Има много начини да разделиш обществото на два лагера.
Единият е да питаш дали има
чудеса.
Според Съвременен тълковен
речник на българския език
"чудото е необикновено свръхестествено явление". Трябва
обаче да уточним: свръхестественото има различен произход добър и лош. Чудесата, следователно, не винаги носят добро на
хората.
Най-доброто чудо, което се
случва в историята на човечеството, е Иисус Христос. Не
само раждането Му, за което ще
прочетете в статията "Рож-

дество", а самият Той като
явление. Може би някой ще възрази, че това не е чудо? Но
явлението е свръхестествено
(Бог Творец се въплъщава в човешко тяло), както и необикновено (случва се само веднъж в
историята на човечеството).
Доброто, което Иисус носи, не
може да се сравни с никое друго:
Той не просто спасява хората

Добре ли е за човека да търси
чудеса? Мисля, че е по-добре да
потърси извора на чудесата Иисус Христос. Защото тези,
които търсят чудо, го намират,
но не рядко свързано със силите
на злото. За това говори статията "Жаждата за чудеса и
здравомислието". А които търсят Христос, изживяват чудо
още при срещата си с Него, и от

от зло, а ги съединява със Себе
Си, при това всички хора от
всички времена (не насила,
разбира се, но дава възможност
на всеки, който поиска това).

там нататък са свидетели на
множество чудеса: Бог ги освобождава от пристрастеността
и пороците, подрежда живота
им, възстановява тяхното здраве, избавя ги в ситуации, подобни
на описаната в статията
"Творението и чудесата".

В момента, когато приема
Христос като свой Бог, човек се
новоражда и това не е по-малко
чудо, защото е продължение на
чудото "Христос" в личен план
(как се случва това ще разберете
от материала "Господарката
робиня"). Божият живот бликва
у човека, а самият той e част
от Бога. Не, не става Бог, разбира се, но щом новият живот
тече у него, щом му е открита
Божията воля, щом умът му
прониква в Божиите истини,
той вече не е същият - "самостоятелен", отделен от Бога.

Не всички наши читатели
вярват в чудото на Сътворението. Предлагаме на тяхното
внимание статията "Креационизма и еволюцията", както и
интервюто с проф. д-р Дечко
Свиленов, който твърди, че
еволюционната теория, диктувала мисленето на няколко
поколения, е в криза.
Приятно
четене!

