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Моля ви, бъдете търпеливи с мен, отдавна трябваше да напиша това и има много неща, които
трябва да бъдат споменати. Искам да се уверя, че ще кажа всичко. Не само заради мен, а защото
мисля, че трябва да го чуеш. Може би има и други християни някъде по света, които също
трябва да се извинят и ще намерят кураж заради това писмо. Ценя времето ви, знам, че е ценно.
Уважаеми членове на света,
Аз съм просто един човек, нищо специално. Син на проповедник и мисионер. Прекарах години
и години в библейски ваканции от училище, летни лагери, младежки ски пътувания, куклени
представления, възраждания, пътувания от хора по пеене – каквото се сетите. Дори отидох в
Християнски колеж и имам диплома по религия. Така стана, че се озовах в света на бизнеса и
прекарах две десетилетия в: даване на „десятък“, стоене по комисии, преподаване в неделното
училище, ходене по семинари и конференции и др. Дори се запознах със съпругата си в класа за
неженени в църквата. Аз не съм лош човек, по начало съм се държал добре и всички изглежда ме
харесват. Правя добри неща тук и там.
Но напоследък се опитвам да разбера по-добре Исус и стана така, че неща, които никога не съм
забелязвал до сега наистина започнаха да ме вълнуват. Загледах се наоколо и ми е много трудно
да намеря смисъл в това, което сме построили тук. И така, струва ми се че, независимо дали
някой друг го казва или не, аз трябва да поема отговорност за ролята, който аз играх и да кажа
това, което имам да кажа.
Нека започваме ...
Знам, че си мислите, че християните са големи лицемери. Ние казваме, че сме по-"религиозни" и
че ще отидем в рая, а вие не, а след това караме нашите големи лъскави коли с малки символи на
рибки на багажника и ви изпреварваме в трафика, докато ускоряваме покрай бездомния човек
на ъгъла. В момента, ние даваме средно само 2% от парите си на църквата и за
благотворителност, въпреки че ние казваме, че Библията е Божието слово, а там пише, че би
трябвало да сме готови да дадем всичко. Като цяло, ние купуваме точно толкова много големи
телевизори, моторни лодки, кожени палта, грим, бейзболни картички и онлайн порно колкото и
останалите. Може би и повече. Може дори да сте забелязали как лидер, след лидер (на
християнско ниво) се озовава в затвора, в съда или в секс скандал под един или друг вид.
Ами ... вие сте прави. Ние сме виновни за всичко. Ние сме направили всичко. И, наистина
съжалявам.
Гледате евтините ни телевизионни предавания и как умели момчета просят пари и вие се сещате,
че има нещо сериозно подло и погрешно в това. Ставате свидетели на принудителен призив да
им пратите пари, за да останат в ефир? Трябва ли да използваме Исус като поредната форма на
забавление? Кого си мислим, че заблуждаваме? Къде е Исус във всичко това? Не би ли трябвало
да разчитаме на Него? Не би ли трябвало Той да се грижи за нуждите ни ако сме във волята Му?
Какво се случи с жертването, страданието и помагането на бедните? Става ми лошо от това.
Имам предвид, че църковните лидери не са всички лоши хора, има много, много наистина

трудолюбиви добронамерени хора, които обичат от сърце и посрещнат реални нужди в тяхната
общност. Някои от тях разбират и обичат Исус - но аз съм просто напълно сигурен, че тези
свещеници не карат Бентли коли, нямат къщи за няколко милиона долара или собствени частни
самолети! Имам предвид: на кой "бог"се кланяме? Пари? Его? Власт?
Сигурно виждате нашите огромни лъскави нови сгради навсякъде. Лошо, но може би дори сме
ви изгонили от къщата ви, за да увеличим броя на нашите паркоместа. Не можете да разберете
защо са ни нужни четири различни християнски църкви по четирите ъгъла на едно и също
кръстовище. Имаме детски площадки, зали за боулинг и баскетболни лиги. Имаме Starbucks
кафе в храма. Имаме оркестри, гигантски полилеи и фонтани отпред. Имаме книжарници пълни
с "Исус боклуци" с всевъзможен стил и вкус на религиозни дреболии. Но къде е Исус във всичко
това? Това ли е, което е искал Той?
О, разбира се, има добри хора на всякъде и не във всяка църква е такава бъркотия, но
християните са тези, които казват, че би трябвало да бъдат „Едно Тяло“. Така че дори и добрите
са виновни, че не са спрели това по-рано. Ние трябваше да бдим един над друг и да не
толерираме разделения, раздори, алчност, идолопоклонничество и всички други лоши неща.
