една църква. 

На една служба дойде жена, която разказа за работата на нейната 

организация с жени обмислящи да направят аборт. Като християни, каза тя, 

не е достатъчно просто да кажем на тези бъдещи майки, че аборта е нещо 

лошо и че е грях. Много от тях знаят това, но не виждат изход поради 

положението, в което се намират. Затова ние търсим възможност да им 

помогнем. Ние създадохме център, в който за тях се полагат грижи докато 

родят и след това търсим приемни семейства за децата, така че те да бъдат 

осиновени и да имат нормален живот.  

Всички ние като християни знаем, че аборта е нещо зло. Но понякога да 

изявяваме Божието царство не е достатъчно просто да го заклеймим като 

такъв. Необходимо е да застанем до тези объркани и уплашени жени и да 

потърсим начин да им помогнем реално, а не просто да ги обвиняваме. И 

понякога това може да означава съвсем буквално да си бръкнем в джоба. 

Готови ли сме да живеем на практика едно такова християнство? Защото 

това означава да участваме в благовестието на царството.    

Нека да ви дам още един пример. В момента цяла Европа се чувства 

заплашена от наплива на бежанци – някои от тях са сирийци, други са 

кюрди, а трети никой не знае какви са. Страни като Унгария и Дания 

категорично отказват да приемат бежанци. Други страни като Германия 

казаха, че ще приемат, но само след 1-2 дена бяха така наводнени, че 

затвориха границите си и наложиха засилени проверки. Тази седмица 

камион на фирмата, в която работя пътуваше за Париж. На австрийско-

германската граница имаше 22 км опашка от автомобили.  

Не зная колко от вас следят новините, но хората са силно разделени по 

въпроса за бежанците. Някои казват трябва да им помогнем. Други казват, 

че ако ги приемем това означава за няколко десетилетия цяла Европа да 

стане мюсюлманска и се страхуват, че това ще сложи край на западната 

демокрация и ще дойде религиозна диктатура подобна на тези, от които сега 

хората бягат. Трети казват, че много от тези хора всъщност не са бежанци, а 



хора на Ислямската държава изпратени да се инфилтрират в запада и оттам 

да работят срещу него.  

Аз няма да обсъждам кое от тези неща е вярно и кое не и не мога да давам 

рецепти какви държавни решения трябва да се вземат. Това, за което искам 

да се замислим е как трябва да реагираме ние като хора носещи името на 

Христос и като представители на Божието царство? Пред нас стоят хора, 

които Библията нарича наши ближни и които ни заповядва да обичаме. Това 

са хора създадени по Божия образ и подобие. Някои от тези хора са гладни, 

повечето са изгубили цялото си имущество, а някои са изгубили семействата 

си. Това са хора, които не познават Христос и вероятно заради режима в 

своите страни никога не са имали възможност да отворят Библия. 

Християните от години се молят за затворените за благата вест страни в 

ислямския свят и сега, когато Бог довежда буквално милиони мюсюлмани 

пред вратата ни може би трябва да помислим дали не иска да ни покаже 

нещо с това. Ние можем да имаме своите опасения и трябва да мислим и 

действаме мъдро, но в същото време никога не можем да оставим настрана 

ценностите на Божието царство. И ние трябва да разберем, че начинът, по 

който ще изберат да действа правителствата на отделните страни е нещо 

съвсем различно от нашата мисия като християни в този свят.    

Преди няколко дена вълните изхвърлиха на гръцкия бряг трупа на 3 

годишно дете. Когато войната достигнала до сирийския град Кобани 23 

души се опитали да избягат с лодки. 12 от тях се удавили. Малкият Айлян 

Курди е един от тях. Снимката му бързо обиколи света и стана известна като 

„човечеството изхвърлено на брега.“ По този случай френският 

хумористичен вестник Шарли Ебдо публикува карикатура. Шарли Ебдо е 

вестникът, чиято редакция преди няколко месеца беше взривена от 

ислямски терористи. Тогава целия свят си слагаше надписи „И аз съм 

Шарли.“ Сега хората от Шарли Ебдо публикуват карикатура показваща 

удавеното дете, до която има реклама на Макдоналдс, на която пише „Две 

детски менюта в едно.“ Трудно е да се сетим за нещо по-цинично, но може 

би точно тук е мястото където християните да пристъпят напред и нагледно 

да покажат контраста между двете царства.  

