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В планинската проповед 
Христос заяви пред слу-

шателите: „Защото каз-

вам ви, че ако вашата правда не 
надмине правдата на книжници-

те и фарисеите, никак няма да 
влезете в небесното царство” 
(Матей 5:20).

Тук Господ прави ясно разгра-

ничение между фарисейската 
праведност и Неговата собстве-

на праведност - при това Той оч-

ерта притежаването на истинска-

та праведност като съществено 
условие за влизане в небесното 
царство.

Книжниците и фарисеите бяха 
почитани и уважавани от народа, 
понеже показваха претенциозна 
праведност. Хората се подлъгва-

ха от публичното поведение на 
своите ръководители. Изповяд-

ваха висока духовност - но реал-

ният им живот противоречеше на 
това, което изповядваха. Какви 
бяха основните различия между 
праведността на фарисеите и 
праведността на Христос? Фари-

сейската се състои във външни 
дела: външен показ, външен вид 
и претенция - но Христовата про-

изтича искрено от сърцето.
„Равините считаха своята пра-

ведност като паспорт за небето; 
но Исус заяви, че тя е недоста-

тъчна и недостойна. Външните 
церемонии и едно теоретично 
познание на истината съставля-

ваха фарисейската праведност. 
Равините претендираха, че ста-

ват свети чрез собствените си 
усилия да спазват закона; но де-

лата им разлъчиха праведността 
от религията. Докато бяха извън-

редно педантични в съблюда-

ването на ритуали, животът им 
беше неморален и долен. Пре-

сторената им праведност никога 
не би могла да влезе в небесното 
царство.” 1

Можем да резюмираме правед-

ността на фарисеите по следния 
начин:

Външни церемонии; 
Теоретично познание; 
Въз основа на собствените им 

усилия;
Педантичност в съблюдаване-

то на ритуали.
От друга страна, във връзка с 

праведността на Христос четем в 
„Живота на Исус”: 

„Праведността, на която учеше 
Христос, беше съобразяване на 
сърцето и живота с откритата Бо-

жия воля. Грешните хора може 
да станат праведни, като имат 
вяра в Бога и поддържат жизнена 
връзка с Него. Тогава истинското 
благочестие ще извисява мисли-

те и ще облагородява живота. 
Тогава външните форми на рели-

гията ще хармонират на вътреш-

ната чистота на християнина. 
Тогава церемониите, които се из-

искват в службата за Бога, не са 
безмислени ритуали, подобно на 
тези на лицемерните фарисеи.”2

Праведността на фарисеите 
идва отвън и никога не дости-

га до сърцето. Тя е резултат от 
човешко усилие. Това е една чо-

вешка праведност. А Библията 
казва, че нашата праведност е 
просто една мръсна парцалива 
дреха. Тя не може да задоволи 
Божиите изисквания. И обратно, 
праведността на Христос идва 
отгоре и се получава чрез вяра 
- и като пусне корен в сърцето, 
се отразява навън във външния 
живот. Тя се получава чрез вяра 
посредством една жива връзка с 
Исус.

„А сега и независимо от закон 
се яви правдата от Бога, за която 
свидетелствуват законът и про-

роците, сиреч правдата от Бога, 
чрез вяра в Исуса Христа, за 
всички [и на всички], които вяр-

ват; защото няма разлика. Поне-

же всички съгрешиха и не заслу-

жават да се прославят от Бога, с 
Неговата благост се оправдават 
даром чрез изкуплението, което 
е в Христа Исуса.. . .  И така, ние 
заключаваме, че човек се опра-

вдава чрез вяра, без делата на 
закона. . .  Тогава, чрез вяра раз-

валяме ли закона? Да не бъде! 
Но утвърждаваме закона” (Рим-

ляни 3:21–24, 28, 31).
Христовата праведност е един-

ственият истински паспорт за 
небето. А ние можем да я придо-

бием чрез вяра и жива връзка с 
Него. 
Източници
1 Животът на Исус, стр. 309.
2 Пак там, стр.310.
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самооценка
Духовна
Изследване от Библията и Духа на пророчеството с 
коментари на Джеф Викторовски

Дали може да се намери човек, 
който няма против другите да го ма-

мят? Няма такъв човек! Библията е 
най-важното средство, което да из-

ползваме, за да избегнем да бъдем 
мамени.

Свещеното писание също ни 
разяснява, че най-лошата, най-не-

уловимата форма на измама е са-

моизмамата. Човешкото ни естест-

во обича да възприема, че сме си 
добре, независимо какво мислим и 
правим. Но Словото ни казва:

„Или не знаете, че неправедните 
няма да наследят Божието царство? 
Недейте се лъга. Нито блудниците, 
нито идолопоклонниците, нито пре-

любодейците, нито малакийците, 
нито мъжеложниците” (1 Коринтяни 
6:9). „Всичките пътища на човека са 
прави в неговите очи, но Господ пре-

тегля сърцата” (Притчи 21:2).
Така че имаме нужда да си изслед-

ваме сърцето: „Изпитвайте себе си, 
дали сте във вярата; опитвайте себе 
си. Или за себе си не познавате ли, 
че Христос е във вас, освен ако сте 
порицани?” (2 Коринтяни 13:5).

„Има огромна нужда от щателно 
себеизпитване в светлината на Бо-

жието слово; нека всеки си постави 
въпроса: „Дали сърцето ми е здраво, 
или гнило? Обновен ли съм в Хрис-

та, или съм плътски по сърце с нова 

дреха, нахлузена отвън?” Спрете се 
пред великия съд и в Божията свет-

лина изпитайте, за да видите, дали 
има таен грях, който подхранвате, 
някакъв идол, който не сте пожерт-

вали. Молете се, да, молете се, как-
то никога допреди, за да не бъдете 
измамени от сатанинските средства, 
за да не се отдадете на един небре-

жен, невнимателен, суетен дух, и се 
грижите за религиозните си задъл-

жения само като собствено успоко-

ение на съвестта.”1
В какво отношение е възможно да 

се самоизмамваме?

Да се сравняваме с 
другите 

Лесно е да се самоизмамим, като 
мислим, че сме си добре, сравня-

вайки се с онези, чийто живот не е 
особено успешен в някои сфери на 
живота. Но апостолът предупрежда-

ва: „Не смеем да се мерим или да 
сравняваме себе си с някои от ония, 
които препоръчват сами себе си; но 
те, като мерят себе си със себе си, и 
като сравняват себе си със себе си, 
не постъпват разумно” (2 Коринтяни 
10:12).

„Може и да се мерим помежду 
си, може и да се сравняваме един 
с друг, може и да си казваме, че не 
се справяме по-зле от този или онзи, 

но въпросът, на който ще трябва да 
отговаряме в съда, е: Отговаряме ли 
на изискванията на високото небе? 
Достигаме ли небесния стандарт? 
Дали сърцата ни са в хармония с 
Бога на небесата?” 2

„Надеждата за вечен живот не 
може да се получи с лека ръка. Това 
е въпрос, който се урежда между 
Бог и собствената ти душа - за веч-

ността. Една предполагаема надеж-

да, без нищо друго, ще те провали 
напълно.

Тъй като ще устоиш или ще пад-

неш чрез Божието слово, именно 
към това слово ще трябва да се 
обърнеш за свидетелство в твоя 
случай. Там можеш да видиш какво 
се изисква от теб, за да станеш хрис-

тиянин. Не си сваляй оръжието, не 
напускай бойното поле, докато не си 
получил победата и триумфа в твоя 
Изкупител.”3

Да се ласкаем
„Но Господ каза на Самуила: Не 

гледай на лицето му, нито на висо-

кия му ръст, понеже съм го отхвър-

лил; защото не е както гледа човек, 
понеже човек гледа на лице, а Гос-

под гледа на сърце” (1 Царе 16:7).
„На човек, който не гледа задъл-

бочено отстрани, хора, които са по 
природа любезни и приветливи, кои-
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то са образовани и изтънчени, може 
да му се видят съвършени в живот. 
„Човек гледа на лице, а Господ гле-

да на сърце” (1 Царе 16:7). Ако след 
като бъдат представени на съвест-

та, даващите живот истини от Божи-

ето слово не бъдат приети с разби-

ране и вярно изпълнявани в живота, 
никой не може да види небесното 
царство. За някои тези истини са оч-

арователни, защото звучат като но-

вост, но не ги приемат като Словото 
на Бога. Хората, които не приемат 
светлината, когато бъде сведена до 
тях, ще бъдат осъдени от нея.” 4

„Човек, който се има за съвършен, 
който мисли, че е приемливо добър 
и се задоволява със своето състоя-

ние, не се стреми да стане участник 
в Христовата благодат и праведност.  

Гордостта не чувства никаква нуж-

да и така затваря сърцето срещу 
Христос и безкрайните благосло-

вения, които Той дойде да даде. В 
сърцето на такъв човек няма място 
за Исус. Хора, които са богати и по-

читани в собствените си очи, не ис-

кат с вяра и не получават Божието 
благословение. Те се усещат пълни, 
затова си отиват без нищо. Хората, 
които знаят, че не могат да се спа-

сят, както и че не могат от самосебе 
си да извършат праведно дело, са 
тези, които оценяват помощта, която 
Христос може да подари. Те са бе-

дните по дух, за които Той казва, че 
са блажени (благословени).” 5

През цялата история бедните по 
дух, кротките, скромните са били и 
си остават редките скъпоценни ка-

мъни на Бога. За преобладаващата 
част от изповядващия се религио-

зен свят обаче е лесно да приемат, 
че простото придържане към отли-

чителни доктрини, които се нами-

рат в Писанието - колкото и да са 
скъпоценни - автоматично ги прави 
имунизирани срещу проблема със 
самоизмамата. Но това не е непре-

менно така!
„Може и да се ласкаем, както Ни-

кодим, че моралният ни характер е 
изправен, така че няма защо да се 
смиряваме пред Бога като обикно-

вен грешник. Но трябва да сме до-

волни да влезем в живота така, как-
то ще влезе и най-големият грешник. 

Трябва да се отречем от собствена-

та си праведност и да умоляваме да 
ни бъде вменена Христовата пра-

ведност. Трябва да зависим изцяло 
от Христос за сила. Аз-ът трябва да 
умре. Трябва да признаем, че всич-

ко, което иимаме, произлиза от без-

крайните богатства на божествената 
благодат. Нека езикът на сърцето ни 
бъде: „Не нам, Господи, не нам, но 
на Твоето име отдай слава, заради 
Твоята милост и заради Твоята ис-

тина.”6
„Законът Господен е съвършен, 

обръща душата” (Псалм 19:7). Без 
закона хората не разполагат с пра-

вилно схващане за чистотата и свя-

тостта на Бога, нито за собствената 
си вина и нечистота. Нямат вярно 
убеждение за грях и не чувстват 
нужда от покаяние. Като не виждат, 
че са изгубени като нарушители на 
Божия закон, не осъзнават нуждата 
си от примирителната кръв на Хри-

ста. Надеждата за спасение се при-

ема без радиклана промяна на сър-

цето или реформиране на живота. 
Затова изобилват случаи на повърх-

ностно обръщане и към църквата 
се присъединяват множества, които 
никога не са били едно с Христос.” 7

„Ако не бъдат обърнати, всички 
хора, без значение дали се нами-

рат по високите или ниските етажи 
на живота, ще стоят на една и съща 
платформа. Хората може да се об-

ръщат от една доктрина към друга. 
Това се прави и ще продължава да 
се прави. Папистите може да се про-

менят от католици в протестанти; но 
пак да не разбират нищо от смисъла 
на думите: „Ще ви дам и ново сър-

це.” Приемането на нови теории и 
присъединяването към една църква 
не носи нов живот на никого, дори и 
църквата, към която се присъединя-

ва, да е основана върху истинската 
основа. Връзката с дадена църква 
не измества обръщането. Да дър-

жим името си записано към някое 
църковно верую не е от никаква 
стойност за никого, ако сърцето не е 
истински променено.”8

„За нас не е достатъчно да вяр-

ваме, че Исус не е самозванец и че 
библейската религия на е хитро за-

мислена басня. Може и да вярваме, 

че Исусовото име е единственото 
име под небето, чрез което човек се 
спасява, но пак да не Го приемаме 
чрез вяра като собствен личен Спа-

сител. Не е достатъчно да вярваме 
в теорията на истината. Не е доста-

тъчно да направим изповед на вяра 
в Христос и да държим името си 
вписано в църковния списък. „Който 
пази Неговите заповеди, пребъдва в 
Бога и Бог в него: и по това познава-

ме, че той пребъдва в нас, по Духа, 
който ни е дал.” „И по това сме уве-

рени, че Го познаваме, ако пазим 
заповедите Му” (1 Йоан 3:24; 2:3). 
Това е истинското доказателство за 
обръщане. Независимо какво изпо-

вядваме, то не ни ползва нищо, ако 
Христос не се разкрива в дела на 
праведност.” 9

Битката е реална
„Нека никой не предполага, че 

обръщането е началото и краят 
на християнския живот. Християн-

ството е наука, която трябва да се 
овладее. Предстои да се израства в 
благодатта, което е един постоянен 
процес напред. Умът трябва да бъде 
дисциплиниран, обучаван, образо-

ван; понеже детето на Бога трябва 
да Му служи по начини, които не 
са естествени, нито са в хармония 
с вродената наклонност. Тези, кои-

то стават Христови последователи, 
установяват, че им се предоставят 
нови мотиви за действие, пораж-

дат се нови мисли, от които трябва 
да последват нови действия. Но за 
тях е възможно да напредват един-

ствено чрез конфликт; понеже има 
неприятел, който се бори постоянно 
срещу тях, представяйки им изкуше-

ния, чрез които да ги накара да се 
усъмнят и да съгрешат. Освен този 
постоянно буден враг, ще трябва да 
превъзмогват и надвиват и собст-

вените си унаследени и придоби-

ти наклонности към зло. Често ще 
трябва да се отхвърля обучението 
и образованието на цял един живот, 
за да може християнинът да стане 
ученик в Христовото училище, а в 
този, който желае да стане участник 
в божественото естество, апетитът и 
страстта трябва да се подчинят под 
контрола на  Светия Дух. Няма да 
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има край на това воюване, докато 
оставаме на земята, но докато ще 
трябва да водим постоянни битки, 
ще има и скъпоценни победи да пе-

челим, а триумфът над аз-а и греха 
е от по-голяма стойност, отколокто 
можем да оценим с ума си. Усилие-

то, положено да превъзмогнем, ма-

кар да изисква себеотричане, е от 
малко значение в сравнение с побе-

дата над злото.” 10

Преодоляване чрез 
Божията благодат

„И тъй, вие, възлюбени, като сте 
предизвестени за това, пазете се да 
не би да се завлечете от заблужде-

нието на беззаконните и да отпадне-

те от утвърждението си. Но растете в 
благодатта и познаването на нашия 
Господ и Спасител Исус Христос. 
Нему да бъде слава и сега и до ве-

чния ден. Амин” (2 Петър 3:17, 18).
„Когато в сърцето протече истинско 

обръщане, това проличава по пре-

образяването на характера, понеже 
хората, които са обърнати, стават 
подобни на Христос. В сърцето не 
живее вече гордост, грехът изглежда 
отвратителен. Обърнатата душа мра-

зи това, което развращава морална-

та й чувствителност. Ненавижда това, 
което разпъна Господа на славата и 
живота. Тези, които са истински обър-

нати, израстват в познание на Гос-

пода и Спасителя Исуса Христа, а с 
нарастване познаването на Христа, 
те виждат по-ясно в какво се състои 
собствената им слабост; осъзнават 
дълбоката изроденост на собствено-

то си естество. Разбират силата на 
греха, разбират и силата на старите 
си навици. Всеки ден имат усет за 
пълната си неспособност да извър-

шат каквото и да било без помощта 
на Исуса Христа, затова Му казват: 
„Падам с безпомощната си душа вър-

ху Теб.” „Откуп в ръката си не нося, 
при кръста Твой аз милост прося.” 11

Този, Който е започнал това дело, 
ще го завърши в нас

„Като съм уверен именно в това, че 
оня, който е започнал добро дело във 
вас, ще го усъвършенства до деня на 
Исуса Христа” (Филипяни 1:6).