Хора, ние наистина се издънихме! Имаме 33,000 вероизповедания и повечето от тях не искат да
говорят с останалите. Губим над $ 5.0 милиона на ден от измамата на "доверени" хора вътре в
църквата! Ние харчим 95% от всичките си пари за собствените си удобства, програми и
щастливи семейни забавления и оставяме 250 милиона християни в другите страни да живеят на
самия ръб на глада. Да не говорим за милиарда и нещо хора, които още не са чули за Исус нито
един път - или за бездомния в центъра, който за малко да прегазим, когато те изпреварвахме с
колата.
Ние сме толкова виновни, колкото можем да бъдем. Всички ние. Никой не е невинен. Трябваше
да сложим край на това много по-рано. Но не мога да се извиня от името на някой друг. Писмото
касае мен.
Знам, че може да си ходил на църква като дете и си спрял да ходиш, веднага щом си могъл. Знам,
че дори може да си бил малтретиран от някой от църквата! Може би сме те окуражили и
вдъхновили, а след това сме те оставили да се оправяш сам и да се отдалечиш, сякаш не ни пука.
Може би просто не се вписваш в "профила" ни. Може би имаш пиърсинги и лилава коса,
татуировки или си бил в затвора - и някъде вътре в теб просто знаеш, че дори и да искаш да
отидеш на църква някоя неделя, сякаш няма да е добра идея. Съжалявам за това. Господ те
обича. Той винаги се е движил с най-неочакваните хора. Той е имал голямо сърце за хората,
които всички други се опитваха да игнорират. Какво направихме? Казали сме ти да си облечеш
един пуловер и някакви мокасини или няма да отидеш в рая. Направо ми се подвига.
Виж, знам, че си ядосан. И имаш право да бъдеш. Държали сме се погрешно с теб вече ДЪЛГО
време. Има някои неща за Исус, които хората имат нужда да чуят, но ние сме заровили красив
шедьовър под стотици слоеве от меко-розова латексна боя. Ако имаш Библия под ръка, погледни
Матей 23. (Ако нямаш, можеш да го видиш тук - Www.BibleGateway.com) Намери ли го?
Прочети го внимателно, фарисеите са "религиозните" хора на времето, лидерите на вярата. В
тази глава Исус СЕДЕМ пъти казва колко жалки, окаяни и проклети са те за това, което правят
на хората, за които би трябвало да се грижат и да водят. Той дори ги нарича "варосани гробници
пълни с мъртвешки кости" и "рожби ехидни"! Тук нямам време, но го прочети и виж дали не
правим и днес всяко едно от нещата, който Исус описва. Той не би могъл по никакъв начин да е
съгласен с това, което са ти направили и начина, по който може да са се държали с теб.

Разбира се, ние обичаме да се заблуждаваме и да се преструваме, че всичко е ОК – но не е. Ние
сме мразени. Сега, моля те да разбереш, че Исус също е бил мразен. Но това е било, защото е
казвал сурови неща и понякога хората не обичат да чуват Истината. И Той е обещал, че ще
бъдем мразени ако сме като Него. Но това не е причината да сме мразени в момента. Ние сме
мразени сега, защото сме една голяма група от лъжещи лицемери, които казват едно, а вършат
нещо съвсем различно. Ако бяхме мразени, защото сме като Исус, това щеше да бъде едно нещо,
но не е това изобщо. Виждаш добре през радостната ни музика и церемониалните ни проповеди
и за теб е очевидно, че има нещо тук, което никак не е наред. Не се различаваме от всички
останали – освен с това, че казваме, че сме по-добри от тях.
Никога не е трябвало да бъде по този начин. Исус ни помоли да се грижим за вдовиците и
сираците, да нахраним гладните, да се грижим за болните, да посетим тези в затвора, да
достигнем изгубените. Той искаше от нас да обичаме враговете си и да се молим за тях. Той се
интересуваше от човешката справедливост и страдание, от изгубения и самотния. Не мисля, че
той би марширувал в протестна колона - вълнували са Го много по-големи въпроси. Той е искал
да се съсредоточи върху нещата, които са вечни, а не в ежедневието. Той никога нито един път
не е казал да отидем по целия свят и да построим големи сгради и да се разделим на групи и да
си купим Бентлита. Точно обратното! Разбирам, че си ни ядосан и мисля, че имаш право да си,
но моля те разбери, че ти си ядосан от това, което сме направили по наше усмотрение, ти си
ядосан на „Църковничеството“. Това е различно от Христос и това, което Той е искал. Не бъди
ядосан на Исус! Тази бъркотия не е била Негова идея.
