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"Какво е истина?" - пита Пилат Христос и, без да изчака отговора,
излиза.
Този въпрос има отговор, макар Пилат да не вярва, че може да има
една истина за всички.
Знаят го участниците в Тайната вечеря. На тях Христос казва: "Аз съм
истината."
Защо този брой, посветен на свободата на личността, започва с въпроса
за истината? Неслучайно - точно тя е инструментът, с помощта на който придобиваме свобода.

Тя ни освобождава от всичко вътре в нас, което ни
измъчва, потиска, унищожава. Всеки човек има нещо,
което му пречи да е щастливо, хармонично същество.
Причината е, че всички сме участници в една обща
трагедия. Нашето нещастие е, че не сме такива,
каквито сме били създадени (имам предвид първоначалното състояние на първия човек), но "споменът"
за това състояние остава. И не само това - като следствие от промяната правим неща, за които съжаляваме, избираме ценности, които ни разочароват, губим
време за работи, които не ни носят нищо добро.
"Формулата" на човека в началото е Човек = човек
+ нещо. Той изгубва "нещото" и остава само "човек". А
това, което изгубва, е общението с Бога. Така се откъсва и остава непълноценен, т.е. грешен.
Мнозина търсят (без да разбират, че жадуват за
изгубеното в рая) помощ и ориентация от духовните
сили. Но тъй като не знаят кого точно и как да търсят,
попадат в зависимост от демони. Така човекът, оказал
се роб на греховното си състояние, става роб и на
Сатана (за това ще прочетете в статиите "Едип и трагическата безизходност" и "Тревога! Окултизъм!").

Най-добрият ориентир за търсенето е Библията,
Божието Слово. То посочва начина - как да се възстанови връзката с Бога.
Когато се свързваме с Него (на това общение е
посветена статията "Кръщение със Светия Дух"),
започваме да връщаме свободата си - от
греховното си, трудно поносимо състояние, от
греховете, които в объркаността си сме
успели да натрупаме, от Сатана, с когото
сме се свързали, от характера си (тук
можете да прочетете статията "Свободата на вярващите") и дори от
някои хора около нас, които също се опитват да ни поробят
(вижте материала "Как да се
държим с трудни хора").
"И ще познаете истината, и истината ще ви
направи
свободни"
(Йоан 8:32).
Не се отказвайте!

