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ЗЕМЯТА НА ДЕЦАТА НИ
П-р Данаил Игнатов
Мили приятели,
На всички ви е известно, че Националният химн на България започва с
възпяване на хубостта и прелестите на нашата земя. Има и други песни с
подобно съдържание, които учим още от първите години в училище, а и порано. Ние българите знаем и се гордеем за това, че обитаваме една макар и
малка но много красива и богата с разнообразието си територия. Споровете
около Закона за горите, обаче, като че ли внесоха сянка и горчивина в това
единодушно мнение. Всички българи имаме едно мнение, че земята ни е красива
с нашите гори и планини. Но не сме на едно мнение – за нашето място там.
Кога горите ни са по-красиви? Когато сме в тях? Или когато ни няма в тях?
Горе-долу до там се свеждат споровете между т.н. природозащитници
и тези, които искат да доведат повече хора в планините, за да се
наслаждават на тяхната красота и съответно да правят бизнес от това.
Задавам си такива въпроси и се питам ( в посока на прочетения от нас
библейски текст) как ли е изглеждала земята на днешната държава Израел, на
някогашната ханаанска земя преди 4000 години? Територията на днешен Израел
представлява само една пета от тази на България. Но и тя е много разнообразна,
с планински масиви, гори и плодородни долини, с излаз на Средиземно и
Червено море. В крайните северни (окупирани ) територии, се намира
планината Хермон където в днешно време се развиват също луксозни зимни
ски-курорти като при нас. На юг, обаче, се намира обширната пустинна област
Негев, такава каквато ние нямаме. Съществуват доказателства, че появата на
големи пустинни територии още в древността се дължи на безконтролно
обезлесяване и свръх-интензивното им използване като пасища.
В древността Ханаанската земя, като цяло, се е славела като богата земя,
в която “тече мляко и мед”. Така сам Бог определя тази земя, когато се явява в
Горящата къпина на Мойсей и му нарежда да изведе Израел от Египет:
Наистина видях страданието на народа Ми, който е в Египет и чух
вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му.
И слязох, за да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа (...) в
земя добра и пространна, в земя, където текат мляко и мед...(Изход 3:78).
Борбата за притежание на земя и днес предизвиква какви ли не
конфликти. Защото земята е най-сигурния имот с най-голяма трайност, посигурен от притежанието на къща или апартамент.
Разбира се историята познава многочислени заграбвания на територии от
чужди нашествия, от тоталитарни диктатури и от измами както през древността
така и в наши дни. Така че и в притежаването на земя има сигурност но и тя е
твърде относителна сигурност.
Тогава има ли някъде някаква абсолютна сигурност?
Ние, които имаме семейства сме особено чувствителни към този въпрос.
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Ние, които имаме деца, сме особено чувствителни към проблема да
осигурим тяхното бъдеще и тяхната сигурност.
Казва ли нещо Библията по този въпрос?
1.СИГУРНОСТТА НА ЕДНО СЕМЕЙСТВО.
Да, казва!
Казва го с думите на Господното слово, което идва в един прекрасен ден към
Авраам:
- Не бой се, Авраме! Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма .(Бит
15:1)
Ще попитам всеки от вас, питам и себе си: Искаш ли да чуеш подобни думи
от Божие име, в Божието присъствие?
Чуй тогава Божието слово! Господ ти казва:
- Не бой се......! Аз съм твой щит, наградата ти е много голяма.
Лично аз, когато чета и слушам тези думи получавам особена благодат. Те ме
въздигат с някаква необикновена сила.
Нека всеки в себе си повтори :
- Не се боя! Господ е мой щит, наградата ми е много голяма.
Силата, която получавам, когато слушам и чета това слово ми дава пълна
свобода. Аз мога да се скрия зад тези думи и да се освободя от множеството
притеснения и страхове, които непрекъснато се опитват да ме обсебят.
- Не се боя! Господ е мой щит.
И понеже имам семейство знам, че по силата на Завета, който съм сключил с
Бога с вяра, тези думи се отнасят и за семейството ми.
- Не се боя! Господ е щит на съпругата ми, на дъщеря ми.
По същия начин, като проповедник на Словото, имам пълномощията да кажа на
тези от вас, които са вярващи, които чрез вяра в скъпоценната кръв на Господ
Исус са влезли в Новия Завет с Бога и които имат другар в живота и – или в
момента само - които имат деца:
- Не бойте се ! Господ е щит на вашия другар в живота..., Господ е щит на
вашите деца. Те са под особеното благоволение на Бога.
И забележете: Това се отнася дори и за тези от тях, които за сега все още не
са повярвали в Него. Или за сега са се отклонили от това да Го следват поради
съмнение, греховна слабост, разочарование.
