
 

    4. ДА УГОДЯ НА ОТЦА СИ 

 

      Скъпи приятелю, 

Харизматичните и евангелските християни обичат да цитират думите 

на Исус от Йоан 14:6: "Аз Съм пътят и истината, и животът, никой 

не дохожда при Отца, освен чрез Мен." И въпреки това мисля, че 

много от нас разбират само първата половина от стиха. Пътят има 

значение единствено ако води към някаква крайна цел. 

Исус е пътят, но Отец е крайната цел. 

Откровението за Отец 

 

      В Своята първосвещеническа молитва в Йоан 17 глава Исус 

каза на Отец: "Изявих името Ти на човеците, които Ти Ми даде от 

света." (Йоан 17:6) Евреите знаеха името Йехова (или Яхве) от 

четиринадесет века. Името, което Исус сега изяви на тях се среща 

шест пъти в Неговата молитва. То беше "Отче." 

      Какво се има предвид с това, че Исус изяви това име на 

учениците Си? Когато Го гледаха, да живее живота Си пред тях като 

Сина на Бога, те можеха да започнат да разбират какво означава да 

имаш лични взаимоотношения с Бога като Баща. Това беше нещо, 

което никога не бе явно разкрито на еврейския народ по време на 

стария завет. 

      Исус подчерта, че единствено Той може да разкрие Отец: 

"Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и освен Отца никой не познава 

Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би 

благоволил да Го открие." (Матей 11:27) По същия начин и Йоан 

каза: "Никой, кога да е не е видял Бога; Единородният Син, Който 

е в лоното на Отца, Той Го изяви." (Йоан 1:18) И така, 

откровението от Бог Отец към всеки един от нас зависи от 

благодатта, която идва единствено чрез Исус. 

      Авторът на Евреи прави разлика между посланието от 

Старозаветните пророци и това на Исус: "Бог, Който при разни 

частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на 

бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина 

..." (Евреи 1:1-2). 

      Божието послание в Новия Завет се различаваше от посланието 

Му в Стария Завет не само по съдържанието, но и по канала, чрез 

който то дойде. В Стария Завет Бог говореше чрез пророците; в 

Новия Завет Той говори чрез Сина. Само Исус като Син можеше да 

разкрие Бог като Баща. Лично откровение 

      Разбирането ми за Бога като Баща бе революционизирано чрез 

едно лично преживяване рано през 1996 г. Рут и аз си седяхме на 

леглото една сутрин и се молехме заедно, както правим обикновено. 

Изведнъж разбрах, че някаква мощна сила действаше в краката ми и 

под колената ми. Тя се движеше нагоре, докато цялото ми тяло беше 

силно разтърсено от нея. (Рут ми каза по късно, че кожата на 



лицето ми се променила в тъмночервена.) 

      В същото време аз бях наясно, че една ръка се протягаше към 

главата ми, като искаше да ме притисне надолу като с някаква 

черна шапка. За няколко мига имаше конфликт между тези две сили. 

След това силата, която действаше в тялото ми надви и ръката с 

черната шапка беше изгонена насила - и изчезна. 

      Веднага, без някакъв умствен процес на размишление, аз 

знаех, че мога да нарека Бога -мой Баща. Повече от петдесет 

години съм употребявал фразата "нашият Баща". Доктринално аз бях 

наясно с тази истина. Дори съм проповядвал серии от послания на 

тема "Познаване на Бога като Баща." Но това, което приех в този 

момент, беше директно, лично откровение. 

      Нека да ви споделя тълкованието си на това преживяване. Аз 

бях роден в Индия и прекарах там първите пет години от живота си. 

Двадесет години по-късно, след като бях спасен и кръстен в Святия 

Дух, разбрах, че това е някаква тъмна сянка от Индия, която 

винаги висеше над мен. Разбрах, че това е било един от Индийските 

"богове" (според изчисленията там има от 4 до 300 милиона 

богове). Този бог ме е следвал през целия ми живот, като се е 

стремял да ме притежава. 