„Има хора, които са познали опро-

щаващата любов на Христа и наис-

тина желаят да бъдат Божии деца, 
но осъзнават, че характерът им е 
несъвършен, че животът им е пъ-

лен с грешки, затова са готови да се 
усъмнят, дали сърцата им са били 
обновени от Светия Дух. На такива 
бих казала: Не се отдръпвайте в от-

чаяние. Често ще ни се налага да ко-

леничим и да плачем пред нозете на 
Исус заради недостатъците и грешки-

те си, но не трябва да се обезсърча-

ваме. Дори и да се окажем надвити 
от врага, не сме отхвърлени, нито 
изоставени от Бога. Не; Христос е 
от дясната страна на Бога, Който се 
застъпва за нас. Възлюбеният Йоан 
каза: „това ви пиша, за да не съгре-

шите; но ако съгреши някой, имаме 
ходатай при Отца, Исуса Христа пра-

ведния” (1 Йоан 2:1). Да не забравяме 
също думите на Христа: „Сам Отец 
ви люби” (Йоан 16:27). Той желае да 
те възвърне при Себе Си, да види 
собствената Си чистота и святост, 
отразена в теб. И ако ти склониш да 
се предадеш пред Него, Този, Който 

е започнал доброто дело в теб, ще 
го завърши до деня на Исуса Христа. 
Моли се по-пламенно; вярвай по-пъл-

но. Когато бъдем доведени дотам, че 
да не се доверяваме на собствената 
си сила, нека се доверим на силата 
на нашия Изкупител, и тогава ще Го 
възхвалим – Него, Който е здравето 
на лицето ни.” 12

„Няма извинение за греха или за 
ленността. Исус е минал по пътя и же-

лае да последваме по Неговите стъп-

ки. Той страда, Той пожертва, както 
никой от нас не може, за да постави 
спасението на наше разположение. 
Няма защо да се обезсърчаваме. 
Исус дойде на света, за да донесе на 
човека божествена мощ, така че чрез 
Неговата благодат да може да се пре-

образим по Негово подобие. Когато в 
сърцето има склонност да се покоря-

ва на Бога, когато за тази цел се пола-

гат усилия, Исус приема тази нагласа 
и усилие като най-доброто служене 
на човека и компенсира недостига 
със собствената Си божествена за-

слуга.” 13 

Източници
1 Свидетелства, т. 2, стр. 144.
2 Избрани вести, кн. 1, стр. 321.
3 Свидетелства, т. 1, стр. 163, 164.
4 Вяра и дела, стр. 32.
5 Мисли от планината на 
блаженствата, стр. 7.
6 Свидетелства, т. 5, стр. 219.
7 Великата борба, стр. 468.
8 Евангелизъм, стр. 290, 291.
9 Притчи Христови, стр. 312, 313.
10 Християнско възпитание, стр. 122. 
11 Да мога да Го позная, стр. 62. 
12 Пътят към Христа, стр. 64.
13 Да мога да Го позная, стр. 229.
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5 духовното израстване
СПЪНКИ ПРЕД

Джъстин Кеймб

Ние сме наставени: „Растете 
в благодатта и познаването 
на нашия Господ и Спаси-

тел Исус Христос” (2 Петър 3:18).
Нашето християнско (духовно) из-

растване (познато също като хрис-

тиянската стълба или Петровата 
стълба) се състои от седем стъпала, 
което означава пълнота в Христа Ис-

уса. (Вж. 2 Петър 1:3–10.)
„Понеже Неговата божествена 

сила ни е подарила всичко що е по-

требно за живота и за благочестието, 
чрез познаването на Този, Който ни е 
призовал чрез Своята слава и сила; 
чрез които се подариха скъпоценни-

те нам и твърде големи обещания, 
за да станете чрез тях участници на 
божественото естество, като сте из-

бягали от произлязлото от страстите 
разтление в света; то по самата тая 
причина положете всяко старание и 
прибавете на вярата си добродетел, 
на добродетелта си благоразумие 
(познание), на благоразумието си се-

беобуздание (въздържание), на се-

беобузданието си твърдост (търпе-

ние), на твърдостта си благочестие, 
на благочестието си братолюбие, и 
на братолюбието си любов. Защо-

то ако тия добродетели се намират 
у вас и изобилват, те ви правят да 
не сте безделни нито безплодни в 
познанието на нашия Господ Исус 
Христос. Но оня, у когото те не се на-

мират, е сляп, късоглед и е забравил, 
че е бил очистен от старите си гре-

хове. Затова, братя, постарайте се 
още повече да затвърдявате вашето 

призвание и избиране; защото, като 
вършите тия добродетели, никога 
няма да изпаднете” (стихове 5–7).

Да предположим, че вярата стои 
като двата стълба, на които е опряна 
тази християнска стълба със следни-

те седем стъпала: (а) Добродетел (б) 
Познание (в) Въздържание (г) Тър-

пение (д) Благочестие (е) Братолю-

бие (ж) Любов.
Апостол Петър казва: „положете 

всяко старание,” което означава да 
се обърне голямо внимание и пълно 
присъстиве на мисълта; да бъдем 
педантични по този въпрос.

Да затвърдим своето 
призвание и избиране

Нека разгледаме най-напред пър-

вото стъпало от християнската стъл-

ба, понеже във всичко, което правим, 
началото е особено важно.

Добродетелта означава морално 
отличие, благост или нещо с добро 
качество. Когато притежаваме мо-

рално отличие, останалите стълби 
(качества) ще се постигат без особе-

на борба.
„Защото ако тия добродетели се 

намират у вас и изобилват, те ви 
правят да не сте безделни нито без-

плодни в познанието на нашия Гос-

под Исус Христос. Но оня, у когото те 
не се намират, е сляп, късоглед и е 
забравил, че е бил очистен от стари-

те си грехове.
Затова, братя, постарайте се още 

повече да затвърдявате вашето 
призвание и избиране; защото, като 

вършите тия добродетели, никога 
няма да изпаднете. Понеже така ще 
ви се даде голям достъп във вечното 
царство на нашия Господ и Спасител 
Исус Христос” (Стихове 8–11).

Следователно в заключение мо-

жем да кажем, че духовното ни без-

плодие и сляпота е в резултат от 
това, че не сме особено фокусира-

ни към култивиране и изкачване на 
християнската стълба.

В такъв случай, колко е важна 
християнската стълба?

„Понеже Неговата божествена 
сила ни е подарила всичко що е по-

требно за живота и за благочестието, 
чрез познаването на Този, Който ни е 
призовал чрез Своята слава и сила; 
чрез които се подариха скъпоценни-

те нам и твърде големи обещания, 
за да станете чрез тях участници на 
божественото естество, като сте из-

бягали от произлязлото от страстите 
разтление в света” (Стихове 3, 4).

Божествената сила се предоста-

вя на всяко човешко същество като 
необходимото средство за постигане 
на доброта чрез най-висшето приз-

вание, което ни се предлага - не от 
простосмъртно същество като нас, 
но чрез Един, който бе там в начало-

то, а по-късно дойде и „пребиваваше 
между нас; и видяхме славата Му, 
слава като на Единородния от Отца, 
пълно с благодат и истина” (Йоан 
1:14), Който не дойде да призове 
„праведните, но грешните на покая-

ние” (Матей 9:13).
В света хора с еднакъв социален 



Въз основа на про- повед на Джеф 
Викторовски

статус се отблагодаряват един на 
друг за предоставената им покана по 
реципрочен начин—при което всяка 
една от страните може да се опи-

та да надмине другата. Но нашето 
призвание е най-високото, понеже 
„някога си не бяхте народ, а сега сте 
Божий народ, не бяхте придобили 
милост, а сега сте придобили” (1 Пе-

тър 2:10), „тъй като някога си бяхте 
тъмнина, а сега сте светлина в Гос-

пода, обхождайте се като чада 
на светлината” (Ефесяни 5:8).

Нека разгледаме петте зли-

ни, които действат като спънки 
пред духовния ни растеж.

„И тъй, като отхвърлите всяко 
зложелателство, всяка лукав-

ство, лицемерие, завист и вся-

ко одумване” (1 Петър 2:1).

Да отхвърлим 
зложелателството

Това касае всякакви намере-

ния да се направи нещо лошо 
на друг или да сме склонни да 
ни се иска да дразним. „Затова, 
като отхвърлите всяка нечисто-

та и преливаща се злоба, прие-

майте с кротост всаденото сло-

во, което може да спаси душите 
ви” (Яков 1:21).

„Затова нека празнуваме, не 
със стар квас, нито с квас от 
злоба и нечестие, а с безквасни 
хлябове от искреност и истина. 
. . . Братя, не бивайте деца по 
ум, но, бидейки дечица по зло-

бата, бивайте пълнолетни по 
ум” (1 Коринтяни 5:8; 14:20).

„Всякакво огорчение, ярост, 
гняв, вик и хула, заедно с всяко зло-

желателство, да се махне от вас” 
(Ефесяни 4:31).

Да отхвърлим 
лукавството

Това касае използването на вся-

каква хитрост в нашия говор—из-

мамно, изхитрящо или подмолно 
поведение.

„Пази езика си от зло и устните си 
от говорене на лукавство” (Псалм 
34:13).

Говорейки за онези, които имат пе-

чата на живия Бог, става ясно: „И в 
устатата им не се намери лукавство: 

понеже те са непорочни пред Божия 
престол” (Откровение 14:5).

Хитрината в речта е направила 
мнозина да се препънат и да се от-

теглят, като дори е причинила някои 
да станат духовни джуджета поради 
това, че омаловажаваме иситната, 
както е в Исус.

„Трябва да има постоянно усилие 
да подражаваме на обществото, към 
което очакваме скоро да се присъ-

единим; а именно, Божиите анегли, 
които никога не са падали в грях. 
Характерът трябва да е свят, мани-

ерите приятни, думите без лукавство 
и така трябва да напредваме стъпка 
по стъпка, докато станем годни за 
пренасяне.”1

„Тези, които имат мъдростта, която 
е от Бога, трябва да станат глупави 
за греховното познание от този век, 
за да станат мъдри. Те трябва да си 
затварят очите, да не би да видят и 
усвоят нещо зло. . . . Трябва също да 
охраняват езика си, да не би да изго-

ворят покварени неща и в устата им 
да се намери лукавство.” 2

Да отхвърлим 
лицемерието

„Хипо” означава „под,” а „криси” 
произлиза от дума с корен, означа-

ващ „вяра” —или с други думи „лице-

мерие” (хипокриси, англ.) означава 
да се държиш на ниво, което е по-
ниско от това, което вярваме. Много 
са начините, по които може да стане 
това, но това определено включва 
всякакви двояки взаимоотношения, 

претенции и липса на 
честност.

Апостолът обяснява, 
че душите ни се очистват, 
„като сте се покорили на 
истината, която докарва 
до нелицемерно брато-

любие.” Той ни наставя: 
„обичайте се един друг 
горещо, с чисто сърце” 
(1 Петър 1:22). Всичко 
по-малко от това е лице-

мерие.
Нашият Велик Учи-

тел обясни по-подробно 
всички видове лицемери 
в Матей глава 23, особе-

но стихове 13–33.
Лицемерът претен-

дира, че е добър хрис-

тиянин в събота, но 
изглежда светски през 
останалата част от сед-

мицата, като заблуждава 
себе си и другите, които 
не се изкачват по христи-

янската стълба. 
Друг начин, по който е 

възможно да възникне 
лицемерие, е чрез мо-

рално нечисто поведение: „Нещас-

тието и деградирането, които идват в 
резултат от разгул, надминават вся-

ка оценка. Светът се осквернява от 
обитателите си. Те почти са изпъл-

нили мярката на своето нечестие; 
но това, което ще причини най-теж-

кото възмездие, е да се практикува 
нечестие под одеждата на благоче-

стие. Изкупителят на света никога не 
отблъсна истинското покаяние, неза-

висимо колко голяма бе вината; но 
Той отправя огнени изобличения към 
фарисеите и лицемерите. Повече 
надежда има за открития грешник, 
отколкото за тази класа. . . .

5 стъпки
за духовно израстване
1. Да отхвърлим 
зложелателството.
    
2. Да отхвърлим 
лукавството.
    
3. Да отхвърлим 
лицемерието.
    
4. Да отхвърлим 
завистта.
   
5. Да отхвърлим 
одумването.



ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията  9

„Като Христов посланик умолявам 
вас, които изповядвате настоящата 
истина, да се отнасяте с негодува-

ние и отвращение към всичко, което 
води до нечистота, и да избягвате об-

ществото на онези, които пошепват 
нечисто предложение. Отвращавай-

те се от тези оскверняващи грехове с 
най-силна омраза. Бягайте от онези, 
които дори в разговора си насочват 
ума към този ред на мисли; понеже 
„от онова, което препълва сърцето, 
говорят устата” Матей 12:34.

„Тъй като в света постоянно на-

раства броят на хората, които прак-
тикуват тези оскверняващи грехове, 
и те ще се натрапят в нашите църк-
ви, ви предупреждавам да не им 
давате място. Отвърнете се от този, 
който прелъстява. Макар и да е по-

следовател на Христос, той е Сатана 
във формата на човек; той се е пред-

решил в небесни одежди, за да може 
да послужи по-добре на своя госпо-

дар. Не трябва нито за миг да давате 
място на нечисто, прикрито предло-

жение; понеже дори и това само по 
себе си ще опетни душата, подобно 
както нечистата вода осквернява ка-

нала, през който минава.  
„Избери бедността, укора, раздя-

лата с приятели, отколкото да оск-
верниш душата си с грях. По-скоро 
смърт отколкото безчестие или на-

рушаване на Божия закон трябва да 
е мотото на всеки християнин. Като 
народ, който изповядва, че сме ре-

форматори, които държим най-тър-

жествените, очистващи истина на 
Божието слово, трябва да издигнем 
стандарта далеч по-високо, отколко-

то е в момента. Трябва веднага да 
се справим с греха и грешниците в 
църквата, за да не бъдат заразени 
други. Истината и чистотата налагат 
да извършим по-цялостна работа за 
очистване на лагера от Ахановци. 
Нека хората на отговорни постове да 
не търпят грях в някой брат. Покаже-

те му, че той ще трябва или да изо-

стави греховете си, или да се отдели 
от църквата.” 3

Лицемерие се проявява, когато 
претендираме, че познаваме Бога, 
„но с делата си се отричат от Него, 
като са мръсни и непокорни, не-

способни за какво и да било добро 

дело” (Тит 1:16).
Да отхвърлим зложелателството
Това касае всичките ни чувства 

на недоволство при отличието на 
другите или добрата им съдба. Това 
включва завист, огорчение, пожела-

ване.
„Но ако в сърцето си имате горчива 

завист и съперничество, не се хва-

лете и не лъжете против истината” 
(Яков 3:14). „Нека ходим благопри-

стойно, не по пирования и пиянства, 

не по блудство и страстолюбие, не 
по крамоли и зависти” (Римляни 
13:13).

„Какво означава да се лъже про-

тив истината? Това е да твърдиш, че 
вярваш истината, докато духът, ду-

мите, поведението не представляват 
Христос, но Сатана. Да подозираш 
в зло, да нямаш търпение и да бъ-

деш непрощателен означава да се 
лъже против истината; но любовта, 
търпението и дълготърпението са в 
съгласие с принципите на истината. 
Истината е винаги чиста, винаги лю-

безна, излъчваща небесно благоуха-

ние, непримесено с егоизъм.” 4
Изкачвайки се на последното стъ-

пало на християнската стълба, което 
е „любов”, ще се научим да дълго-

търпим, да бъдем любезни; а „любо-

вта не завижда, не се превъзнася, не 
се гордее” (1 Коринтяни 13:4); и ще 
ни подтиква да не търсим собствена-

та си полза, но по-скоро ползата на 
другите.

 „Прочее, ние силните сме длъжни 
да носим немощите на слабите и да 
не угаждаме на себе си. Всеки от нас 
да угажда на ближния си, с цел към 
това, което е добро за назиданието 
му. Понеже и Христос не угоди на 
Себе Си ” (Римляни 15:1–3).

„Както Христос ни съжалява и по-

мага в нашата слабост и греховност, 
така и ние трябва да съжаляваме и 
да помагаме на другите. Мнозина са 
объркани от съмнение, обременени 
с немощи, слаби във вяра и неспо-

собни да се хванат за невидимото; 
но когато при тях наместо Христос 
дойде един приятел, когото могат да 
видят, той може да бъде като свърз-

ващо звено, което да захване здра-

во треперещата им вяра за Бога. О, 
това е блажено дело! Не допускайте 
гордост и себичност да ни попречат 
да извършим доброто, което можем 
да сторим, ако работим в Христово-

то име и с един любящ, нежен дух.” 5

Да отхвърлим одумването
Да одумваме означава да използ-

ваме думи, които са морално лоши, 
нечестиви и навреждащи по естест-

во.
Апостол Павел предупреди вяр-

ващите в Коринт, че не би искал да 
чува злословене, при което писа: 
„Защото се боя да не би, като дойда, 
да ви намеря не каквито ви желая, 
и аз да се намеря за вас не какъвто 
ме желаете, и да не би да има между 
вас раздор, завист, гняв, съперни-

чество, одумвания, шушукания, го-

лемствувания, безредици” (2 Корин-

тяни 12:20).
Раздор, завист, гняв, съперничест-

во, одумвания, шушукания, голем-

ствувания, безредици – всички тези 
са форми на одумване, което спъва 
духовното израстване както на са-

мите нас, така и на другите. Нека 
разгледаме две от тези форми на 
одумване: големствуване и раздори. 
Надуване: издигане и разрастване 
на морски вълни, които не могат да 
се разбият. При такъв маниер на го-

ворене не е възможно християнство. 
Безредици: гневни демонстрации, 
бунт, врява и др. Караниците от ка-

„Не допускайте 

гордост и себичност 

да ни попречат да 

извършим доброто, 

което можем да 

сторим, ако работим 

в Христовото име и с 

един любящ, нежен 

дух.” 
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къвто и да е характер са обект на 
силно осъждане в Божието слово. 

„От онова, което препълва сърце-

то, говорят устата. Добрият човек 
от доброто си съкровище изважда 
добри неща; а злият човек от злото 
си съкровище изважда зли неща. И 
казвам ви, че за всяка празна дума, 
която кажат човеците, ще отговарят 
в съдния ден. Защото от думите си 
ще се оправдаеш, и от думите си ще 
се осъдиш” (Матей 12:34–37).