В случай, че някои от вас не знаят – в България също има бежанци.    

Но може би това ви се струват прекалено големи въпроси. Ние сме малки 

хора заети с обикновени неща и затрупани от ежедневните си задължения. 

Нека да е така – в обикновените ежедневни неща ние можем да участваме в 

благовестието на царството.  Апостол Павел пише 



Ефесяни 5:8 Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в 

Господа, обхождайте се като чада на светлината; 

Помислете за начина, по който преминава денят ви. Помислете за 

семейството си и за начина, по който живеете християнския си живот в него. 

В един свят на променящи се семейни ценности, опити да се даде нова 

законодателна дефиниция на семейство и бум на разводи християните са 

призовани да живеят семеен живот, който да показва една друга реалност.   

Помислете за  професията, която практикувате. Търсите ли начин да 

служите в нея и чрез нея на Христос? Има толкова много професии, в които 

широко се практикува измама и нечестност. Повечето българи страдат и се 

оплакват от това, но стига да им се отдаде възможност не се колебаят да 

направят същото. Не се оплаквайте, че няма честни счетоводители, но вие 

като християнин водете честно счетоводство. Не се оплаквайте, че лекарите 

искали пари под масата, но ако сте лекар като християнин лекувайте 

пациентите си като бихте лекували Христос. Не се оплаквайте, че услугите 

са лоши, но ако работите в сферата на услугите не си пестете усилията, за 

да обслужите клиентите, които Бог довел при вас. Не казвайте, че 

изоставените деца не се гледат добре, но ако сте социален работник 

обичайте и се грижете за тези деца. Не казвайте, че образованите ни е лошо, 

а ако сте учител се постарайте да бъдете добър в знания и преподаване, за 

да сте полезен за тези, които учите. 

Ние можем и трябва да участваме в благовестието на царството във всяка 

сфера. Навсякъде ние можем да разкриваме пред света един по-различен 

начин на живот, една друга ценностна система и всъщност един различен 

начин да бъдеш човек.  

„Вие сте солта на земята и светлината на света,“ казва Христос. Едно от 

свойствата на солта е да предпазва от развала. Ако християните престанат 

да осоляват света,  в какво мислите, че ще се превърне той?  

Аз не казвам, че когато живеем и свидетелстваме по този начин целия свят 

ще стане християнски. Божието царство ще дойде когато Христос се върне 

втори път. Ние няма да изградим царството, но ние както Божия колония 

ние можем да работим за царството. И нашият труд не е напразен. Ще има 

хора, които ще бъдат доведени до Христос поради нашия пример. Ще има 

моменти и места когато усилията на християните ще доведат до една видима 

промяна и до нещо красиво и добро в този свят както много пъти се е 

случвало в историята. И в края на краищата нищо от нашите християнски 

усилия няма да бъде изгубено или безсмислено – Бог ще използва всичко 

това за Своето царство.  Нека да се опитам да обясня това. В древността, 



когато са се строили каменни сгради хората са използвали услугите на 

каменоделци. Каменоделецът е оформял камъни без понякога да разбира 

какво ще стане с тях, Но след това, един ден, е идвал главния строител и е 

нареждал готовите камъни да бъдат подредени по определен начин 

създавайки новата сграда. Резултатът е бил красив5.  Вярвам, че нещо 

подобно ще се случи и с нашата работа за царството. Ние няма да съградим 

Божието царство – Христос Сам ще направи това, но всички наши усилия 

ще се окажат част от това царство и ще влязат в него.  

Ние живеем в един свят, в който две царства са се сблъскали. И ние сме 

представители на Божието царство, ние носим неговите ценности и го 

представяме пред хората с думите и делата си. Няма място, област или 

професия, в която да не можем да бъдем благовестители на това царство – в 

къщи, на работа, сред приятели, в училище, като лекари, продавачи, 

домакини или родители. Излезте от църква, отидете в света и живейте като 

свидетели за това царство, така че чрез вашите думи и дела хората да бъдат 

привлечени към него.   

   

                                                           
5 Примерът е на Н Т Райт 