Така Святият дух, чрез апостол Павел развива тази истина:
...Невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се
освещава чрез брата, своя мъж, иначе децата ви щяха да бъдат
нечисти, а сега са святи. (І Кор 7 : 14)
Няма нищо ПО-СИГУРНО за едно семейство от обкръжаващата го Божия
благодат.
Няма нищо в света, което може да даде по- голяма СИГУРНОСТ на един
дом от Божията защита и провидение към него.
Разбира се, като слушаме и се насърчаваме от тези думи, все пак някъде в
душата ни възниква въпрос :
- Защо и в семействата на вярващите има толкова много проблеми?
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Защо и в семействата на вярващите има толкова много проблеми с
децата?
Защо и в някои семейства на вярващи няма деца?
Защо? .... и следват още множество въпроси.

Изобщо има един много сериозен и актуален проблем.
2. ПРОБЛЕМЪТ “ ДЕЦА” В ЕДНО СЕМЕЙСТВО.
Такъв проблем очевидно е имал и Авраам в един дълъг период от живота
си. И когато слушал тези толкова силни думи на Божии обещания решил, че е
настъпил решителния момент за да зададе въпроса, който най-много го терзаел :
Господи Йеова, какво ще ми дадеш , като аз си отивам бездетен?... Ето
Ти не ми даваш дете...(Бит 15:2-3)
За да каже това Авраам, в такъв върховен момент на среща с Бога, това
означава каква тежка болка реже дълбоко сърцето му.
Колко естествена тревога! Аврам желае да има деца. Той има всичко. Той е
богат и се ползва с голям авторитет между вождовете на племената и князете на
градове между които живее. Но няма деца. За какво му е всичко това? Авраам е
помъдрял. Той отдавна е разбрал, че богатството, когато го имаш, не е вече
такава мечта, каквато е за бедните хора. Защото човек освен че има потребности
на сегашното време има още една потребност – да запази името си и
самоличността си за бъдещето. Има потребности, които не винаги ясно може да
определи, но те сочат бъдещето, те сочат дори вечността.
Първото нещо, с което човекът може да осъществи тази потребност е да
продължи съществуването си чрез децата си. Тази потребност е вложена в нас,
не от самите нас, а от Самия Творец, от Бога. Той е Който казва още на Адам и
Ева: Плодете се и се разможавайте, напълнете земята и я покорете,... ( Бит
1:28)
Да, но ето че Авраам няма деца.
Богатството и наследството му ще преминат по право върху един от неговите
приближени слуги, върху един, вероятно много способен, мениджър на цялото
му имущество. Името на Авраам ще изчезне от историята. Ще се появи ново
племе, нова династия – тази на Елиезер от Дамаск.
Сигурно вече мнозина от нас си казват на ум : Хубаво е да имаш деца,
ама и те какви проблеми създават!...Когато не ни слушат. Когато не ни
уважават.
- Когато тръгват по лоши пътища. Когато стават зависими от тежки
пороци. Когато се отклоняват от Бога.
- Когато пораснали, не само че нямат деца, но нямат още и другар в
живота и виждаш болката на самотата в очите им.
- И най-тежкото : Когато са болни. Когато са много много болни!...Когато
някои от тях си отиват преди тебе...
Разбира се проблемът “деца” има и конкретни материални изражения.
Когато не може да ги осигуриш с марковите дрехи, с компютрите, ай-фоните и с
парите с които разполагат техните другарчета. Когато виждаш, че няма да
можеш да им предадеш в наследство кой знае какъв имот, апартаментна площ
или земя.
А и всички ние все повече се питаме – на каква земя ще живеят нашите
деца и внуци? Като гледаме как покварата, лъжата, цинизмът, безпощадните
битки за духовна и материална власт нарастват главоломно в обществото ни на
всички равнища имаме чувството, че ги оставяме на твърде несигурна земя.
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Дали наистина е основателна тревогата на еколозите относно глобалното
нарушение на екологичното равновесие, на тоновете вредни газове, химикали и
други необработени отпадъци и на глобалното затопляне на Земята? Не
обричаме ли децата и внуците си на бавна гибел?
(Що се отнася до спорните въпроси в Закона за горите, от медиите не
можем да разберем за какво точно става дума, но мисля, че така наречените
“зелени”, имат право да вдигат тревога по него.)
А и проблемът не е толкова нов. Авраам на своето време също е имал
някои проблеми от подобен род. Пасища се намирали все по-трудно. Някои от
тях били буквално опостушени от стада кози и друг добитък на хора минали
преди него по тях. Никой не се е грижел за тяхното възстановяване, тяхната
рекултивация. Но това за него били “бели кахъри”. За него основния проблем
бил - децата в семейството. Или по-точно – че няма деца.