„Колко много клюкарене можеше 
да се предотврати, ако всеки помне-

ше, че този, който му казва грешки-

те на други, със същата лекота ще 
разгласи и неговите грешки в сгоден 
случай. Трябва да се стараем да ми-

слим добро за всички хора, особено 
за нашите братя и сестри, докато не 
бъдем заставени да мислим друго. 
Не трябва прибързано да се доверя-

ваме на зли доклади. Те често идват 
в резултат от завист или недоразу-

мение, или от преувеличаване или 
частично разкриване на фактите. 
Веднъж след като им се даде мяс-

то, завист и подозрение ще се поса-

дят нашироко като разпръснати във 
въздуха семена. Ако се случи някой 

брат да заблуди от пътя, тогава на-

става моментът да проявите истин-

ския си интерес към него. Идете при 
него любезно, помолете се със и за 
него, като не забравяте безкрайната 
цена, която Христос плати за негово-

то изкупление. По този начин можете 
да спасите една душа от смърт и да 
покриете множество грехове. 

„Един поглед, една дума, дори 
интонацията на гласа може да на-

веждат към лъжа, да потънат като 
язвителна стрела в някое сърце, 
нанасяйки неизцелима рана. Така 
едно съмнение, един упрек може да 
се хвърли върху човек, чрез когото 
Бог би извършил добро дело, с което 
влиянието му бива осуетено и полез-

ността му унищожена. Сред някои 
видове животни, ако някое измежду 
тях бъде ранено и падне, веднага 
бива стъпкано и разкъсано от други-

те. Същият жесток дух се подхранва 
от мъже и жени, които носят името 
християни. Те изявяват фарисейска 
ревност да убият с камъни хора, 
които носят по-малко вина от сами-

те тях. Има някои, които сочат на 
грешките и провалите на други, за да 
отклонят вниманието от собствените 

си такива, или за да си спечелят вли-

яние с голямата си ревност за Бога и 
църквата.” 6

Един истински хриястиянин ще си 
обучи езика да говори добро за дру-

гите, като мисли за положителните 
черти от характера им, а не за отри-

цателните.
„Не противопоставянето на света 

е това, което представлява най-го-

лямата опасност за нас; но злото, 
което се подхранва в сърцата на из-

повядващите се за вярващи, е, което 
действа като най-страшното бед-

ствие и забавя напредъка на Божи-

ето дело. Няма по-сигурен начин да 
отслабим своята духовност, от това 
да се отнасяме със завист, подозри-

телност един към друг, изпълнени с 
критикарство и подозиране в зло.” 7

Възможно е да сме дългогодишни 
членове на църквата, но ако оста-

ваме роби на тези пет злини, духо-

вността ни си остава застояла и в 
края ще излезем от кошарата.

От друга страна, „тези, които в 
духа и любовта на Исус станат едно 
с Него, ще бъдат в близко отноше-

ние помежду си, свързани чрез коп-

ринените въжета на любовта. Тога-
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ва връзките на човешкото братство 
няма да са постоянно изопнати, го-

тови да се отделят при провокация. 
„Вие всички сте братя” ще бъде на-

стройката на всяко дете на братята. 
Когато Христовите последователи 
са едно с Него, няма да има първи 
и последен, по-малко уважаван и не 
толкова важен. Едно благословено 
братско общуване помежду си ще 
свързва всички, които истински при-

емат Господ Исус Христос с твърда 
лоялност, която не може да се пре-

чупи. Всички ще бъдат равностойно 
едно с Христа.” 8

Има думи на надежда и насърче-

ние за всеки каещ се грешник, кой-

то, като разбира, че някои от петте 
злини, посочени по-горе, са възпре-

пятствали духовното израстване по 
причина на някой или всички от про-

блемите по-горе, сега пожелава „чис-

тото духовно мляко, за да пораснете 
чрез него към спасение, ако сте опи-

тали, „че Господ е благ” (1 Петър 2:2, 
3). Нека отекнат думите на Еремия и 
Йов: „Като намерих Твоите думи из-

ядох ги, и Твоето слово ми беше ра-

дост и веселие на сърцето” (Еремия 
15:16). „От заповедта на устните Му 
не съм се оттеглил назад; съхранил 
съм думите на устата Му повече от 
нужната си храна” (Йов 23:12). На-

шата чудесна опитност ще бъде ду-

ховно израстване.
„Няма нищо друго по-добре пред-

назначено за усилване на интелекта 
от изучаване на Писанията. Никоя 
друга книга не е толкова могъща да 
извиси мислите, да даде жизненост 
на способностите, както широките, 
облагородяващи истини на Библия-

та. Ако Божието слово се изучаваше, 
както трябва, хората щяха да имат 
широта на ума, благородство на ха-

рактера и стабилност на намерение-

то, каквито рядко се виждат в днеш-

ни дни.” 9
Именно като пожелаваме и изу-

чаваме чистото Божие слово, на-

края ще придобием ума на Христа. 
„Имайте в себе си същия ум, който 
беше и в Христа Исуса” (Филипяни 
2:5).

„За да украсим учението на Хрис-

тос нашия Спасител, трябва да има-

ме същия ум, който беше в Христа. 

Нещата, които харесваме и не ха-

ресваме, нашето желание да се въз-

ползваме за сметка на други, трябва 
да бъдат превъзмогнати. Нека Божи-

ят мир владее в сърцата ви. Христос 
трябва да бъде в нас една жива, ра-

ботеща сила.” 10

Никой истински християнин няма 
как да не придобие Христовия ум, по-

неже писанието казва: „Всичко мога 
чрез Христа, Който ме укрепява” (Фи-

липяни 4:13). „Като гледаме на Исус, 
автора и завършителя на нашата 
вяра” (Евреи 12:2), следва да позво-

лим на Този, Който „е почнал добро 
дело” в нас, да „ го усъвършенствува 
до деня на Исуса Христа” (Филипяни 
1:6).

Заключение
„Ние пътуваме заедно в търсене 

на една по-добра страна, а имен-

но, небесната. Бог никога няма да 
ни каже: „Добре си сторил, добри и 
верни слуго,” в края на пътуването 
ни, ако сега подхранваме дух, който 
копнее да избута други. Злонамере-

ност, лукавство, лицемерие, завист 
и одумване са неща, от които Бог 
се отвращава, така че никой, който 
разкрива такива плодове в живо-

та си, няма да влезе в небесното 
царство.” 11

Нека опитността на Спасителя 
бъде и наша опитност, Който, след 
като изпълни мисията Си на земята, 
каза: „Аз няма вече много да говоря 
с вас, защото иде князът на [този] 
свят. Той няма нищо в Мене” (Йоан 
14:30).

„Не трябва да служим на Бога, 
сякаш не сме човешки същества, 
но трябва да Му служим в естество-

то, което имаме, изкупено от Божия 
Син; чрез Христовата праведност 
ще стоим пред Бог опростени и 
така, сякаш никога не сме съгреша-

вали. Никога няма да добием сила, 
като обмисляме какво бихме мог-
ли да направим, ако бяхме ангели. 
Трябва да се обърнем с вяра към 
Исуса Христа и да покажем любо-

вта си към Бога чрез послушание на 
Неговите заповеди. . . .

„Заобиколен отвсякъде с не-

чистота, Христос поддържаше 
Своята чистота. Сатана не успя 

да я опетни или поквари. Хрис-

товият характер разкри една съ-

вършена омраза към греха. 
Именно Неговата святост бе това, 

което събуди всичката страст на 
един развратен свят срещу Него; 
понеже чрез Своя съвършен жи-

вот Той отправяше към света един 
постоянен упрек и правеше ясен 
контраста между престъпването на 
закона и чистата, неопетнена пра-

ведност на Един, който не познава-

ше грях. Небесната чистота драз-

наше врага, както нищо друго, така 
че той ходеше по петите на Христос 
ден след ден, използвайки в дело-

то си хора, твърдящи, че имат пре-

възхождаща чистота и познание за 
Бога, като влагаше в сърцата им дух 
на омраза срещу Христос и изкуша-

ваше учениците му да Го предадат 
и изоставят.” 12

Нека се научим от Този, който е 
кротък и смирен на сърце! 
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„Когато Христовите 
последователи са 
едно с Него, няма 

да има първи и 
последен, 

по-малко уважаван 
и не толкова 

важен.”



Марко Алонсо

Чудели ли сте се някога, дали 
всички ваши минали грехове са из-

повядани всичките? Замисляли ли 
сте се, че може би да има един грях, 
който не е изповядан и който ще ви 
попречи да бъдете спасени? След 
дълбоко претърсване на душата, 
установих, че в мен отекват думите 
на апостол Павел, признавайки че 
най-големият грешник съм аз (1 Ти-

мотей 1:15). Осъзнавам, че ще тряб-

ва да изследваме сърцата си, както 
никога допреди, или съществува 
възможност да се окажем недоста-

тъчни. (Вж. Даниил 5:27.)
Идеологията да си християнин не 

винаги ми е била ясна. Имах впечат-

лението, че да се служи на Бога оз-

начава вярно практикуване на всич-

ки задължения към църквата и Бога, 
което ни остава известно място да 
си позволим да задоволяваме ня-

кои лични и привидно наложителни 
неща. Светът обикновено прикрива 
такива измами с думите лична стой-

ност, любов към себе си, както и вяра 
в себе си. В едно известно изказване 
от Хамлет на Шекспир героят Поло-

ний съветва сина си Лаертес да при-

оритизира себе си, насърчавайки го: 
„бъди верен на самия себе си.” 

От друга страна и за разлика от 
това, Божието слово обяснява, че 
биваме благославяни, за да благо-

славяме другите - изпълнявайки по 
този начин целта в живота да слу-

жим на Бога и по същия начин да 
благославяме хората.

Вярата изисква духовна 
вярност

Като размислих върху Яков 4:4, на-

чинът, по който схващах изповядва-

нето на вярата, се промени. 
В уводните стихове Яков сравня-

ва пристрастната вярност на  тези, 

които уж са Божии деца, с акт на 
прелюбодейство. Апостолът катего-

ризира приятелството със света като 
вражда срещу Бога. Интересно е как 
в цялата Библия има повтаряща се 
аналогия на връзката между съпруга 
и съпругата, с която се описва на-

шето взаимоотношение с Господ. А 
когато сравним човешките си взаи-

моотношения, ставаме способни да 
схванем колко е огромен грехът ни, 
когато откажем да предадем всичко 
- поддържайки по този начин връзки 
със света.

„Прелюбодейци! не знаете ли, че 
приятелството със света е вражда 
против Бога? И тъй, който иска да 
бъде приятел на света, става враг на 
Бога” (Яков 4:4).

Да разгледаме следната хипотеза. 
Представете си, че сте женен/омъ-

жена или ухажвате. И двете страни 
разбират, че връзката изисква вяр-

ност и лоялност един към друг. Но 
след брака единият от вас решава 
да поддържа връзка с човек от дру-

гия пол. Вероятно приятелство от 
социалните мрежи, което включва 
приятелски разговори от време на 
време и припомняне на старото вре-

ме. И докато сте все още оженен/
омъжена, това приятелство ви въз-

препятства да се отдадете 100% на 
своята съпруга/съпруг, вероятно като 
„крадете” от свещената връзка на об-

щуването, което е толкова важно за 
това вашето обвързване да процъф-

ти, както би трябвало.
„И тъй, покорявайте се на Бога, 

но противете се на дявола, и той ще 
бяга от вас” (стих 7). А сега си пред-

ставете, че приятелката/приятелят, 
когото поддържате, е настоятелна/
настоятелен и жадува да ви открад-

не вниманието чрез новости и при-

видно невинни прелъстявания. Един 

компромис тук, друг компромис там. 
И скоро констатирате, че правите 
компромис във всичко, докато един 
ден осъзнавате, че сте изневерил/а 
на своя/та съпруга/съпруг и не сте го 
осъзнавали до този момент. Знаете 
в сърцето си, че е голямо престъ-

пление спрямо вашия съпруг/а да 
продължавате да поддържате това 
взаимоотношение. И така, осъзна-

вате, че ако това се направи на вас, 
ще нарани сърцето ви. Но единстве-

ното и същинското решение е да се 
противопоставите на външното при-

ятелството, да вземете категорично 
решение и „приятелката/приятелят” 
сам/а ще си тръгне.

Също както в земните връзки, на-

шата вярност и преданост към Бога 
може да се дефинира, само когато и 
двете страни се обвържат във вяр-

ност.
Словото на Господа ясно заявя-

ва: „Ние Го любим, защото Той пръв 
възлюби нас” (1 Йоан 4:19). Следо-

вателно, Божията любов към нас 
е дар; Hеговата вярност и обеща-

ния към нас са сигурни, а Той не се 
променя (Малахия 3:6). Трябва да 
помним, че Бог не е емоционално 
неуравновесен, каквито сме ние като 
човешки същества. Наставени сме 
да бъдем верни на клетвите си, дори 
да е в наш ущърб, именно както Той 
описва човека, който ще пребъдва 
в Неговото светилище и ще стои на 
Неговия свят хълм като такъв, кой-

то, „ако и да се е клел за своя вреда, 
пак не се отмята” (Псалм 15:4). Бог 
даде пример за това, като отдаде с 
готовност Своя единороден Син да 
умре в агония на кръста вместо нас. 
Той изля душата Си на смърт; и така, 
последното решение да приемем та-

кова голямо спасение си остава наш 
избор.
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„Приближавайте се при Бога, и ще се 
приближава и Той при вас. Измивайте 
ръцете си, вие грешни, и очиствайте 
сърцата си, вие колебливи” (Яков 4:8). 
„Понеже всички съгрешиха и не заслу-

жават да се прославят от Бога” (Рим-

ляни 3:23).
Можем ли да видим себе си в тази 

аналогия? Да се извърши прелюбо-

действо срещу Бога, поддържайки 
приятелство със света - княза на този 
свят? Колко пъти сме сядали на цър-

ковната скамейка, участвали сме в 
църковните програми, проповядвали 
сме, чукали сме по вратите, но ни е 
липсвала любов - което нищо не полз-

ва?
В 1 Коринтяни 13 е интересно да от-

бележим самата същина на Божията 
любов и Божия характер. Тази вдъ-

хновена глава описва Божията любов 
като такава, която превишава дара на 
пророчеството, тайните, милостинята, 
вярата, дори и мъченичеството, когато 
ядрото на такова действие не е любо-

вта. Главата започва с изявлението, че 
любовта дълго търпи. В предходните 
споменати характеристики всичко си 
има край; на пророчествата ще дойде 
краят, също и на милостинята. Главата 
заявява тогава какво не е любов.

В такъв случай какво е любовта? 
Това, което ограниченият ми ум успя-

ва да проумее, бе, че любовта е със-

тояние на съществуване; тя е непро-

менима, понеже е Божият характер. 
Смъртта на единородния Божи Син за 
хората не се ограничи на кръста. Исус 
се бе врекъл от вечността и стана на-

шият по-голям Брат. Това е Божията 
любов, според както бихме могли да я 
схванем с ограничения си ум. Състоя-

ние на неизменност. 

Време е да изследваме 
по-щателно сърцето си

В този последен час от земната исто-

рия сме наставени: „Тъжете, ридайте и 
плачете; смехът ви нека се обърне на 
плач, и радостта ви в тъга. Смирявай-

те се пред Господа, и Той ще ви възви-

шава” (Яков 4:9, 10).
В деня на умилостивението - което 

се извършваше веднъж в годината - 
свещеникът влизаше в светая-светих, 
за да очисти светилището от сутриш-

ните и вечерните жертви, чиято кръв 

се попръскваше върху завесата там. 
През цялата година - всяка сутрин и 
вечер - Божият народ идваше, за да 
принесе жертви за умилостивение на 
техните грехове, извършени през този 
ден. В такъв случай, до края на година-

та завесата би трябвало да е натежала 
от петна от кръвта на животните, пора-

ди което трябваше да се очисти. Но 
преди това да стане възможно, хората 
трябваше да се покаят от всичките си 
грехове. 

На този ден до вратата на светили-

щето се завеждаха два козела, където 
се хвърляше жребий за тях. Така еди-

ният козел се отделяше за окончател-

ното умилостивение за греховете на 
народа, а другият козел се отделяше 
като козел за отпущане, който биваше 
отвеждан в пустинята, където да по-

несе греховете на людете. След това 
кръвта на козела се попръскваше вър-

ху престола на благодатта върху ков-

чега на завета отвътре завесата. Но 
докато се изпълняваха тези ритуали, 
хората не се занимаваха с ежедневен 
труд, но постеха и се молеха, докато 
смиряваха и претърсваха сърцата си 
за неизповядани грехове. 

„Защото дойде времето да се запо-

чне съдът от Божието домочадие; и 
ако почне първо от нас, каква ще бъде 
сетнината на тия, които не се покоря-

ват на Божието благовестие?” (1 Петър 
4:17).