      Имаше един определен начин, по който този "бог" ме 

огнетяваше. Всяка сутрин се събуждах с едно мрачно предчувствие, 

че ме очаква нещо зло. Никога не беше нещо определено, просто 

някаква безформена тъмнина. Това незнайно зло всъщност никога не 

се случи, но всеки път предчувствието беше там. 

      След като бях кръстен в Святия Дух предчувствието намаля по 

сила, но никога не изчезна. Открих обаче, че ако настройвах ума 

си в хваление и поклонение към Господа, предчувствието ме 

напускаше. И въпреки това, то винаги се връщаше на следващата 

сутрин! 

      Денят, в който тази черна шапка се премахна, предчувствието 

изчезна - никога не се върна! И от тази сутрин стана напълно 

нормално за мен да се обръщам към Бога като "Татко мой". Имам 

лично взаимоотношение, не просто теологическа позиция! 

      Сега, вече за около две години, аз се радвам на новото си 

взаимоотношение. Беше ми дадено ново разбиране относно четири 

Библейски истини относно бащинството. 

      1. Бащинството е източникът на нашата самоличност. 

      В цялата Библия човекът винаги е разкрит като син - или 

дъщеря - на някакъв мъж. Това също е изразено и в много фамилни 

имена, такива като Иванов, Владимиров, Костадинов. Във всеки един 

случай човешката самоличност произлиза от баща. 

      Разпадането на семействата в много нации днес е произвело 

нещо, което е станало познато като "поколение Х". Х представя 

неизвестно количество. Много млади хора в това жалко поколение 

нямат значително взаимоотношение с баща си. Следствието е, че 

имат един проблем със самоличността си. Не знаят истински кои са. 



Неизговоримият вик в сърцата им е за баща. 

      Вярвам, че ако християнската църква днес може ефективно да 

предаде реалността на Бога като баща, множества от млади хора ще 

се стичат в ръцете на Баща си. Ние можем да направим това по 

същия начин, както Исус "изяви" името на Своя Отец на учениците: 

като демонстрираме в нашия ежедневен живот реалността на личните 

ни взаимоотношения с Бащата. 

      2. Бащинството ни дава сигурност, че имаме дом в небесата. 

      Откакто съм спасен, винаги съм вярвал, че ако продължа да 

бъда верен на Бога, след като умра ще отида в небето, но никога 

истински не съм мислил за небето като за мой дом. След като беше 

отмахната тази ръка с черната шапка, стана съвсем нормално да 

гледам на небето като мой дом. Малко след това аз казах на Рут: 

"Когато умра, искам да ми сложиш надгробен камък и можеш да 

напишеш на него само тези думи: "Отишъл у дома." 

      Започнах да си мисля за бедняка, който лежал отвън пред 

вратата на богаташа. Когато умрял, "той бил занесен от ангели в 

лоното на Авраам" (Лука 16:22). 

Със сигурност един ангел е бил достатъчен, за да го занесе, но 

Бог изпрати ескорт от ангели! На бедняка му е било дадено царско 

посрещане в лоното на Авраам. 

Вярвам, че така трябва да бъде с всяко дете на Бога. Той има 

ескорт от ангели, готови да занесат всеки един от нас във вечния 

ни дом. 

      Имаше време, в което Рут и аз познавахме една скъпа сестра 

от Хаваите (да я наречем сестра Мери), която вярно служеше на 

Господа от много години. Тя имаше навика да казва на приятелите 

си: "Никога не съм виждала ангел. Много бих искала да видя 

такъв!" 

      Когато Мери легна на леглото от рак, църквата й се грижеше 

за нея, и винаги имаше вярваща сестра до нея. Един ден лицето на 

Мери започнало да сияе от славата на Бога. Тя протегнала ръцете 

си и казала: "Аз ги виждам - виждам ангелите!" След това тя 

починала! Нейният ескорт от ангели я занесъл в дома й. 