И го чуваме тревожно да пита Господа: Господи, какво ще ми дадеш,
тъй като аз си отивам бездетен?
Той дори не пита колко земя ще му даде Господ. Той пита само дали ще има
потомство.
Но Бог не е някакъв бездушен създател и дарител на живота. Когато
благославя, Той благославя цялостно. Той познава потребностите ни по-добре
от нас. Той знае, че когато даде потомство, ще трябва да даде и средства за
неговата издръжка.
Той знае, че бъдещето на децата е свързано както с духовно, така и с
имотно наследство, с притежанието на земя.
И трябва да напомним, че земята е част от Божиите обещания към вярващите.
А от това следва, че Бог гледа на земята като бъдещо наследство на вярващите и
на тяхното потомство. Така ще бъде възстановена позицията на Адам в Едем.
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3. ЗЕМЯТА И БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ.
Бог отговаря на Авраам :
Този човек (Елиезер) няма да ти стане наследник, но онзи който ще
произлезе от тебе ще ти бъде наследник.(Бит 15: 4)
И после добавя: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за
ти дам да наследиш тази земя.(Бит 15:7)

Ние знаем как се развиват по-нататък нещата.
Казва ни се, че Аврам повярвал и това му се вменило за правда
(Бит15:6).
Вярата, че Бог ще изпълни Своите обещания, колкото и невероятни да са те,
става образец на личните отношения между вярващите и Бога. Чрез вярата в
Божието слово влиза в ход изпълнение на цялостния Божий план за изкупление
и оправдание на грешния и недостоен човек. Този план почива на прецизна
юридичска справедливост, при който се открива единствена възможност
човекът да възстанови мир с Бога и да се възстанови рая на земята.
Този план е заложен в Договор-завещание между Бога като Небесен баща
и избрани хора – като негови осиновени деца. Така се поставя началото на
Завета на вярата, който от Договор-завещание с един човек, ще прерастне в
Завет с избрания Божий народ Израил, а чрез и в Исус Христос ще прерастне в
Завет с членовете на избраната Христова Църква.
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Този завет ще надживее векове на исторически превратности и е валиден
и в наши дни. Но започва с един ден:
- И в същия ден Господ сключи завет с Авраам, като каза : На твоето
потомство давам тази земя…(Бит 15:18)
От конкретна среща на един древен човек с Бога се изгражда образец на
праведни взаимоотношения между човек и Бога през всички векове.
От конкретна ситуация в един дом от древността Бог изгражда цяла
поредица от исторически събития, които са и преобрази на бъдещето.
Обещаната Ханаанска земя е преобраз на бъдещото Божие царство на земята.
Историците може да не искат да видят тази намеса. Но тя е реална през
вековете. Бог управлява човешката история с невидими, но сигурни средства,
които я водят към едно определено бъдеще: Бъдещето на Земята. Бъдещето на
Земята за нас и за нашите деца.
Скъпи братя и сестри, вярата ни не е само някакво духовно преживяване.
Вярата не е само Божий щит и Божия благодат.
Вярата не е само врата за влизане в Рая.
Вярата е залог за власт над Земята, в идващото Божие царство,която ще бъде
дадена на тези, които приемат Новия Завет, в името на Исус Христос.
Има много библейски текстове, които потвърждават това. Сам Господ
Исус казва: Блажени кротките, защото те ще наследят земята (Мт5:5)
Тогава да попитаме: На каква земя ще живеят нашите деца и внуци?
Трябва да признаем, че не разполагаме с твърде конкретни описания за
това в Словото. Но намираме там сигурно обещание за Ново небе и Нова земя.
За това говори пророк Исая. За това говори Господ Исус. За това говорят и
христовите апостоли. Както казва апостол Петър:
- Днешното небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на
страшния съд и погибел на нечестивите човеци…А според обещанието
Му очакваме ново небе и нова земя, в която живее правда.(2Пет 3:7, 13)
В Откровението на Йоан откриваме отново силно и вдъхновяващо обещание:
. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя
бяха преминали … Който побеждава ще наследи тези неща, Аз ще му
бъда Бог и той ще Ми бъде син. (Отк 21:1, 7).
За това скъпи приятели, нека устояваме във вярата в тези страховити, но
пълни с правда и истина обещания. Нека не се боим от тези думи. Защото те са
думи на сигурност и утеха за нас, които вярваме в идващото Божие царство на
нашия Господ Исус Христос.
Те са думи на увереност за бъдещето на нашите деца и внуци, ако
постоянстваме да ги обучаваме със Слово и с личен пример, ако постоянстваме
да ги преставяме в молитва пред Бога, ако вярваме, че Бог е нашият щит и
нашата превъзходна награда – за нас и за нашите деца.
АМИН