Вестта от 1844 - откакто за първи 
път разбрахме времето на Изследова-

телния съд - вече не е нещо ново за 
нас. Новостта на това откритие може и 
отдавна да е преминала, но дали това 
прави реалността не толкова истинска 
и красноречива? „Като знаете времето, 
че часът е вече настанал да се събуди-

те от сън; защото спасението е по-бли-

зо до нас сега, отколкото, когато изпър-

во повярвахме” (Римляни 13:11). Може 
ли да си представим дори и най-бегло 
делото, което се извършва в момента 
в небесното светилище? И докато че-

тете това, може и да не осъзнавате, 
дали случаят ви не е готов за провер-

ка. Но Бог в голямата Си милост към 
нас все още умолява милостиво, чу-

кайки на вратата на сърцето ни.
И сега, когато отново ни се напомня 

да претърсим сърцето си, задаваме 
същия въпрос, който поставиха учени-

ците на Господната вечеря, запитвай-

ки с покаяние: „Да не съм аз, Господи?” 
(Матей 26:22).

В този момент Юда се приготвяше 
да извърши прелюбодейство спрямо 
Исус - така да се каже - като преда-

де своя Господ. И когато Исус разкри 
това на Своите ученици, те започнаха 
да претърсват сърцата си и да стават 
„пренаскърбени,” сякаш всеки един 
беше този, който щеше да Го предаде. 

В Псалм 51 виждаме една от 
най-прочувствените, но систематични 
молитви, която представя стъпките 
към истинското покаяние и резултата 
от него.

„Тогава ще науча престъпниците 
на Твоите пътища, и грешници ще се 
обърнат към Тебе” (Псалм 51:13).

След като призна греха си и помо-

ли за преобразяване на сърцето, цар 
Давид осъзна, че след тази опитност 
става мисионер, зявявайки, че едва то-

гава ще е в състояние да научи греш-

ниците на Божиите пътища. 
Когато успеем да схванем неотлож-

ността на своята подготовка, става 
явно невъзможно да предложим по-

ловинчата и прелюбодейна служба на 
Бога. Всички ние имаме да извършим 
една работа в Неговото лозе. Дори и 
да е малка, всички ние имаме какво да 
извършим.

Затова нека да започнем, задавайки 
въпроса: „Да не съм аз, Господи?” На-

истина, сега действително е времето 
да претърсим сърцата си, както никога 
допреди.

„Предстои ни време на голямо из-

питание. Редно е да използваме сега 
всичките си способности и дарби за на-

предъка на Божието дело. Господните 
сили са ни дадени, за да ги използваме 
да съграждаме, а не да обезсърчаваме 
или разрушаваме. . . .

Той ще очисти църквата си, точно 
както очисти храма в началото и в края 
на Своята земна служба. Всичко, кое-

то допуска да дойде върху Неговата 
църква във вид на изпитание, идва, за 
да може Неговият народ да придобие 
по-дълбоко благочестие и повече сила 
да отнесе победите на кръста до всич-

ки части на света. Той има работа за 
всеки един.” 1 

Източници
1 Синове и дъщери на Бога, стр. 260.
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Аз съм толкова слаб и имам да 
побеждавам толкова много, че 
почти се обезсърчавам.” Колко 
често чуваме тези думи на соци-

алните събирания. Това е тежест-

та на някои свидетелства. Струва 
ми се, като че ли някои хора го 
смятат за особена заслуга да се 
подценяват. Почти се гордеят със 
самоунижението си. Други ми се 
струва, че не знаят, че съществува 
и по-добър вариант на действие за 
тях. Но колкото и вярно да е това, 
или колкото и често да се повтаря, 
то не постига нищо друго, освен 
да не се харесва на Бога. Имаме 
заповед да се назидаваме един 
друг и да се насърчаваме в лю-

бов и добри дела, а този език по 
никакъв начин не е насърчителен. 
Ефектът на такива изказвания 
проличава ясно в човека, който ги 
прави. Не след дълго такива 
изказвания се превръщат 

в навик, понеже всеки път, когато 
се изказват, обезсърчението става 
още по-голямо. Обезсърчението 
се увеличава чрез повтаряне, но 
то отслабва и изсушава душата. 

Това е езикът на неверието. Ма-

кар такъв човек да не осъзнава 
този факт, духът, който му подсказ-

ва такива думи, е същият, който 
имаха десетте съгледвача, които 
донесоха зле представен доклад. 
Бог бе казал: „Самият Аз ще вър-

вя пред тебе, и Аз ще те успокоя.” 
След като имаха това обещание, 
от тяхна страна беше изключител-

но нечестиво да казват, че 

не биха могли да притежават зе-

мята. В този случай, както и при 
други случаи на недоволство, Бог 
изрази Своето голямо неодобре-

ние. Виждаме тук естественият ре-

зултат на такова недоверие. Те не 
влязоха в обещаната земя. „Гос-

под говори още на Моисея и Ааро-

на, казвайки: Докога ще търпя това 
нечестиво общество, което роптае 
против Мене? Чух роптанията на 
израилтяните, с които роптаят про-

тив Мене. Кажи им: Заклевам се в 
живота Си, казва Господ, навярно 
ще направя на вас така, както вие 
говорихте в ушите Ми; труповете 
ви ще паднат в тая пустиня; и от 
преброените между вас, колкото 
сте на брой от двадесет години и 
нагоре, които сте роптали против 
Мене” (Числа 14:26–29). Те казаха, 

че няма да могат да влязат, и не 
влязоха; но Халев и Исус 

Навин, които казаха: 
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„Да вървим напред незабавно и 
да я завладеем, защото можем да 
я превземем,” наистина влязоха 
в земята. Недоверието и малоду-

шието не са угодни на Бога днес, 
както не бяха и тогава.

Неговите обещания са изобил-

ни. Чуйте някои от тях: „Защото ня-

маме такъв първосвещеник, Който 
да не може да състрадава с нас 
в нашите немощи, а имаме Един, 
Който е бил във всичко изкушен 
като нас, но пак без грях. Затова, 
нека пристъпваме с дръзновение 
към престола на благодатта, за 
да придобием милост, и да на-

мерим благодат, която да помага 
благовременно” (Евреи 4:15, 16). 
„Но ако някому от вас не достига 
мъдрост, нека иска от Бога, Който 
дава на всички щедро без да уко-

рява, и ще му се даде” (Яков 1:5). 
Бог не ни упреква, не ни се поди-

грава за това, че сме слаби. Едно 
дете не притежава силата на зрял 
човек и никой баща не се присми-

ва на невръстното си дете заради 
неговата немощ. Именно самата 
тази безпомощност предизвиква 
неговото съчувствие. Също и Бог 
ни казва: „Както баща жали чадата 
си, така Господ жали ония, които 
Му се боят. Защото Той познава 
нашия състав, помни, че ние сме 
пръст” (Псалм 103:13, 14). Но е не-

обходимо „да проси с вяра, без да 
се съмнява ни най-малко,” понеже 
„без вяра не е възможно да се уго-

ди Богу”  (Яков 1:6; Евреи 11:6). И 
пак, на друго място сме наставени: 
„Задоволявайте се с това, що има-

те, защото сам Бог е рекъл: „Никак 
няма да те оставя и никак няма да 
те забравя“ (Евреи 13:5). И отно-

во: „Оня, Който не пожали Своя 
Син, но Го предаде за всички ни, 
как не ще ни подари заедно с Него 
и всичко?” (Римляни 8:32). Още 
един параграф трябва да преус-

танови завинаги всичките ни съм-

нения и недоволство: „Никакво из-

питание не ви е постигнало освен 
това, което може да носи човек; 
обаче, Бог е верен, Който няма да 
ви остави да бъдете изпитани по-

вече, отколкото ви е силата, но за-

едно с изпитанието ще даде и из-

ходен път, така щото да можете да 
го издържите” (1 Коринтяни 10:13). 
Прочетете също Евреи 2:18; 12:1–
4; 13:8; Филипяни 4:4, 13, особено 
Псалм 139:17, 18 и Плач Еремиев 
3:22–33.

„Никой баща не се присмива на 
невръстното си дете заради него-

вата немощ. ”

Вярваме ли наистина тези обе-

щания? Ако е така, не щяхме ли 
да си ги присвоим лично за себе 
си? Четем ги, казваме, че вярваме 
в тях, но пак на толкова много хора 
им се виждат смътни и нереални. 
Но ако искаме въобще да имаме 
някаква полза от тях, трябва да ги 
считаме за реални и да предста-

вяме молбите си в съответствие 
с това. Вярата ни се измерва чрез 
делата ни, а не чрез думите ни. 
Не проявяваме ли също толкова 
невярност, като изявяваме неве-

рие в обещание, което Бог е дал, 
колкото да изявим неверие в ня-

коя друга част от Неговото слово? 
Нека внимаваме, „да не би да има 
в някого от вас нечестиво, невяр-

ващо сърце, което да отстъпи от 
живия Бог.”

Но не трябва ли да сме чувстви-

телни за собствената си слабост? 
Със сигурност; колкото по-чувст-

вителни, толкова по-добре. Но не 
трябва да мислим за нея по такъв 
начин, че да се обезсърчаваме. 
Има два начина, по които да гледа-

ме на собствената си слабохарак-

терност: Единият е да изпаднем в 
мрачно настроение, погълнати от 
тези мисли, и да загубим от погле-

да си колко Бог желае и е готов да 
ни помогне, и да се обезсърчим. 
Това се харесва на Сатана. Ако 
сме предразположени да се съм-

няваме и да ставаме малодушни, 
той ще ни помогне да виждаме 
повече лъвове по пътя, отколкото 
реално съществуват.

А такава линия на поведение е 
наистина един вид егоизъм. Чо-

век става дотолкова притеснен 
за себе си, че не отчита и не виж-

да нищо друго. Дотолкова мисли 
за себе си, че губи от погледа си 
Христос. Започва да си представя 

(въобразява), че самият той тряб-

ва да извърши голямото дело, кое-

то трябва да се направи. И след 
като няколко поредни опита му по-

казват колко е неспособен за това, 
той се обезсърчава. Друг начин да 
подходим е в светлината на Божи-

ите обещания. Когато постъпваме 
така, имаме всяка причина да се 
насърчим, и Бог е доволен от нас. 
Колкото по-малко се доверяваме 
на себе си, докато се доверяваме 
на Бога, толкова по-силни ще бъ-

дем, понеже Бог е казал: „Доста-

тъчна ти е Моята благодат, защо-

то силата Ми в немощ се показва 
съвършена.” В резултат на това 
Павел каза: „И тъй, с преголяма 
радост по-добре ще се похваля с 
немощите си, за да почива на мене 
Христовата сила. Затова намирам 
удоволствие в немощи, в укори, в 
лишения, в гонения, в притесне-

ния за Христа; защото, когато съм 
немощен, тогава съм силен” (2 Ко-

ринтяни 12:9, 10). Никой човек не 
е имал някога повече изпитания, 
отколкото Павел, нито е чувствал 
по-малка увереност в себе си, така 
че изказването му: „Всичко мога 
чрез Христа, който ме укрепява” по 
никакъв начин не е някакво възду-

харско самохвалство.
По същия начин бе и с Исус На-

вин и Халев. Не от някаква безсъ-

държателна самоувереност казаха 
те: „Можем да я превземем.” Чуйте 
ги как казват: „Ако бъде благоволе-

нието на Господа към нас, тогава 
Той ще ни въведе в тая земя и ще 
ни я даде, - земя гдето текат мля-

ко и мед. Само недейте въстава 
против Господа, нито се бойте от 
людете на земята, защото те са яс-

тие за нас; защитата им се оттегли 
от върху тях; а Господ е с нас; не 
бойте се от тях” (Числа 14:8, 9). И 
така, Господ е с нас; Неговите обе-

щания ни се преумножават. Имаме 
натрупаните доказателства за Не-

говата сила и благост през отми-

налите хилядолетия. За нас сега 
е далеч по-греховно да проявим 
недоверие в Бога, отколкото беше 
за древния Израел. Така че „нека 
държим непоколебимо надеждата, 
която изповядваме, защото е ве-

рен Оня, Който се е обещал.”
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за цял живот
Единствен/а

Кей Кларк

В предходната ни статия за 
брака изследвахме боговдъхнове-
ните думи в Писанието и Духа на 
пророчеството във връзка с ис-
тинските принципи, върху които 
стъпва бракът. Установихме, че 
бракът бе първата институция, 
дадена на Адам и Ева от техния 
Създател, което го прави бук-
вално толкова древен, колкото е 
сътворението. Открихме също, 
че като се поддадоха на изкуше-
нието и извършиха непослушание 
към Бога, нашите първи родите-
ли встъпиха в борбата между 
доброто и злото, започнала на 
небето.

Този провал засегна всич-

ките ни взаимоотношения, 
не само тези с Бога, но и 

помежду ни. Колкото и да е тъж-

но, щастливата и блажена връзка, 
която трябваше да придружава чо-

века и жена му и относно която те 
се врекоха пред Бога да се обичат, 
почитат и съхраняват един друг, 
бе обезобразена. В съвременния 
свят преобладава твърде грехов-

на практика, която би трябвало 
да представлява едно блажено и 
чисто взаимоотношение, от което 
следват множество разводи и пов-

торни бракове. Дори в религиозни 
кръгове на погрешни действия по 
този въпрос се гледа с леко око. 
Целта ни в това изследване е да 
намерим едно „така казва Господ” 
по тези въпроси.

Съюз за цял живот
В 1 Коринтяни 7: 3, 10, 39 четем: 

„Мъжът нека има с жената дължи-

мото към нея сношение; подобно 
и жената с мъжа. . . А на жените 
заръчвам, и то не аз, но Господ: 
Жена да не оставя мъжа си. Же-

ната е вързана, до когато е жив 
мъжът й; но ако мъжът умре, сво-

бодна е да се омъжи за когото ще, 
само в Господа.”

„Брачната клетва свързва съд-

бите на двете личности с връзки, 
които нищо друго освен ръката на 
смъртта не може да разтрогне.” 1

„Така щото не са вече двама, а 
една плът. И тъй, онова, което Бог 
е съчетал, човек да го не разлъч-

ва” (Матей 19:6).
В началото Божият план бе мъ-

жът и жената да бъдат заедно за 
цял живот, докато и двамата са 
живи. Така щеше да се изгради 
единство и щастие, както и един 
стабилен дом, в който да се родят 
деца. 

Атаката на Сатана срещу 
семейството

Този, който атакува щастието на 
първата двойка в Едем, продължи 
унищожителното си дело през ве-

ковете, като винаги се е стараел 
да разруши святостта на брачната 
институция. Той се възползва от 
всяка налична възможност, за да 
внесе спор и несъгласие в живота 
на онези, които са се врекли пред 
Бога да живеят в хармония с Него 
и един с друг.

„Сатана е всякога готов да се 
възползва, когато възникне въпрос 
на различие, и като повлиява не-

приятните, унаследени черти от 
характера в съпруга или съпруга-

та, ще се опита да причини отчуж-

дение в тези, които са обединили 
интересите си в тържествен завет 
пред Бога. В брачните си клетви те 
са обещали да бъдат едно, съпру-

гата обещавайки да обича и да се 
покорява на съпруга си, а съпругът 
да обича и да се грижи за жена си. 
Ако се покоряват на Божия закон, 
демонът на спора и несъгласието 
ще бъде задъръжан извън семей-

ството и няма да има разделение 
на интересите, няма да се допуска 
отчуждаване на привързаността.” 
2

„Ако се покоряват 
на Божия закон, 

демонът на спора 
и несъгласието ще 
бъде задъръжан 

извън семейството.”

Какво казва Бог относно 
развода?

В Марк 10:2–9 четем следното: 
„И някои фарисеи се приближиха 
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и Го попитаха, за да Го изпитат: 
Позволено ли е на мъж да напус-

не жена си? В отговор Той им каза: 
Какво ви е заповядал Моисей? А 
те рекоха: Моисей е позволил да 
напише мъжът разводно писмо и 
да я напусне. А Исус им рече: По-

ради вашето коравосърдечие ви 
е написал тая заповед; обаче, в 
началото на създанието, Бог ги е 
направил мъж и жена. Затова ще 
остави човек баща си и майка си 
и ще се привърже към жена си, и 
двамата ще бъдат, една плът; така 
че не са вече двама, а една плът. 
И тъй, онова, което Бог е съчетал, 
човек да го не разлъчва.”

„Една жена може да е разведена 
по закон с мъжа си според закони-

те на земята, но да не е разведена 
в очите на Бога и съгласно по-вис-

шия закон. Има само един грях, 
който е прелюбодейство, който 
може да постави съпруга или съ-

пругата в положение, където съ-

щите да са свободни от брачната 
клетва в очите на Бога. Макар за-

коните на земята да предоставят 
развод, те въпреки всичко си оста-

ват мъж и жена в библейска свет-

лина, според Божиите закони.” 3
Тук разбираме, че не е по Божия 

план развеждането да навлиза в 
брачната връзка, понеже двама-

та, които са били съединени като 
едно, трябва да си останат такива, 
докато и двамата са живи. Но въз-

никва въпросът: „Какво се случ-

ва, когато действително настъпва 
развод; позволява ли Бог повторен 
брак на единия или другия, или на 
двете страни? Нека разгледаме 
по-задълбочено този въпрос.

Законен ли е 
повторният брак след 
развод?