Виж, аз наистина съжалявам. Приемам отговорност за моя дял за това, че си наранен. Но аз се
ангажирам пред всички вас, скъпи членове на Света, че няма да го направя повече. Нито една
стотинка повече. Аз няма да вложа вярата си в „Църковничеството“ или който и да е лидер,
предаване или телевизионно шоу – а в Исус Христос и Неговото спасение. Когато реших това,
тогава и бях освободен и започнах да виждам, че Бог иска и очаква повече от нас от това, което
правим сега. И няма да се съглася и помагам на никой, който не е изцяло предан на същото
нещо.
Отне векове, за да се изгради това чудовище, така че няма да се промени всичко за една нощ. Но
времената се променят и отдавна трябваше да настъпи нещо ново. Големи лоши неща се случват
– като цунамито в Азия – и мисля, че идват и още. Не искам да мине и една минута повече без да
съм казал това. Съжалявам за всичкото време и пари, които пропилях. Но Исус спасява.
Наистина. Самата църква дори не е целта/най-важното. Исус е истината. Той е живял и умрял за
греховете ми и е възкръснал. Той е точно, който е казал, че е и Него го е грижа за мен – и за теб.
Той е единствената ни надежда. Имаме нужда от места, където да може да се отиде и да бъдеш
научен на Исус без да бъдеш разклатен или изкушен или разсеян от нищо друго. Ако Бог реши и
това ще стане.
Моля те, не мисли, че всички християни са едни позьори. Някои от тях наистина го мислят,
когато казват, че принадлежат на Исус. Проблемът основно е на Запад, където сме в удобство,
самодоволство и изглежда ни харесва така. Християните в Китай и на други места са
непоносимо сериозни. Няма място за нищо друго, освен за Исус, когато бягаш от
правителството. Те умират всеки ден заради вярата си и постигат страшно трудни неща, защото
са напълно отдадени на Христос. Това са мъченици. Хора, които са съгласни да разпнат малки
частици от себе си всеки ден, за да са повече като Христос. Хора, които са съгласни да оставят
всичко, което трябва, за да направят това, което Исус иска. Хора, които са склонни да гният в

затвора или да бъдат бити или да умрат, ако това е което е нужно да се направи. Хора, които
действат от чиста любов и никога не се предават. Не съм достоен да им завържа и обувките. И
има някои като тях и тук също и се надявам, че ще има все повече хора, които да живеят по този
начин. Отдавна е време.
Ако говориш с някой, и те ти кажат, че са християни, попитай ги дали са от този тип християни,
които наистина го вярват по всяко време или от този тип, които го мислят само с неделя.
Библията казва, че ще ги познаем по „плодовете“ им – по вярата, чистотата и любовта в техните
дела и думи. Когато намериш някой, който доказва, че Христос е в тях по начинът, по който те
обича, помоли го да ти каже всичко за Исус. Ако познаваш някой от тези безстрашни мъченици,
които не говорят нищо друго освен чиста, бистра/ясна и сурова Истина – задай му много
въпроси. Истината е много по-рядка отколкото човек би си помислил. Но не се примирявай да
получиш отговори, който ти създават чувство за меко, пухкаво и комфортно повече – това не е в
Библията.
Колкото до мен и моят дом, ние наистина съжаляваме. От сега нататък ние ще служим на
Господ, не на „Църковянството“. Ще се опитаме да съберем заедно колкото се може повече от
тези мъченици и да започнем да правим това, което Христос е искал. Ако те срещна някой ден,
моля те дай ми шанс да ти стисна ръката и да ти се извиня лично. Ще правя по-големи усилия от
сега нататък, обещавам. Мисля, че има още много хора, които се чувстват по същия начин, така,
че не се учудвай, ако започнеш да чуваш подобни неща по-често.
Благодаря за отделеното време. Надявам се това да помогне.
Дъг Пети - Либърти, Мисури, САЩ
www.FellowshipOfTheMartyrs.com
fotm@FellowshipOfTheMartyrs.com
П.П. Ако би искал да ми помогнеш да достигне това извинение до всички в света, моля те
предай го нататък - но моля те, не прави никакви промени. Има PDF файл на интернет
страницата, ако искаш да го отпечатате. Аудио, също. Мисля, че това трябва да се каже.
Благодаря! Можеш да изтеглиш цялата книга „Извинение към света“, която включва много
писания от този сайт, както и някои нови неща тук - Изтеглете цялата E-Book БЕЗПЛАТНО.

