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Молитвена седмица

В днешния век на информация е срав-
нително лесно да се научи нещо за хората 
онлайн и да се види какви са приятелите 
им.   

В Писанието нашият Господ Исус Хрис-
тос заявява: „Вие сте Ми приятели, ако 
вършите онова, което ви заповядвам. Не 
ви наричам вече слуги, защото слугата не 
знае що върши Господарят му; а вас нари-
чам приятели, защото ви явявам всичко що 
съм чул от Отца Си. Вие не избрахте Мене, 
но Аз избрах вас, и ви определих да изле-
зете в света и да принасяте плод и плодът 
ви да бъде траен; та каквото и да поиска-
те от Отца в Мое име, да ви даде” (Йоан 
15:14–16). 

Като Негови приятели Христос ни се до-
верява за това да Го представим подходя-
що пред хората, които не Го познават. Отна-
сяме ли се сериозно към тази отговорност? 
Оценили ли сме тази велика привилегия 
така, както би трябвало? Още една година 
приближава края си и нашият най-голям 
Приятел е излял много благословения вър-
ху всеки един от нас. Дали не е време да 
споделим по-свободно с други, които нико-
га не са се срещали с Него? В Матей 28:19, 
20 Господ ни повелява: „Идете, прочее, на-
учете всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух, като 
ги учите да пазят всичко що съм ви запо-
вядал; и ето, Аз съм с вас винаги, дори до 
края на света.”  

Четивата за тази година, Христови по-
сланици, трябва да ни вдъхновят и мотиви-
рат към по-дълбока ревност да представим 
правилно върховното управление и неего-
истичната политика на третото небе - не-
бесното светилище, където царува нашият 
Господар. Целта на тези четива е да ни оси-
гурят инструментите, с които да изпълним 
по-ефективно повелята на нашия Господ.   

Нека всеки един от нас с молитва да 
обърне внимание на своята духовна нужда 
в това отношение, споделяйки това чети-
во и с други, които може да са изолирани 
или на път към небето, като имаме предвид 
следните дати:

Молитва с пост:  събота, 15 декември

Дарби за мисии:  неделя, 16 декември

Нашата молитва е Христовият Дух да 
вложи енергия в нашите сърца, за да се 
възползваме от тази възможност с цялото 
си сърце - очаквайки с нетърпение да се 
намерим по-пламенни в делото на нашия 
Отец (Лука 2:49).
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Във 2 Коринтяни, глава 5, апос-
тол Павел заявява, че „ако е някой в 
Христа, той е ново създание; старо-
то премина; ето, [всичко] стана ново” 
(стих17). В стих 18 той продължава, 
че Христос е възложил на тези нови 
създания службата на примирение-
то. В стих 20 потвърждава, че „от 
Христова страна сме посланици”. И 
така, да обобщим: 

1. Като сме родени отгоре, ние 
ставаме нови създания; 

2. Като сме нови създания , ние 
ставаме служители на примире-
нието между хората и Бога, както и 
между хората и техните ближни; 

3. Нови създания и следовател-
но служители, ние сме Христови 
посланици.

Можем ли да видим една голяма 
привилегия в това да бъдем посла-
ници на Христос?

Посланикът е най-висшият пра-
вителствен служител, който пред-
ставлява своята държава пред дру-
га нация. В този смисъл посланикът 
трябва да бъде личност, която се 
ползва с голям респект както в своя-
та държава, така и в нацията-дома-
кин. Винаги, когато има сериозна 
криза между две нации, се извърш-
ва незабавна консултация с посла-
ника, при което в много случаи по-
сланикът действа като служител на 
помиряване между двете държави.

Библията визира всички истин-
ски християни като посланици от 
Христова страна, представляващи 
небесното правителство пред све-
та. Те разбират езика на небето и 
го превеждат на езика на земята. Те 
са служители на помирението, като 
представляват Христовия характер 
пред света; като привличат внима-
нието към Христос и ходатайстват 
с Христос в полза на грешниците. 
Накратко, те са висши служители в 
името на Христос пред света. 

За християнина не се налага сам 
да провъзгласи себе си за посланик; 
но чрез своето поведение - думи и 
дела, той разкрива, че представля-
ва Господния характер. Не всички 
ще служат с еднакъв капацитет и по 
един и същ начин. Но всяко Божие 

дете трябва да бъде вярно на своя-
та отговорност.

Когато Петър и Йоан бяха дове-
дени в присъствието на Синедрио-
на, тяхното дръзновение и неустра-
шимо поведение направи така, че 
слушателите „познаха, че са били с 
Исуса” (Деяния 4:13). 