Четем в Марк 10:11,12, че Исус 
заяви: „И Той им каза: Който си на-

пусне жената, и се ожени за друга, 
прелюбодействува против нея. И 
ако тя напусне мъжа си, и се омъ-

жи за друг, тя прелюбодействува.”
Според както гласят тези стихо-

ве, независимо дали съпругът или 
съпругата напусне другия и по-

сле се ожени/омъжи повторно за 

друг/а, същият е виновен за пре-

любодейство.
В Библията намираме няколко 

стиха, които ни съветват също-

то и носят същата истина. В Лука 
16:18 четем: „Всеки, който напусне 
жена си, и се ожени за друга, пре-

любодействува; и който се жени за 
напусната от мъж, той прелюбо-

действува.”
Това въвежда друга страна: Кой-

то се ожени/омъжи за човек, който 
е оставен, е също виновен за пре-

любодейство.
„Или не знаете, братя, (защото 

говоря на човеци, които знаят що 
е закон), че законът владее над 
човека само, докогато той е жив? 
Защото омъжена жена е вързана 
чрез закона за мъжа, до когато той 
е жив; но когато мъжът умре тя се 
освобождава от мъжевия закон. 
И тъй, ако при живота на мъжа си 
тя се омъжи за друг мъж, става 
блудница; но ако умре мъжът й, 
свободна е от тоя закон, и не ста-

ва блудница, ако се омъжи за друг 
мъж” (Римляни 7:1-3).

Така разбираме, че според Писа-

нието повторният брак от която и 
да е страна, виновната или невин-

ната, е незаконен, докато другият 
е жив. А ние знаем, че извършва-

нето на прелюбодейство предста-

влява нарушение на седмата за-

повед от моралния и обвързващия 
закон на Бога. „Защото, който опа-

зи целия закон, а съгреши в едно 
нещо, бива виновен във всичко” 
(Яков 2:10).

Невинната страна
Невинният, който е пострадал и 

е отхвърлен от супрга/та си, прови-

нил/а се в прелюбодейство, ще се 
изправи пред множество пробле-

ми. Той или тя ще трябва да реши, 
дали да остане, или да потърси да 
се раздели.

„А на жените заръчвам, и то не 
аз, но Господ: Жена да не оставя 
мъжа си; (но, ако го остави, нека 
остане неомъжена, или нека се по-

мири с мъжа си;) и мъж да не напу-

ща жена си” (1 Коритяни 7:10, 11).
„В случаите на нарушаване на 

седмата заповед, при които винов-

ната страна не проявява истинско 
покаяние, ако пострадалата стра-

на може да получи развод, без да 
влоши собственото си положение 
и положението на децата си чрез 
това, нека бъде свободна.

„Ако за тях е много вероятно да 
изпаднат самите те или децата им 
в по-лошо положение в резултат 
от развода, на нас не ни е извест-

но писание, което да казва, че не-

винната страна ще бъде виновна, 
ако остане.” 4

Което и от двете решения да 
бъде взето, никоя страна няма 
законното право в очите на Бога 
да се ожени/омъжи повторно, ако 
разводът прекрати брака. Това е 
много ясно подкрепено от Писани-

ята.

Истината, както е 
представена от Йоан 
Кръстител

Запознати сме с разказа в Пи-

санията относно призива за пока-

яние, изложен от Йоан Кръстител. 
Той безстрашно назидава цар 
Ирод, който живееше в прелюбо-

дейна връка, понеже се беше оже-

нил за жената на брат си. 
Матей 14:3–5 казва: „Защото 

Ирод беше хванал Иоана и беше 
го вързал и турил в тъмница, по-

ради Иродиада, жената на брат си 
Филипа; понеже Иоан му казваше: 
Не ти е позволено да я имаш. И 
искаше да го убие, но се боеше от 
народа, защото го имаха за про-

рок.”
„Ирод се боеше от Йоан, като 

знаеше, че е праведен и свят чо-

век, . . . и когато го слушаше, вър-

шеше много неща, и го слушаше с 
радост.” Йоан се отнасяше вярно 
към него, изобличавайки незакон-

ната му близост с Иродиада, же-

ната на брат му. Известно време 
Ирод слабо се помъчи да скъса 
веригата на страстта, която го бе 
оковала; но Иродиада го пристег-
на още по-здраво чрез усилията си 
и си отмъсти на Кръстителя, като 
подстрека Ирод да го хвърли в за-

твора.”5
В това предупреждение към 

царя Йоан говори за неправомер-
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ността на повторния брак, докато 
другият съпруг е жив. Както пра-

веше и Йоан, никога не трябва да 
се страхуваме да назовем греха с 
правилното му име.

Въпроси, които 
възникват

В Матей 5:31,32 четем: „Било 
казано: „Който си напусне жената, 
нека й даде разводно писмо“. А пък 
Аз ви казвам, че всеки, който на-

пусне жена си, освен по причина на 
прелюбодейство, прави я да пре-

любодействува; и който се ожени 
за нея, когато бъде напусната, той 
прелюбодействува.” Как този акт на 
напускане на единия от брачната 
връзка го/я кара да прелюбодейст-

ва? Когато единият е отхвърлен от 
брака, това лице повече от сигурно 
ще пожелае да се ожени/омъжи от-

ново, като по този начин ще се про-

вини в греха на прелюбодейството, 
ако другият остане жив, когато се 
случи този повторен брак. Ако този, 
който се развежда, се е провинил 
вече в престъпване на седмата за-

повед, този, на когото се дава раз-

вод, не причинява проблема, поне-

же изневярата е вече факт.
Четем подобен стих в Матей 19:9, 

където Исус заяви: „Казвам ви: Кой-

то напусне жена си, освен за пре-

любодейство, и се ожени за друга, 
той прелюбодействува; и който се 

ожени за нея, когато бъде напус-

ната, прелюбодействува.” Тук виж-

даме същия принцип. Независимо 
каква е причината за развода и кой 
се явява виновната или невинната 
страна, ако той или тя се ожени/
омъжи повторно, докато другата 
страна остава жива, има грях на 
прелюбодейство. Раздялата е поз-

волена в случай на престъпване на 
седмата заповед, но никога не се е 
позволявал повторен брак.

Библията не си противоречи и 
трябва да основаваме разбирането 
си по всеки въпрос върху тежестта 
на доказателствата от всички тек-

стове, дадени по този въпрос.
„Бог даде една-единствена при-

чина, поради която жена може да 
остави мъжа си, или мъжът да ос-

тави жена си, и това е прелюбодей-

ство.” 6

Заключение
Изследването на Писанието, кое-

то ни предупреждава срещу пов-

торния брак след развод, внася 
множество въпроси в ума ни, но 
както вече констатирахме, се нала-

га да базираме решенията и про-

повядването си върху тежестта на 
доказателствата, дадени от самия 
Бог в словата на святото писание. 
В началото Той въведе брачната 
институция и положи благослове-

нието Си върху нея; тя трябваше 

да си остане благословение за 
цялото човечество през всички ве-

кове. Клетвата „Докато смъртта ни 
раздели” трябва да се поддържа и 
почита от тези, които я дават.

Ако единият от съпрузите бъде 
отнет чрез смърт, Писанието заявя-

ва, че останалият жив е свободен 
да се ожени/омъжи повторно, както 
се казва в Римляни 7:2,3 и 1 Корин-

тяни 7:39, които цитирахме по-го-

ре. Иначе единствената причина 
за раздяла със съпруг/а трябва да 
е в случай на прелюбодейство; но 
дори и тогава идеалното решение 
би било да се помирят, ако винов-

ната страна се покайва за греха 
си. В никакъв случай не е законен 
повторен брак, докато и двамата са 
живи.

Призив
Нека желанието на всеки един от 

нас като последователи и предста-

вители на Христа да бъде да живе-

ем на практика принципите, които 
ни е дал, и да поучаваме другите 
да вършат същото. 

Източници
1 Вярата, с която живея, стр. 253.
2 Адвентен дом, стр. 106.
3 Пак там, стр. 344.
4 Ревю енд хералд, 24. март, 1868.
5 Животът на Исус, стр. 214.
6 Адвентен дом, стр. 342.
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Преди много години прочетох 
статия в едно списание, на-

писана от майка, която се 
опитваше да си намери бавачка на 
пълен работен ден за децата си. Тя 
се връщаше на работа и имаше мно-

го високи стандарти за лицето, което 
щеше да обгрижва децата й. Наред 
с другите черти, които се изисква-

ше да притежава, детегледачката 
трябваше да бъде любезна, твър-

да, справедлива, любяща, честна и 
най-вече да бъде способна да обича 
децата, за които ще се грижи, сякаш 
са нейни деца. Протича интервю 
след интервю, но всички получават 
отказ. Никой не се вмества в про-

фила. Накрая тази жена разбрала, 
че човекът, когото търсела, е самата 
тя. И затова, казва тя, „такава инте-

лигентна жена, каквато е тя” си стои 
вкъщи, за да си гледа децата.  

Хареса ми тази статия, тъй като 
подчертава не само общото отноше-

ние на обществото към занятието на 
майката, но и факта, че една майка 
не може да бъде заместена от де-

тегледачки или обгрижващ деца ра-

ботник, независимо колко талантли-

ва и компетентна може да е такава 
чужда жена. 

„Няма друг, който да може да из-

върши работата на майката вместо 
нея. Нито бавачка, нито възпитател-

ка не биха могли да заемат мястото 

на майката, нито да изпълнят нейни-

те задължения.” 1
Това, което е наистина тъжно от-

носно днешното общество, е, че на 
заетостта на майката се гледа като 
на прекъсване на кариерата. Четем 
за майка, която „замразява кариера-

та си,” за да си отгледа децата, както 
и за майки, които „възобновяват ка-

риерата си,” след като децата им по-

раснат. Позволете ми да кажа нещо, 
което би следвало да проличава от 
самосебе си:

Да практикуваш занятието на май-

ка е кариера. Животът на една жена 
не е „замразен,” докато не привърши 
бизнесът по отглеждане на децата; 
практикуването на занятието „майка” 
е нейният живот. Дори и жената да 
си намери работа или да се върне 
в колежа, когато децата й тръгнат 
на училище или са пораснали, тя 
никога не се отказва да практикува 
професията „майка”. Тази професия 
изисква много от нашите таланти 
и способности, както е казала една 
майка: „Гледах на отглеждането на 

децата не само като на работа от 
любов и дълг, но и като на професия, 
която беше също толкова интересна 
и предизвикателна, колкото и всяка 
друга многоуважавана професия в 
света, както и на такава, която изис-

кваше най-доброто, което бих могла 
да дам.”

Жените имат много умения, уни-

кални за техния пол: „ангажиране с 
много задачи, съчувствие, емоцио-

нално обвързване и т.н. Ние сме 
сътворени от Бога с цел да бъдем 
майки. Казано е: „Измежду всички 
права на жената, най-голямото е да 
бъде майка.” Движението за женски-

те права, което се бореше за права-

та на жените, извърши много добро. 
То учреди жената да бъде равна на 
мъжа по стойност, интелект и спо-

собност, като й предостави същи-

те права, на които се радва мъжът. 
Задължени сме на движението за 
женските права за това, че призна, 
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че просто защото сме конструирани 
да отглеждаме деца, не означава не-

пременно, че трябва да бъдем майки 
или че сме неспособни да изпълня-

ваме никаква друга работа, освен 
домакинстване.

За съжаление движението беше 
малко свръх-ентусиазирано и в ре-

зултат на усилието за освобождава-

не, високата оценка, която допреди 
се даваше на практикуването на за-

нятието „майка,” бе ограбено. Много 
жалко наистина, защото в никакъв 
случай не трябваше да се стига до-

там. Една майка изказа следното в 
тази връзка: „Не е необходимо же-

ните да си жертват личностността, 
ако са майки. Не е необходимо да 
жертват занятието си като майка, 
за да бъдат личности. Движението 
за женските права беше предназна-

чено да разшири възможностите на 
жените, а не да ги ограничи. Само-

чувствието, което се намира в нови 
занимания, може да се намери и в 
занятието да си майка.”

Но за нас, които сме заети като 
майки, е толкова лесно да възпри-

емем схващането, че нашата инте-

лигентност и таланти са привидно 
заспали и неизползвани—вероятно 
дори и изгубени—когато се отдадем 
на изграждането на дома. След като 
отшумее новаторското в това да бъ-

деш майка, се изправяме пред рути-

ната да храним, да къпем, да мием 
чинии и да чистим. Влагаме толкова 
много време и енергия в домашни-

те задължения, че нямаме възмож-

ност да развиваме своите интереси 
и хобита, в резултат на което сме 
склонни да губим своята идентич-

ност. Говоря от опит, тъй като и аз 
съм се чувствала разочарована и 
хваната в капан, докато се въртя в 
кръг около обгрижването на децата и 
дома. Практикуването на занятието 
да бъдеш майка изглежда една раз-

хвърляна, уморителна, денонощна 
работа, която привлича много малко 
признание.

„Майката рядко оценява собстве-

ната си работа и често оценява тол-

кова ниско труда си, че го счита за 
неблагодарна и скучна домакинска 
работа. Минава през един и същи 
кръг от задачи всеки ден, седмица 

след седмица, без никакви особени 
за забелязване резултати. В края на 
деня не би могла да посочи множе-

ството малки неща, които е извър-

шила. В сравнение с постиженията 
на своя съпруг, чувства, че не е из-

вършила нищо, което си струва да се 
отбележи.” 2

Подобни заключения може да се 
окажат твърде чести и дори естест-

вени, но дали са правилни, или по-

грешни? И какво предизвиква такива 
представи? Неотдавна се размислих 
задълбочено за ролята ми като май-

ка. В резултат, добих едно по-дъл-

боко оценяване на собствената ми 
работа и открих колко много реали-

зация може да я съпътства. Осъз-

нах, че мога да стана неудовлетво-

рена от своята кариера, само ако си 
позволя да подценявам стойността и 
достижението на това да практику-

вам като майка. Домът ми и децата 
ми заслужават и се нуждаят от мои-

те най-добри усилия и ако искам да 
бъда успешна, трябва да се посветя 
напълно на това.

„Привилегия 
на майката е да 

благославя света 
със своето влияние, 

а като прави това, 
тя ще донесе радост 
на собственото си 

сърце.”
„Съществуват възможности от 

неоценима стойност, интереси без-

крайно ценни, които  са поверени на 
всяка майка. На скромния кръг от за-

дължения, които жените започват да 
считат за уморителна задача, тряб-

ва да се гледа като на грандиозна и 
благородна работа. Привилегия на 
майката е да благославя света със 
своето влияние, а като прави това, 
тя ще донесе радост на собственото 
си сърце.”3

И така, променяме ли собствено-

то си мислене за работата си като 
майки? Моята теория е, че всичко се 
върти около образованието. Всъщ-

ност, смятам,че трябва да има курс 
към колеж по изграждане на дом. 
Курсът трябва да е най-малко ба-

калавърска степен, за да покрива 
всичко необходимо за една квали-

фицирана домакиня, като ще отнеме 
четири години, за да се завърши. Ето 
и някои от съществените групи обу-

чения в такъв курс:
• Психология
• Кърмене
• Икономика/Счетоводство
• Хранене
• Курс по готварство
• Преподаване
• Достойнството на практикува-

нето като майка
• Мисионско обучение
• Развитие на търпение
• Асертивност
• Планиране
• Селско стопанство
• Оказване на първа помощ
• Ръчни умения
• Шиене
• Гледане на деца
• Здраве и безопасност на ра-

ботното място
Не е за вярване, но една майка бо-

рави с всички тези умения, а дори и 
с повече, в ежедневната си работа, 
като повечето от тях усвоява, като 
се обучава на място. Много е жалко, 
че не сме официално обучавани по 
нито една от тези дисциплини. Живо-

тът щеше да е значително улеснен, 
а вероятно щеше да има по-малко 
неудовлетворение, ако се възприем-

аше така насериозно.
Но вероятно ще е достатъчна и 

тази статия за достойнството да 
практикуваш занятието на майка. 
Това е най-важното от всички, ма-

кар че е повече верска система, от-

колкото умение. Това включва кой 
си ти: твоята връзка с Бога; твоето 
образование; умения да изграждаш 
дома; дори и самата ти нагласа към 
това да бъдеш домакиня. Изисква се 
формиране на характера и възпри-

ятията, а това е процес, за който е 
най-добре да започне в ранните го-

дини на една жена, за да има най-го-
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лям успех (макар че всяко време 
може да е добро). Нека започнем с 
най-важната част на това да си май-

ка: Твоята връзка с Бога.

Пълно предаване на 
Бога

„Само когато търси в собствения 
си живот да следва Христовите по-

учения, майката може да се надява 
да формира характерите на своите 
деца по божествения образец.” 4 Оп-

ределено това изискване е изключи-

телно ценно, ако започне възможно 
по-рано, преди дори да встъпи във 
възрастовата група на възрастните. 
Толкова много решения се вземат 
в периода между ранните тийней-

джърски години и раждането на 
нейното дете, които оказват такова 
въздействие върху качеството на из-

пълнението на ролята й като майка 
към децата й. Нейното минало, из-

борът й на съпруг, нейните ценности, 
всичко това въздейства на способ-

ностите й да изпълнява ролята си на 
майка, а най-доброто ръководство 
на всичко това може да предостави 
един всемъдър и любящ Бог. Жена, 
която в младостта си е ръководена 
от Бога, ще има стабилна основа, 
върху която да изгради своя брак и 
дом.