      Джон Уесли веднъж получил вест, за това че една методистка 

сестра, която той познавал, починала. Той откликнал: "Тя как 

отиде, в слава или само в мир?" Вярвам, че всяко дете на Бога 

трябва да отива в дома си в слава - с ескорт от ангели. 

      3. Бащинството осигурява пълна сигурност 

      Представете си малко дете, в здравата прегръдка на бащините 

ръце, с лице облегнато на бащините рамене. Може да има голяма 

суматоха и проблеми навсякъде около тях, може да изглежда, че 

светът се разпада, но малкото дете е в пълен мир, без да се 

притеснява от това, какво се случва наоколо. То е сигурно в 

ръцете на баща си. 

      Ние също сме държани в сигурните ръце на Баща си. Исус ни 

увери, че нашият Баща е по-голям от всичко, което ни заобикаля и 



никой не е способен да ни вземе от ръцете Му. (Йоан 10:29) 

      Исус даде това уверение и на учениците си: "Не бой се мало 

стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството." (Лука 

12:32) Ние можем да сме просто малко стадо, заобиколени от всички 

видове диви зверове, но ако Отец ни се е посветил да ни даде 

царството, няма сила във вселената, която може да ни го отнеме. 

      4. Бащинството снабдява мотивация за служба. 

      Във Филипяни 2:3 Павел ни предупреждава като служители на 

Господа: "Не правете нищо от егоистични амбиции или за 

съревнование..." (букв. прев. от англ.) През годините, които съм 

живял, аз съм наблюдавал един постоянен, проникващ в църквата 

проблем и той е личната амбиция и съревнованието между 

служителите. Нека да прибавя, че съм наблюдавал това първо и 

преди всичко в моя живот. 

      Често правим грешка като уеднаквяваме сигурността с успеха. 

Ако построя най-голямата църква или водя най-голямото събрание, 

или имам най-много членове, аз ще бъда сигурен. Но това е 

заблуда. Всъщност, колкото повече се стремим към личен успех, ние 

ще ставаме по-несигурни. Ние постоянно сме преследвани от 

възможността някой друг да съгради по-голяма църква, или че води 

по-голямо събрание, или че има повече членове. 

      За себе си аз открих съвършения пример в Исус, Който каза: 

"И Този, Който Ме е пратил, с Мене е; не Ме е оставил сам, Аз 

върша всякога онова, което е Нему угодно." (Йоан 8:29) Вече не 

съм мотивиран от лична амбиция. Открил съм един по-сладък, по-

чист мотив: просто да угодя на своя Баща. 

      Обучавам себе си да подхождам към всяка ситуция или всяко 

решение с един простичък въпрос: Как мога да угодя на Баща си? По 

време на обезсърчение или когато изглежда, че се провалям, се 

стремя да обърна поглед от опита си да разреша проблема към 

запазване на отношението което е угодно на моя Баща. 

Като служители на Христос няма място за съревнование между нас, 

ако сме мотивирани от това просто желание, да угодим на нашия 

Баща. Хармонията и взаимната грижа идват на мястото на 

съревнованието и самоизявата. 

* * * 

 

      Докато сте чели това, писмо може би сте открили за себе си, 

че вие също копнеете за едно по-близко, по-интимно 

взаимоотношение с Бога като ваш Баща. 

Но вероятно има сатанинска бариера - като черната шапка в моя 

случай - и тя е застанало между вас и Отец. 

      Спомнете си, че Исус е единственият, който може да ви 

разкрие Отец. Помолете Го да премахне всяка бариера, която може 

да съществува във вашия живот и след това да ви даде директно 

лично откровение за Отец. След това просто Му се доверете и 

чакайте да ви даде откровението, от което се нуждаете, но по 



Неговия начин и време. 

В служба на Господаря - Дерек Принс 

Разпространението на поучителните писма е безплатн® 