„Една майка трябва да бъде жена 
с чист морал. Тя трябва да обича 
Бога. Трябва да обича бащата на 

своите деца. Трябва да обича своите 
малки.” 5 И като казахме това, някои 
от нас, които сме майки, не са имали 
образцов ролеви модел в ранните 
си години. Ако такъв е вашият слу-

чай, само мога да кажа, че никога 
не е прекалено късно да отдадеш 
живота си на Бога. Дори и миналото 
ти да има някои черни петна, ако не 
си била мъдра в брачния си избор 
или ако си пренебрегвала дълга си 
като майка, или ако си пренебрегва-

ла дълга си към твоите деца, едно 
постоянно предаване на Бога само 
може да те направи по-добра съпру-

га, майка и домакиня. „Тези, които са 
обучавали децата си в неподходящ 
път, не трябва да се отчайват; нека 
се обърнат към Бога и да се стремят 
към истинския дух на послушанието, 
и ще бъдат направени способни да 
извършат решителни реформи. Като 
съобразите собствените си обичаи 
към спасителните принципи на Бо-

жия свят закон, ще упражните влия-

ние върху децата си.” 6

Нагласа към 
практикуване като 
домакиня

Независимо какво е мнението 
на обществото, приятелите или 
семейството за практикуване като 
домакиня, единственият фактор, 
който ще те направи или щаст-

лива, или неудовлетворена като 
майка, е собствената ти нагласа 
към твоята кариера. Ако избереш 
да бъдеш удовлетворена от рабо-

тата си и да я възприемаш като 
най-важната на света (каквато е в 
действителност), ще благославяш 
както себе си, така и семейството 
си. Най-хубавото от всичко това 
е, че децата ти ще възприемат 
твоето гледище за практикуване-

то като майка и ще го считат за 
уважително занятие. Нищо, което 
другите може да говорят, няма да 
изличи последиците от това в очи-

те на собствените ти деца. „Май-

ката е царицата на дома, а децата 
са нейните поданици. Тя трябва 
да управлява домочадието си 
мъдро, с достойнството на нейно-

то занятие като майка. Влиянието 
й в дома трябва да е върховно; 
думата й трябва да е закон. Ако е 
християнка, под контрола на Бога, 
тя ще налага респект в децата 
си.” 7 

Източници
1 Здравен реформатор, 1 юли, 1889.
2 Адвентен дом, стр. 232.
3 Пак там, стр. 234.
4 Знамения на времето, 29 
септември, 1881.
5 Здравен реформатор, 1 юли, 1889.
6 Детско водителство, стр. 173.
7 Адвентен дом, стр. 232.
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СИЛАТА НА МОЛИТВИТЕ

НА ЕДНА МАЙКА
Джаксън Зейми

Също като много деца в църк-

вата днес, аз не произхождам от 
християнско семейство. Макар че 
майка ми не беше посветена хрис-

тиянка, ходеше на църква отвре-

ме навреме. В Хаити на мястото, 
където живеехме, бяхме заобико-

лени от петдесетни църкви, кои-

то оказаха положително влияние 
върху майка ми.

Понякога тя събираше семей-

ството и ни караше да изпеем ня-

колко песни и да се помолим. Като 
дете израснах с баща си и майка 
си, докато навърших шест години. 
Тогава баща ни замина за Щатите, 
за да подсигури по-добре дома ни. 
След този момент майка ми започ-

на да играе ролята и на майка, и 
на баща. Няколко години, след 
като баща ни си тръгна, нещо се 
случи между мама и татко, и те се 
разделиха, а ние останахме изця-

ло на грижите на майка ми.
Като по-голям от двете си сестри, 

аз забелязах, че мама не ме из-

пуска от очи. Първоначално си ми-

слех, че не ме обича, понеже бях 
най-много наказван. Но осъзнах, 
че бях човекът, който й причиня-

ваше най-много проблеми. Обичах 
да се разкарвам с приятели, които 
живееха в околността. Тези прия-

тели не бяха най-добрите деца за 
общуване. Често се сбивахме, без 
родителите ни да знаят.

Понякога ходехме за риба на 
брега на морето или влизахме във 
водата, рискувайки силно да не 
се удавим. На няколко пъти Бог 
ми помилваше живота, тъй като 
си правех  опасни авантюристич-

ни експерименти в компанията на 
тези приятели. Като се обърна на-

зад, виждам как Бог е ръководел 
живота ми.

Лоша компания
Докато израствах, се натъквах на 

различни видове приятели—пуша-

чи, певци, крадци, дори гангстери, 
както на училище, така и в съсед-

ство. Понякога сядах и ги слушах 
да си разказват преживяванията; 
спомням си как един обясняваше 
как обрал една бензиностанция с 
пистолет в ръка.

Имах и братовчеди, покрай кои-

то се научих да пея хип-хоп. После 
други ме запознаха с цигарите, но 
когато майка ми разбра, тя смъм-

ряше тези приятели, докато на-

края се премести в друг град, за 
да ме запази. Благодаря на Бог, не 
продължих да пуша цигари, след 
като се разделих с тези приятели.

При един случай мой приятел 
от училище дойде при мене един 
ден и поиска да ме заведе на едно 
място, откъдето да вземем писто-

лет назаем. Бях много млад и ме 
беше малко страх първоначално, 
но реших да отида. Мястото, къде-

то отидохме, стана толкова лошо 
впоследствие, че даже и полици-

ята не можеше да отиде там без 
риск за живота си. Когато прис-

тигнахме в дома на човека, който 
трябваше да ни даде пистолета на 
заем, човекът ме погледна, а мал-

ко след това приятелят ми дойде и 
ми каза: „той каза не.” Ето как Бог 
ме спаси дори да не докосвам пис-

толет. Кой знае какво можеше да 
се случи, ако го бях занесъл вкъ-

щи.
По-късно братовчедите ми започ-

наха да се упражняват по-активно; 
започнаха да пушат марихуана. 

Един ден единят ми братовчед ми 
подаде торбичка, пълна с мариху-

ана, за да му я съхранявам у дома 
за няколко дни. Майка ми идея си 
нямаше какво е това. След извест-

но време от любопитство изпуших 
малко, но по това време вече бях 
започнал да ходя на църква и да 
изоставям този стил на живот. 

Как започна всичко
В моята държава по време на 

всеки карнавал групи певци се 
свързваха и репетираха песни, 
които записваха и пускаха по 
радиото или телевизията към 
обществеността. На мястото, 
където се бе преместила майка 
ми, за да ме раздели от другите 
ми приятели, се запознах с нови 
приятели, които планираха да 
направят запис на хип-хоп пе-

сен за карнавала. И така, те ме 
поканиха да се включа. Песента 
беше готова, моето участие в пе-

сента беше подготвено. Спомням 
си как помолих майка си да ми 
позволи да отида в звузосапис-

ното студио. За първи път майка 
ми позволи нещо такова, без да 
ми откаже. Но Бог контролираше 
нещата. Започнахме да правим 
записа, но проектът не можеше 
да продължи. Исках да встъпя в 
моето участие по различен начин, 
но човекът, който правеше запи-

са, нямаше нито опит, нито апа-

ратура, за да го изпълни по този 
начин. Наложи се да спрем за-

писа и именно тогава нещата за-

почнаха да се променят в живота 
ми. В този момент, ако проектът 
беше проработил, вероятно щях 
да свърша като дълбоко нагазил 
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в света. Но Господ отговори на 
молитвите на майка ми. 

Ролята на молитвите на майка 
ми за моето обръщане 

В този нов квартал започнах да 
се запознавам с нови приятели, 
които бяха петдесятници. До мо-

ята къща преди е имало къща, в 
която са се събирали на молитве-

ни събрания. 
Един ден стоях навън пред къ-

щата. И чух как един пастор про-

повядваше да се изоставят не-

щата в света. Наистина не ми се 
искаше да слушам какво казва. 
Звучеше ми много отегчително. 
Но в сърцето си почувствах въз-

мущение. Нещо, което ми дойде 
наум, бе отношението на някои 
християни, понеже в мнозина не 
виждах добър пример. И си спом-

ням, че си казах: „Ако един ден 
случайно стана християнин, тряб-

ва да бъда истински християнин.” 
По-късно приятели ме поканиха 

в адвентната църква. Започнах 
да ходя там. Тогава след извест-

но време реших да се отдам на 
Господа. Но има нещо, което не 
мога да забравя. Не бях лесно 
дете; спомням си, че съм причи-

нявал много проблеми и прите-

снения на майка си. Не успявах 
да я разбера в много отношения. 
По въпроса с връщането у дома, 
аз бях този, който се връщах ви-

наги последен, през нощта. Това 
наистина ограбваше мира на мо-

ята майка, понеже не беше безо-

пасно да се стои навън до късно 
през нощта. Но един ден майка 
ми е била на молитва, преди да 
тръгне за работа; докато си лежах 
още в леглото, успях да я чуя как 
се моли на глас, казвайки: „Госпо-

ди, промени Джаксън, „ „промени 
го.” Като я чух да се моли за мен, 

я запитах защо се моли за мен, 
казах, че нямам нужда от молит-

ва, като я помолих да ме остави 
намира, но тя започна да се моли 
още по-високо; думите „промени 
Джаксън” подължаваха да отекват 
от устните й и да падат като чук 
върху главата ми. Почувствах се 
обезпокоен, но не след дълго Бог 
отговори на тези молитви.  Като 
погледна назад, мога да видя кол-

ко щета съм причинил на майка 
си, тъй като не съм разбирал мно-

го неща. След като станах хрис-

тиянин, между мен и майка ми 
се изгради такава връзка, която 
беше удивителна. Тя ме обичаше 
повече, също и аз започнах да я 
обичам повече. Освен това, тя не 
успя да разбере как се посветих 
на Господа и колко посветен бях 
на Божиите неща. Господ е благ 
и от опит знам, че чува молитвите 
на една майка.

Слово на утеха към 
майките:

Сега като мисионер, като ходя на 
различни места, виждам семейства 
с тъжни родители и болезнено чув-

ство, понеже децата им не са в църк-
вата. Мнозина стигат дотам, че да се 
обезсърчат, понеже не виждат ни-

каква надежда. Други са направили 
всичко по силите си за обучаването 
на децата си, без да видят резултати. 
Някои са осъзнали грешките си във 
възпитанието на своите малки. Но 
независимо какъв е конкретният слу-

чай, моите думи на насърчение към 
вас са: не преставайте да се борите. 
Редом до Бога, животът, който живея 
сега, е в резултат от молитвите на 
моята майка. Имаше време, когато 
думите, които майка ми говореше, 
не ми оказваха никакво въздействие. 
Бях дързък в нещата, които вършех, 

и тя не можеше да ме спре. Този вид 
борба не е между плът и кръв, но 
срещу началствата на високите мес-

та (вж. Ефесяни 3:10).
Скъпи майки, представяйте случая 

на своите деца пред Господа. Той ще 
чуе вика на сърцата ви, точно както 
чу и в моя случай. Постете и се моле-

те, и чакайте Господа. Той има Свое 
време. Не забравяйте опитността на 
майките, които донесоха децата си 
пред Христа и Той ги благослови.

„[Христос] е също толкова помощ-

ник на майките днес, както когато 
събра малките в ръцете Си в Юдея. 
Децата в нашите огнища са също 
толкова откупени с Неговата кръв, 
като и децата в древността.” 1

Няма нищо, което да отминава не-

забелязано от нашия Господ Исус. 
Той познава борбите и страданието 
на всеки родител. Той ще протег-
не ръка към всеки, който Го търси 
за помощ. Майки, никога не забра-

вяйте, че децата ви принадлежат 
на Бога. Псалмистът заявява под 
въздействие на вдъхновението, че 
„наследство от Господа са чадата, и 
награда от него е плодът на утроба-

та” (Псалм 127:3). Нима Исус няма 
да спаси децата, които са Негова 
собственост? Нима няма да се сми-

ли над тях? Нима няма да послуша 
вика на една притеснена майка? Той 
„познава товара на всяко майчино 
сърце. Той, Който имаше майка, коя-

то се бореше с немотия и лишения, 
съчувства на всяка майка в нейните 
трудове. Той, Който извървя толко-

ва дълъг път, за да облекчи притес-

неното сърце на една ханаанка, ще 
направи също толкова много за май-

ките днес. Той, Който възвърна един-

ствения син на вдовицата от Наин 
и Който в агонията си на кръста си 
спомни за Своята майка, е затрогнат 
и днес от мъката на майката.” 2
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Бог действа в 
определеното от Него 
време

Има една история за опитността 
на майка, която се молела цял живот 
за обръщането на сина си, но почи-

нала и не успяла да види отговора 
на молитвата си. Синът става капи-

тан във военната флота, но избягва 
всякакви религиозни въпроси. Дока-

то е в армията, един ден бива поко-

сен от експлозия и загубва петите си, 
в резултат на което повече не може 
да ходи. Става инвалид в инвали-

ден стол. Годините отминават и той 
остарява. Един ден някакви негови 
приятели го завеждат на събрание, 
където се проповядва евангелие-

то. Стейнли, говорителят на това 
събрание, казва, че се чувства 
подтикнат от Светия Дух да го-

вори за Мемфивостей, история, 
която намираме във 2 Царе гла-

ва 9. Използвайки тази илюстра-

ция, той говори за пълната загуба 
на един човек, неговото морално 
инвалидизирано състояние, както и 
за Божията благодат, изявена чрез 
Христос. Също така изтъкнал, че Бог 
търси грешника, за да го доведе при 
Себе Си, също както Давид потър-

си Мемфивостей, който беше куц, и 
го прие в своя палат. Приключвайки 
проповедта си, той призовава събра-

нието: „А ти, беден грешниче, стар 
и парализиран, ти, когото търсеха, 
за да те доведат в присъствието на 
Бога, къде си ти?” Капитанът усеща, 
че това е пряк призив от Бога. Усеща 
също, че Бог знае всичко за живота 
му. Опитвайки се да изпъне тялото 
си от инвалидния стол, той се про-

виква: „Тук съм.” Същата нощ Бог 
отговаря на молитвата на неговата 
майка и го спасява. Дано неговата 
история донесе надежда на всички 
родители! Бог действа в определе-

ното от Него време.
Нещо, което родителите трябва да 

избягват, когато се молят
Докато говорех за моето обръща-

не и го разказвах на младежите от 
нашата църква, има две съществени 
неща, които бих искал родителите 
да имат предвид, когато се молят за 
децата си: 

    1. Бъди последователен пример

Родителите трябва да се молят и 
да искат от Господа мъдрост и духов-

но проницание, за да могат да бъдат 
добър пример за своите деца. Един 
млад пастор посещаваше семейство 
от църквата. Пасторът попита един 
от синовете на църковен член за ре-

шението му и дали има желание да 
ходи на църква и да се определи на 
Христова страна. Момчето отговори-

ло: „Не искам да бъда лицемер. Не 
искам да съм един човек у дома, а 
друг в църква-

та.” 
    2. Говори добре за църковните 

членове
Освен риска да се провалим като 

личен пример, съществува още една 
грешка, която се допуска, когато ро-

дителите говорят отрицателно за 
църквата си пред децата. Боговдъ-

хновеното перо заявява, че това се 
случва, когато „характерът, мотивите 
и действията на проповедника, както 
и поведението на църковните члено-

ве  се обсъждат без задръжки. Из-

рича се тежка присъда, повтарят се 
клюки и доноси. Често такива неща 
се изговарят от родители пред собст-

вените им деца.” 3 Това може да до-

веде до състояние, където „доброто 
семе не намери място, където да по-

никне, и Сатана го отнася.”4
Родители, ако искате да видите 

синовете и дъщерите си в църквата 
и да се отдадат на Христос, не гово-

рете пред тях за грешките и недоста-

тъците на църковните членове. Ако 
пасторът на църквата и членовете 
бъдат обрисувани като лоши хора, 

децата ви няма да отидат при тях за 
съвет или помощ. 

Заключение
Родители, ако сте направили 

всичко по силите си, бъдете чрез 
Божията благодат пример за де-

цата си във всичко и избягвайте 
нещата, посочени по-горе, моле-

те се Господ да спаси децата ви. 
Запазете мира си и чакайте Госпо-

да. Той ще ви помогне в битката. 
Някои родители умират, преди да 
видят резултатите от своите мо-

литви. Но ако молитвите им са 
отивали при Бога постоянно, те 
ще видят на небето децата, които 
са обичали и за които са се мо-

лели.
Скъпи младежи, молете Гос-

под да ви помогне да проявява-

те любов към родителите си и 
да ги слушате. „Не наранявай-

те и не опечалявайте сърцата 
им, не ги карайте да прекарват 

безсънни нощи в притеснение и 
изтощение заради вас.” 5

Едно нещо, което не ви казах в 
разказа за моето обръщане, е, че 
майка ми почина няколко години, 
след като станахме много добри 
приятели и след като станах хрис-

тиянин. Именно за това се моле-

ше тя - за промяна в моя живот. Но 
сега, когато имам повече познание 
за Божиите неща, нея вече я няма. 
Така ми се иска да беше жива, за 
да мога да проявя повече любов 
към нея, но това е вече невъзмож-

но. Приятели, ако имате родители, 
особено вярващи родители, пазе-

те ги, обичайте ги, покорявайте им 
се. Сега е моментът да направите 
това. „Ако сте съгрешили в това, 
че не сте отдали любов и послу-

шание към тях, започнете да из-

купвате миналото. Не може да си 
позволите друга линия на поведе-

ние; защото за вас това ще озна-

чава загуба на вечния живот.” 6 

Източници
1 Животът на Исус, стр. 512.
2 Пак там
3 Притчи Христови, стр. 45, 46.
4 Пак там, стр. 46.
5 Адвентен дом, стр. 302.
6 Пак там
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ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА

КЪСНИЯ ДЪЖД
Част 1 от 2

Изследване от Библията и Духа на пророчеството 
с коментар на Бетани Монтроуз

„Искайте от Господа дъжд 
във време на пролетния дъжд; 
и Господ, който прави свет-
кавици, ще им даде изобилен 
дъжд, и трева всекиму на по-
лето” (Захария 10:1).

Увод
Да се подготвим - подготовката 

- е нещо, което се оказва, че пра-

вим постоянно, нали? Помислете 
си за някой наистина тежък из-

пит. Какво щеше да стане, ако не 
се бяхте подготвили, както тряб-

ва - какво щеше да стане в самия 
ден на изпита? Всички знаем, че 
резултатите от такова пренебрег-
ване няма да са добри. Дори и 
тези, на които не им предстоят 
същински изпити, се подготвят 
по други направления - в проак-

тивно търсене на знание и силно 
личностно посвещение за пости-

гане на поставените цели.
Изглежда, че всичко, което си 

струва в живот, изисква някакъв 
вид подготовка, за да се превър-

не в успех. Дори нещо толкова 
просто, както приготвяне на яде-

не, изисква мисъл и подготовка, 
ако искаме да стане вкусно и да 
достави наслада. Всяко успешно 
усилие трябва да бъде предше-

ствано от внимателно планиране, 
усърдна работа и постоянство. 
Колко повече тогава това важи за 
християнската опитност?

Едно от най-вълнуващите 
неща, които биха могли да се 
случат в човешката опитност, е 
късният дъжд. В заключителния 
час на историята, ако го пропус-

нем, ще пропуснем също Божия 
печат и вечния живот.

Дъждът в древния 
Израил

В Захария 10:1 четем, че Господ 
ще изпрати „дъжд във времето на 
пролетния дъжд.” Следователно, 
под думата „късен” можем да за-

ключим, че трябва да е имало по-

добно събитие преди това - или с 
други думи - ранен дъжд.

Древните израилтяни са живе-

ели в селскостопанско общество, 
където животът им зависел до го-

ляма степен от реколтите - следо-

ватлено и от дъжда. Ако бяха ве-

рни, Бог бе обещал два основни 
валежа. Във Второзаконие 11:13, 
14 четем: „Ако слушате прилеж-

но заповедите Ми, които днес ви 
заповядвам, да любите Господа 
вашия Бог и да Му слугувате с ця-

лото си сърце и с цялата си душа, 
тогава ще давам на земята ви дъ-

жда на времето му - и ранния и 
късния, за да събираш житото си, 
виното си и дървеното си масло.” 
„Под символа на ранния и късния 
дъжд, който падаше в източните 
земи по време на сеитбата и жът-

вата, еврейските пророци пред-

сказаха изливането на духовна 
благодат в извънредна мярка вър-

ху Божията църква.” 1

    I. Ранният дъжд
За да разберем по-добре къс-

ния дъжд, нека разгледаме на-

кратко ранния дъжд: „,Господ 
нашия Бог, Който дава ранния 
и късния дъжд на времето му” 
(Еремия 5:24). Следователно, 
трябва да е имало време за ран-

ния дъжд. Кога беше това? 
Четем, че „изливането на Све-

тия Дух в деня на петдесетница 
беше ранният дъжд.” 2  И така, 
какво точно се случи в деня на 
Петдесетница?

Четем, че учениците „всички 
единодушно бяха в постоянна 
молитва, с някои жени и Мария, 
майката на Исуса, и с братята 
Му” (Деяния 1:14). Те бяха ак-

тивно ангажирани в молитва и 
умоляване, не само поотделно, 
но и заедно.

Както ръководители, така и 
миряни търсеха Бога със смире-

ние. В Деяния 1:23– 25 вижда-

ме, че бяха организирана група 
и провеждаха църковните дела 
по един систематичен, посве-

тен начин. В Деяния 2:1 четем, 
че „те всички бяха в единодушие 
на едно място” и тогава Свети-

ят Дух дойде на тях в страхотна 
мярка.
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„В този определен от Бога ден, 
Господ изля благодатно Светия 
Дух върху малкото общество от 
вярващи, които бяха първите 
плодове на християнската църк-

ва.” 3
Тук не се представя непремен-

но голяма църква с много хора, 
грандиозни сгради или впечатля-

ващи институции. По-скоро Хрис-

тос търси онези, които сериозно 
се стараят да се придържат към 
настоящата истина и които са 
обединени в усилията си да Му 
служат. Те са само Неговите пър-

ви плодове, което означава, че 
ще има и други след тях.

    II. Късният дъжд
„Радвайте се, прочее, и вие, 

сионови чада, и веселете се в 
Господа вашия Бог; защото ви 
дава есенен дъжд със справед-

лива мярка, и ви наваля дъжд 
- есенен и пролетен - в първия 
месец” (Йоил 2:23). Във връзка с 
ранния дъжд в дните на първите 
апостоли четем, че: „радостната 
вест за един възкръснал Спаси-

тел беше занесена до краищата 
на обитаемия свят. Грешниците 
се съюзиха с християните в тър-

сене на бисера с голяма цена. 
Всеки християнин видя в брат си 
божественото подобие на велико-

душие и любов. Преобладаваше 
един интерес. Една цел поглъща-

ше всички други. Всички сърца 
туптяха в хармония. Единствена-

та амбиция на вярващите беше 
да разкрият подобие на Христо-

вия характер и да се трудят за 
разпространението на Неговото 
царство. [цитирано Деяния 4:32, 
33; 2:47.] Христовият Дух оживя-

ваше цялото събрание, понеже 
бяха намерили бисера с голяма 
цена. 

„Тези сцени ще се повторят, но 
с по-голяма сила. Изливането 
на Светия Дух в деня на Петде-

сетница беше ранният дъжд, но 
късният дъжд ще бъде по-оби-

лен. Духът очаква да Го поиска-

ме и приемем. Христос трябва да 
бъде отново разкрит в пълнота 
чрез силата на Светия Дух.” 4

„Единствената 
амбиция на 

вярващите беше да 
разкрият подобие 

на Христовия 
характер и да 
се трудят за 

разпространението 
на Неговото 

царство” 
    III. Кога ще се излее 
късният дъжд?

Под въздействие на ранния дъжд 
„стотици провъзгласиха вестта: „Бо-

жието царство наближи.” Нищо не 
можеше да ги възспре, те бяха неус-

трашими за заплахи. Господ говоре-

ше чрез тях; и където и да отиваха, 
болните биваха изцелявани и на бе-

дните се проповядваше евангелие-

то.”
„Бог може да работи толкова мо-

гъщо, когато хората се отдадат да 
бъдат управлвани от Светия Дух.

„Обещанието за Духа принадлежи 
също и на нас днес, както принадле-

жеше на първите ученици. Днес Бог 
ще надари мъже и жени със сила 
отгоре, както надари онези, които в 
Деня на Петдесетница чуха словото 
на спасението. Именно в този час 
Светият Дух и Неговата благодат са 
за всички, които се нуждаят от тях и 
които ще Му повярват дословно.” 5

Наш дълг е да се молим за това. 
Като виждаме, че е време да по-

лучим късния дъжд,  кое е едно от 
задълженията ни в това отноше-

ние? „Искайте от Господа дъжд във 
време на пролетния дъжд; и Господ, 
който прави светкавици, ще им даде 
изобилен дъжд, и трева всекиму на 
полето” (Захария 10:1). „Искайте, и 
ще ви се даде; търсете, и ще наме-

рите; хлопайте, и ще ви се отвори, 
защото всеки, който иска, получава; 
който търси, намира; и на тогова, 

който хлопа, ще се отвори.” (Матей 
7:7, 8). „Нека християните . . . умоля-

ват с вяра за обещаното благосло-

вение, и то ще дойде.” 6
„Братя и сестри, умолявайте за 

Светия Дух, Бог стои зад всяко обе-

щание, което е дал.” 7

    IV. Каква е целта на 
късния дъжд?

Разбиране за делото на Светия 
Дух

Знаем, че късният дъжд е сино-

ним на изливането на Светия Дух 
в пълнота. Често, обаче, хората 
не успяват да разберат как се 
проявява Светият Дух.

„Съществува опасност за хора-

та в нашите редици да допуснат 
грешка относно получаването 
на Светия Дух. Мнозина предпо-

лагат някаква емоция или въз-

буждане на чувства като дока-

затлество за присъствието на 
Светия Дух. Има опасност да не 
се разберат правилните настро-

ения и че Христовите думи „като 
ги учите да спазват всичко, което 
съм ви заповядал” (Матей 28:20) 
да загубят своето значение.” 8

И така, ако доказателство за 
Светия Дух не бъде намерено в 
някакво възторжено чувство или 
емоция, какво тогава е делото на 
Светия Дух?

Исус обясни, че Утешителят 
„ще обвини света за грях, за пра-

вда и за съдба” (Йоан 16:8).

    A. Изобличава за грях
„Винаги, когато някой изобличи 

греха, който представлява прес-

тъпване на закона, животът му 
ще бъде доведен в съобразяване 
със закона, в съвършено послу-

шание. Това е делото на Светия 
Дух. Линията на разграничение 
ще бъде ясна и отличителна меж-

ду онези, които обичат Бога и па-

зят Неговите заповеди, и хората, 
които не Го обичат и не зачитат 
Неговите предписания.” 9

    Б. Изобличава за 
правда

„Ако въобще бъдат спасени, 
проповедниците и народът тряб-
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Форум
ва да бъдат спасявани ден след 
ден, час след час. Трябва да гла-

дуват и жадуват за Христовата 
праведност, просветлението от 
Светия Дух.” 10

    В. Изобличава за съд
„Хората трябва да бъдат преду-

предени да се подготвят за пред-

стоящия съд. За тази цел Бог 
призовава работници, които са 
верни, чисти и свети, такива, кои-

то са почувствали собствената си 
нужда от умилостивяващата кръв 
на Христос и освещаващата бла-

годат на Неговия Дух.” 11

    Г. Дава сила за 
свидетелстване

В Матей 24:14 четем: 
„И това благовестие на 
царството ще бъде 
проповядвано по 
цялата вселена за 
свидетелство на 
всичките народи; 
и тогава ще дойде 
свършекът” (Матей 
24:14). „Вестта на 
третия ангел ще 
бъде провъзгласе-

на. Когато настане 
време да се даде с 
най-голяма сила, Гос-

под ще работи чрез 
скромни инструменти, 
като ръководи умовете на 
онези, които се посвещават 
на Неговата служба. Работни-

ците ще бъдат квалифицирани 
по-скоро чрез помазването на 
Неговия Дух, отколкото чрез обу-

чение в реални институции. Хора 
на вярата и молитвата ще бъдат 
принудени да излизат със свята 
ревност, заявявайки думите, кои-

то Бог им дава.
Греховете на Вавилон ще се из-

ложат наяве. Страшните резул-

тати от налагане на църковните 
обреди чрез гражданската власт, 
настъпването на спиритизма, 
прикритият, но бърз напредък на 
папската власт - всичко това ще 
бъде демаскирано. Хората ще 
се стреснат от тези тържествени 
предупреждения. Хиляди по хи-

ляди ще слушат, които никога не 
са слушали подобни думи. С уди-

вление ще чуят свидетелството, 
че Вавилон е църквата, паднала 
поради греховете и заблудите си, 
поради отхвърлянето на истина-

та, изпратена й от небето. . . .
„Когато борбата достигне нови 

полета и умовете на хората се 
насочат към потъпкания закон на 
Бога, Сатана ще се задейства. Си-

лата, придружаваща вестта, само 
ще вбеси тези, които й се проти-

вопоставят. Духовниците ще по-

л о - ж а т 

п оч - т и 
свърхчовешки усилия, за да на-

правят светлината да не достиг-
не до тяхното паство. Чрез всяко 
средство, с което разполагат, ще 
се опитат да смълчат обсъждане-

то на тези жизнено важни въпро-

си. Църквата апелира към силна-

та ръка на гражданската власт и 
в това дело папистите ще се обе-

динят с протестантите.
Когато движението за налагане-

то на неделята стане по-дръзко и 
решително, ще се прибегне към 
законови мерки срещу пазители-

те на заповедите.”12

Дали трябва да се страхуваме 
от това гонение? „Блажени гоне-

ните заради правдата, защото е 
тяхно небесното царство. Блаже-

ни сте, когато ви хулят и ви гонят, 
и говорят против вас лъжливо, 
всякакво зло заради Мене; рад-

вайте се и веселете се, защото 
голяма е наградата ви на небеса-

та, понеже така гониха пророци-

те, които бяха преди вас” (Матей 
5:10–12).

    Д. Как стои въпросът 
за нас?

„Късният дъжд, или освежение-

то от присъствието на Господа, 
ще дойде, за да даде сила на 

високия вик на третия ангел 
и да подготви светиите да 

устоят в периода, когато 
ще се излеят седемте 
последни язви” (Оп-

итности и видения, 
стр. 86). Но светии-

те вече са наречени 
светии, те са вече 
очистени и способ-

ни да им се повери 
последната вест на 
милост към една 
паднала раса. Това 

не посочва време, 
когато ние все още 

ще поправяме дефе-

ктните си характери, по-

неже сме били мързеливи 
да го направим преди. Не 

забравяйте, четем, че: „Защо-

то дойде времето да се започне 
съдът от Божието домочадие” (1 
Петър 4:17). Изследователният 
съд трябва да се проведе . . . и 
благодатното време ще приклю-

чи за онези, които познават тази 
вест, преди да стане това за оста-

налия свят.
Както споменахме, хората, ръ-

ководени от Светия Дух, имат за 
първостепенна цел в живота си 
чистото посвещение и мисион-

ската работа. Апостол Павел е 
пример за човек, който поставя-

ше другите на първо място: „От-

сега нататък се пази за мене ве-

нецът (правдата), който Господ, 
праведният Съдия, ще ми възда-
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де в оня ден; и не само на мене, 
но и на всички, които са обикна-

ли Неговото явление” (2 Тимотей 
4:8).

Защо постъпваше така? „Поне-

же Христовата любов ни принуж-

дава” (2 Коринтяни 5:14).
„Учениците не молеха благо-

словение за себе си. На тях ле-

жеше товарът за души. Еванге-

лието бе занесено до краищата 
на земята и те изискаха да бъ-

дат надарени със силата, която 
Христос бе обещал. Тогава се 
изля Светият Дух и хиля-

ди се обърнаха в един 
ден.”13

„[Бог] се е врекъл 
да чуе вика ни, ко-

гато идваме при 
Него, изповядвай-

ки собственото си 
недостойнство и 
грях. Честта на 
Неговия престол 
е заложена за 
изпълнението на 
Неговата дума 
към нас.” 14

    V. Защо 
все още не 
сме получили 
късния дъжд?

    A. Липса на 
задълбочена 
духовна опитност

„Земята сама по себе си произ-

вежда, първо ствол, после клас, 
подир това пълно зърно в класа” 
(Марк 4:28).

„Мнозина в значителна степен 
не успяват да получат ранния 
дъжд. Не са получили всички 
предимства, които Бог им е оси-

гурил по този начин. Очакват, че 
липсата ще се набави от късния 
дъжд. Когато ще се излее най-бо-

гатото изобилие на благодат, ще 
възнамеряват да отворят сърца-

та си, за да го приемат. Те до-

пускат ужасна грешка. Делото, 
което Бог е запонал в човешкото 
сърце, давайки светлината и по-

знанието Си, трябва да напред-

ва постоянно. Всеки поотделно 
трябва да осъзнае собствената 
си нужда. Сърцето трябва да се 
изпразни от всяко осквернение и 
очисти, за да може Светият Дух 
да обитава в него. Именно чрез 
изповед и изоставяне на греха, 
чрез сериозна молитва и посве-

щение на Бога ранните ученици 
се под- готви-

х а 

з а 
изливането на Светия Дух в деня 
на Петдесетница.” 15

Б. Задоволяване само с 
една изповед на вяра

Исус попита: „Защо Ме зовете, 
Господи, Господи! и не вършите 
това, което казвам?” (Лука 6:46).

„Никой не може да се осланя 
на своята изповед на вяра като 
доказателство, че има спасител-

на връзка с Христос. Не трябва 
само да казваме „Вярвам,” но и 
да практикуваме истината. Ние 
доказваме връзката си с Него, 

именно като се съобразяваме с 
Божията воля в думите, поведе-

нието и характера си.”16

    B. Липса на интерес
„Ако иска някой да върши Него-

вата воля, ще познае, дали уче-

нието е от Бога, или Аз от Себе 
Си говоря.”

„Христос заяви, че божестве-

ното влияние на Духа ще бъде с 
последователите Му до края. Но 

обещанието не се цени, както 
трябва; затова изпълнение-

то му не се вижда, както 
би могло. Обещанието 

за Духа е въпрос, 
за който малко се 

мисли; и резулта-

тът е единстве-

но това, което 
може да се оч-

аква - духовна 
суша, духов-

на тъмнина, 
духовен упа-

дък и смърт. 
Вниманието 
се поглъща 
от второсте-

пенни въпро-

си и божест-

вената сила, 
която е необхо-

дима за израства-

не и напредъка на 
църквата и която би 

донесла всички остана-

ли благословения заедно 
със себе си, отсъства, макар 

че се предлага в безкрайната си 
пълнота.”17

„Ако умът бъде изпълнен с 
други неща, настоящата ис -

тина е извън него и на чела -

та ни няма място за печата 
на живия Бог.  Видях, че поч -

ти е приключило времето, 
през което Исус остава в све -

тя-светих, и че е възможно 
това да продължи само още 
малко време. Колко свобод -

но време, което имаме, би 
трябвало да се посвети на 
изучаване на Библията, коя -

то ще ни съди в последния 
ден.”  18
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Г. Липса на плодове
„Така и вярата, ако няма дела, 

сама по себе си е мъртва. Но ще 
рече някой: Ти имаш вяра, а пък 
аз имам дела; ако можеш, пока-

жи ми вярата си без дела, и аз 
ще ти покажа вярата си от моите 
дела” (Яков 2:17, 18).

„Не всички, които изповядват, 
че пазят съботата, ще бъдат за-

печатани. Мнозина дори между 
тези, които преподават истината 
на други, няма да получат Божия 
печат на челата си. Те са имали 
светлината на истината, знаели 
са волята на своя Господар, раз-

бирали са всяка точка от нашата 
вяра, но не са имали съответни 
дела.” 19

Д. Нежелание да 
осъзнаем нуждата си

„Понеже казваш: Богат съм, за-

богатях и нямам нужда от нищо, 
а не знаеш, че ти си окаяният, 
нещастен, сиромах, сляп и гол” 
(Откровение 3:17).

„Тези, които отказват да бъдат 
издялани от пророците и не ус-

пяват да очистят душите си в 
покоряване на цялата истина, 
и които са склонни да повяр-

ват, че състоянието им е далеч 
по-добро, отколкото е в действи-

телност, ще дойдат до времето 
на изливане на язвите и тогава 
ще видят, че са имали нужда да 
бъдат издялани и подравнени 
за сградата. Но тогава няма да 
има време да извършат това, 
нито Посредник, който да се за-

стъпва за случая им пред Отец. 
Видях, че никой няма да може 
да участва в „освежението,” ако 
не е получил победа над всеки 
свой характерен грях, над гор-

дост, егоизъм, любовта към све-

та и над всяка погрешна дума и 
действие. Следователно, трябва 
да се приближаваме все повече 
към Господа и да търсим реши-

телно онази подготовка, която 
ще е нужна, за да бъдем напра-

вени способни да издържим в 
битката в Господния ден. Нека 
всички помнят, че Бог е свят и 
че само свети същества могат 

да обитават в Неговото присъст-

вие.”20

Именно чрез 
изповед и 

изоставяне 
на греха, чрез 

сериозна молитва 
и посвещение 

на Бога ранните 
ученици се 

подготвиха за 
изливането на 

Светия Дух.
Е. Неправда и бунт

„Не се ли боите от Мене? Каз-

ва Господ, не ще ли треперите 
пред Мене, Който с вечна запо-

вед съм поставил пясъка за гра-

ница на морето, която не може 
да премине; тъй че, макар въл-

ните му да се издигат, пак няма 
да преодолеят, при все, че бучат, 
пак няма да я преминат? Но тия 
люде имат бунтовно и непокорно 
сърце; възбунтуваха се и отидо-

ха. Не казват в сърцето си: Нека 
се боим сега от Господа нашия 
Бог, Който дава ранния и късния 
дъжд на времето му, Който пази 
за нас определените седмици 
на жетвата. Вашите беззакония 
отвърнаха тия неща, и вашите 
грехове ви лишиха от доброто. 
Защото се намират между люде-

те Ми нечестивци, които, наблю-

давайки както причакващ ловец, 
полагат примки, ловят човеци. 
Както клетката е пълна с птици, 
така къщите им са пълни с плод 
на измама, чрез която те се въз-

величиха и обогатиха.
Отлъстяха, лъщят, дори преля-

ха със своите нечестиви дела; не 
защищават делото - делото на 
сирачето, за да благоденствуват, 

и правото на бедните не отсъж-

дат. Няма ли да накажа за това? 
казва Господ, Душата Ми не ще 
ли въздаде на такъв народ? Уди-

вително и ужасно нещо стана в 
тая страна: Пророците пророку-

ват лъжливо, и свещениците гос-

подствуват чрез тях; и людете Ми 
така обичат; а какво ще правите 
в окончателното следствие на 
това?” (Еремия 5:22–31).

„Бог желае да положи Духа Си в 
теб, но не може да направи това, 
докато си толкова изпълнен със 
себе си.” 21

Липса на посвещение
„Сега Господ не работи да дове-

де много души в истината поради 
църковните членове, които нико-

га не са били обърнати, и онези, 
които някога са били обърнати, 
но са отстъпили. Какво влияние 
биха оказали тези непосветени 
членове върху новообърнати-

те? Дали няма да осуетят въз-

действието на дадената от Бога 
вест, която трябва да носи Него-

вият народ?” 22

Следва продължение. 
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„НАЙ-ЦЕННАТА ВЕСТ”
Доктринален семинар

Порумбаку, Сибиу, Румъния

Чрез Божията благодат болшин-

ството от евангелските служите-

ли—проповедници, старейшини, 
библейски работници—от евро-

пейския регион на нашата църква 
присъстваха на семинара върху 
библейската доктрина в Порумба-

ку, Сибиу, Румъния, в периода 29. 
октомври – 4. ноември, 2018. През 
тази седмица почувствахме дъл-

боко Божието присъствие и бла-

гословение чрез топлото братско 
общение и красивата природна 
атмосфера на кампуса, домакин на 
събитието.

Темата на семинара беше 
най-важната тема, която следва да 
ангажира вниманието и интереса 
ни относно спасението, темата над 
всички други теми: „Христос наша 
правда,” истината, която ще под-

готви един народ за скорошното 
идване на нашия скъп Спасител. 

Темите бяха изнесени от бр. Дави 
Силва, председател на Генерална-

та конференция, и бр. Петер Лау-

шевич, първи зам. председател.
Имахме също привилегията да 

чуем няколко медицински теми, 
изнесени от бр. Драган Иванов, 
директор на Медицинския мисион-

ски отдел, и бр. Емил Барбу, негов 
асистент при този отдел.

В този семинар темите на бр. 
Силва се базираха на писмото на 
апостол Павел към римляните - в 
съчетание с пасажи от Духа на 
пророчеството, в което послание 
вдъхновеното Божие слово раз-

крива скъпоценната истина за пра-

ведност чрез вяра. Павел заявява: 
„Не се срамувам от благовестието 
[Христово]; понеже е Божия сила 
за спасение на всеки, който вяр-

ва, първо на юдеина, а после и на 
езичника. Защото в него се открива 
правдата, която е от Бога чрез вяра 
към вяра, както е писано: "Правед-

ният чрез вяра ще живее.” (Римля-

ни 1:16, 17).
„В своето послание към римляни-

те Павел излага великите принципи 
на евангелието. Той заяви своята 
позиция по въпросите, които пред-

извикваха големи разисквания в ев-

рейските и езическите църкви, като 
показа, че надеждите и обещания-

та, принадлежали някога специал-

но на евреите, сега се предлагат 
наравно и на езичниците. 

„С голяма яснота и сила апосто-

лът представи доктрината за оп-

равдание чрез вяра в Христа. Той 
се надяваше другите църкви да по-

лучат помощ от указанието, което 
изпрати на християните в Рим; но 
колко малко би могъл да предвиди 
далеч разпростиращото се влия-

ние на своите думи! През всички 
векове великата истина на оправ-

дание чрез вяра е стояла като мо-

щен фар, за да отвежда каещите се 
грешници в пътя на живота. Имен-

но тази светлина разпръсна мрака, 
който бе обгърнал ума на Лутер, и 
разкри пред него силата на Хрис-

товата кръв да очиства от грях. 
Същата светлина е насочвала хи-

ляди обременени от грях души към 
истинския Източник на прощение и 

мир. Всеки християнин има причи-

на да благодари на Бога за посла-

нието към църквата в Рим.” 1
„В Своята голяма милост Господ 

изпрати особено ценна вест към 
Своя народ чрез братята Уагонър и 
Джоунс. Тази вест трябваше да на-

прави издигнатия Спасител да из-

пъкне по-отчетливо пред света като 
жертва за греховете на целия свят. 
Тя представи оправданието чрез 
вяра в Гаранта; прикани хората да 
получат Христовата праведност, 
която се изявява в послушание към 
всички Божии заповеди.

Мнозина са изгубили Исус от по-

гледа си. Имали са нужда очите 
им да бъдат насочени към Негова-

та божествена личност, Неговите 
заслуги и Неговата непроменима 
любов към човешкото семейство. 
В ръцете Му е дадена всяка власт, 
за да може да раздава богати да-

рове на хората, придавайки без-

ценния дар на Своята праведност 
на безпомощния човешки деятел. 
Това е веста, която Бог заповяда 
да се даде на света. Това е трета-

та ангелска вест, която трябва да 
се прогласи с висок глас и която 
трябва да бъде придружена от из-

ливането на Неговия Дух в голяма 
мярка.” 2

Презентацията на бр. Петер Ла-

ушевич „Омъжени за Христос” 
отново насочи вниманието към 
красивата библейска съпоставка 
между брака на един мъж с него-

вата съпруга и „брака” на Христос 
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с вярващия. „Или не знаете, бра-

тя, (защото говоря на човеци, кои-

то знаят що е закон), че законът 
владее над човека само, докогато 
той е жив? Защото омъжена жена 
е вързана чрез закона за мъжа, до 
когато той е жив; но когато мъжът 
умре тя се освобождава от мъже-

вия закон. И тъй, ако при живота на 
мъжа си тя се омъжи за друг мъж, 
става блудница; но ако умре мъжът 
й, свободна е от тоя закон, и не ста-

ва блудница, ако се омъжи за друг 
мъж. И тъй, братя мои, и вие умря-

хте спрямо закона чрез Христовото 
тяло, за да се свържете с друг, си-

реч, с възкресения от мъртвите, за 
да принасяме плод на Бога” (Рим-

ляни 7:1–4).
„Всяка връзка, която създаваме, 

независимо колко е ограничена, 
упражнява някакво влияние върху 
нас. Степента, в която се поддава-

ме на това влияние, ще се опреде-

ля от степента на интимност, посто-

янството на общуването и любовта 
и почитанието към този, с когото се 
свързваме.” 3

Също както съпругът става едно 
със съпругата си, споделяйки съ-

щия дух, докато общуват взаимно 
в живота, така и колкото повече 
общуваме със „стария човек”—же-

ланията и наклонностите на плъ-

тта—толкова повече заприличваме 
на него. И обратното, като умираме 
за претенциите на плътта, като раз-

пъваме стария човек, ние възкръс-

ваме с Исус в нов живот, готови за 
брак с Него, брак, който ще трае 
през вечността. „Така чрез опозна-

ване и общуване с Христос можем 
да станем като Него, единствения 
безпогрешен Пример.” 4

„Чрез които се подариха скъпо-

ценните нам и твърде големи обе-

щания, за да станете чрез тях учас-

тници на божественото естество, 
като сте избягали от произлязлото 
от страстите разтление в света” (2 
Петър 1:4). Раждането отново, но-

ворождението (Йоан 3:3–5) ни пра-

ви да участваме в божественото 
естество.

В презентацията „Какво е пра-

ведност?” стана ясно значението 
на праведността и как може да се 
постигне и изрази в ежедневната 
опитност на християнина. 

„Не знаете ли, че комуто преда-

вате себе си като послушни слуги, 
слуги сте на оня, комуто се покоря-

вате, било на греха, който докарва 
смърт, или на послушанието, което 
докарва правда?” (Римляни 6:16).

„Религията, която произлиза от 
Бога, е единствената религия, коя-

то води към Бога. За да Му служим 
правилно, трябва да се родим от 
божествения Дух. Той ще очисти 
сърцето и обнови ума, давайки ни 
нов капацитет да познаваме и оби-

чаме Бога. Ще ни даде доброволно 
послушание на всички Негови из-

исквания. Това е истинско поклоне-

ние.” 5
„Дечица, никой да не ви заблуж-

дава: който върши правда, праве-

ден е, както и Христос е праведен” 
(1 Йоан 3:7). Това означава да има-

ме характер като този на Господ 
Исус.

Освен духовните теми се равд-

вахме на особено важните теми в 
здравната сфера, изнесени от бра-

тята Драган Иванов и Емил Барбу 
- теми като „Отворените прозорци 
към небето”, „Ползите от автофаги-

ята” и „Възкресение и новоражда-

не в светлината на Божието слово.” 
Като евангелски работници, заети 
със служене на хората, ние тряб-

ва да се грижим за собственото си 
здраве - талант, който е толкова це-

нен, че трябва да полагаме всяко 
усилие, за да осигурим възможно 
най-високо ниво както на духовно-

то, така и на физическото здраве, 
а също възможно най-съобразно с 
Господната воля за нас!

След презентациите, както ду-

ховните, така и здравните, бе да-

дена възможност за устни и писме-

ни въпроси. Всички ние получихми 
по-добро разбиране по различните 
аспекти на скъпоценните истини, 
които бяха изнесени, в една дина-

мична среда.
Всяко утринно и вечерно бого-

служение предоставяше възмож-

ност на всички участници да задъл-

бочат разбирането си по темите от 
семинара, тъй като нашите колеги, 
евангелски работници от Европей-

ския регион, представяха навре-

менно размишление от Божието 
слово. 

В съботния ден, освен евангел-

ските служители, които присъст-

ваха на семинара, дойдоха много 
други братя от църквите в съсед-

ство, някои от по-далечни места, 
за да се радват на Божието слово, 
братското общение и следобедна-

та програма за хваление и опит-

ности. На 4. ноември, неделя, се-

минарът приключи под особеното 
благословение на Господа, след 
което работниците се отправиха 
към домовете и съответните си ми-

сионски полета.
Благодарим на Господ за всеки 

момент, прекаран на този семи-

нар, и нека Той направи всеки при-

съствал, заедно с целия Божий на-

род, да приеме с цяло сърце тази 
най-важна вест на оправдание 
чрез вяра! И под силата на Светия 
Дух нека помогне на всички ни да 
прогласим тази спасителна вест до 
всички краища на света; и когато 
Господ дойде, да ни даде голямата 
радост да продължим с Него в свя-

тото Му царство завинаги!
 

Източници
1 Деяния на апостолите, стр. 373, 
374.
2 Свидетелства към 
проповедниците, стр. 91, 92.
3 Свидетелства, т. 5, стр. 222.
4 Пак там, стр. 222, 223.
5 Животът на Исус, стр. 189.
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ЗА ДЕЦАТА

ЗА ДЕЦАТА

Да си нарисуваме цел
Барбара Монтроуз

Преди много години в Англия имало момче на име 
Уилям Кери. Баща му бил тъкач - но малкият син не 
бил удачен за този вид работа. Когато бил на 
14, трябвало да научи занаят от обу-

щар, човек, който поправя обувки.
До 18-годишна възраст Уи-

лям имал радостта да познае 
Исус като свой Спасител и 
се опитал по много начини 
да каже на своя невяр-

ващ шеф, г-н Неколс, за 
Господа. Минало доста 
време, но преди въз-

растният мъж да умре, 
най-накрая приел Исус 
в сърцето си. Победата 
му вдъхновила младия 
Уилям да пожелае да 
намери повече души, с 
които да сподели еванге-

лието. 
Къде ли може да са тези 

души, чудел се Уилям. . . 
Решил да направи голяма кар-

та от кафява хартия и парчета кожа 
и я закачил в своя обущарски магазин. 
Изучавал много държави по света, броя на 
хората на всяко място, какъв е животът им и в какво 
вярвали. Като поглеждал към своята карта, Уилям 
си мислел за всички хора по света, които не позна-

вали Исус, и плачел за тях.
Изминали години, преди младият обущар да на-

прави нещо съществено за своята цел, но накрая 

на 32-годишна възраст, заедно със своята съпруга 
и деца, отпътувал за Индия, за да занесе евангел-

ската вест на този народ. Там в Индия семей-

ство Кери работели 7 дълги години все-

ки ден, опитвайки се да спечелят 
души за Исус. Не било лесно, по-

неже не виждали никакви пло-

дове от работата си, но не се 
отказвали... 

И тогава най-накрая ня-

кой приел вестта! Скоро 
след това, с Божията 
помощ, последвали 
още хиляди.

А ти? Може да си 
имаш своята стена 
- или най-малко те-

традка - където да си 
сложиш снимка. Какво 

изобразява твоята люби-

ма снимка?
Вероятно коли, самолети, 

животни или хубави дрехи? 
Помисли за картата на Уилям 

- и как му е помогнала да оста-

не фокусиран и да направи живота 
си по-специален. Станал известен със 

своята вярност като смел мисионер за Христос. 
Той е бил щастлив, понеже е вършел най-добра-

та работа на света - да печели души за Господа. 
Неговата цел може да бъде и наша: „Очаквайте 
големи неща от Бога! Опитвайте големи неща за 
Бога!”