Да бъдеш посланик включва 
голяма привилегия и голяма отго-
ворност. Никак не е малка позици-
ята да се представлява небесното 
царство. А какво да кажем за по-
ведението на посланика? Всичко, 
което казва и извършва, трябва да 
отразява царството, което той пред-
ставлява.  

„След възкресението Си Хрис-
тос извършва делото Си на земята 
посредством избраните посланици, 
чрез които Той говори на човешки-
те деца и обслужва нуждите им. 
Великият ръководител „Глава” на 
църквата надзирава Своето дело 
посредством мъже, назначени от 
Бога да действат като Негови пред-
ставители.   

„Позицията на тези, които са 
били призовани от Бога да работят 
със слово и учение за изграждането 
на Неговата църква, е натоварена 
с голяма отговорност. От Христова 
страна те са определени да умо-
ляват мъже и жени да се помирят 
с Бога, при което биха могли да из-
пълнят мисията си, само като при-
емат мъдрост и сила отгоре.”¹ 

Пряко общуване
Посланиците трябва да под-

държат постоянно общуване с 

правителството, което предста-
вляват. Трябва да работят в съ-
вършена хармония с лицето, 
поставено над тях в тяхната дър-
жава.  

Аналогично на това трябва да 
се случи с Христовите послани-
ци. Те трябва да поддържат по-
стоянно общуване със своя Цар, 
Исус Христос.

„Самият този, който препо-
дава словото, трябва да живее 
съзнателно в ежечасно общение 
с Бога чрез молитва и изучава-
не на Неговото слово, понеже 
там е източникът на сила. . . . С 
настойчивост, която не търпи от-
каз, трябва да умолява Бога да го 
подкрепи и утвърди за изпълне-
ние на дълга и устояване в изпи-
тание, както и да докосне устните 
му с жив огън. Твърде слабо са 
се хванали Христовите послани-
ци за вечните реалности. Ако хо-
рата са решени да ходят с Бога, 
Той ще ги скрие в цепнатината на 
Канарата. Така скрити, те могат 
да видят Бога, точно както Мой-
сей Го видя. Чрез силата и свет-
лината, която Той придава, те 
могат да проумяват повече и да 
постигат повече, отколкото огра-
ничената им преценка е считала 
за възможно.”² 

Съзнаваме ли позицията си в 
този свят като Христови послани-
ци?

 Библиография
1. Деяния на апостолите, стр. 360.  
2. Пак там, стр. 362, 363.
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Христовите последователи тряб-
ва да бъдат съработници на своя 
Господар, трябва да бъдат „ безукор-
ни и незлобливи, непорочни Божии 
чада сред опако и извратено поко-
ление, „между които”, казва Павел, 
„блестите като светила на света.” 
Ние трябва да приемем светлите 
лъчи от Слънцето на правдата и 
чрез добрите си дела да ги оставим 
да светят пред другите в ясни, не-
прекъснати лъчи, никога на пробля-
съци, никога мъждукащи. Няма как 
да сме сигурни, че не причиняваме 
вреда на околните, освен ако не из-
лъчваме позитивно влияние, за да 
ги насочим към небето.¹ 

Призивът на часа
Невярващият свят очаква ваше-

то свидетелство и аз ви моля чрез 
Божиите милости да станете и да 
отговорите на очакването им. Тъм-
нина покрива земята и голяма тъм-
нина народа; но сред моралната 
нощ, която се установява в света, 
ви умолявам, вас, които вярвате, да 
засвидетелствате пред тези, които 
стоят в тъмнина, че има светлина и 
че за никой не се налага да ходи в 
тъмнина; понеже истинската светли-
на свети сега.² 

Тъй като почти всички около нас 
биват обгърнати от гъстата тъмнина 
на заблудата, на нас подобава да се 
отърсим от глупостта и да живеем в 
близост до Бога, където да можем 
да почерпим божествени лъчи свет-
лина и слава от лицето на Исус. Тъй 
като тъмнината става все по-гъста и 
заблудата нараства, ще трябва да 
получаваме все по-цялостно позна-
ние за истината и да бъдем подгот-
вени да поддържаме позицията си 
от Писанията.³ 

С каква готовност говорим с мили 
думи за своите приятели и родни-
ни, а колко сме бавни да говорим за 
Него, любовта на Когото не може да 
се сравни с никоя друга, както е из-
явена в Христос, разпнат сред вас.   

Любовта на нашия небесен Отец 
в дара на Неговия единороден Син 
за света е достатъчна, за да вдъхно-
ви душата, да стопи всяко кораво, 
безизразно сърце в покаяние и неж-
ност, и въпреки това ще видят ли 
небесните същества в тези, за които 
умря Христос, безчувственост към 
Неговата любов, закоравяло сърце 
и никакъв отклик на благодарност 
и сърдечна привързаност към Да-
рителя на всички тези добри неща? 
Ще погълнат ли въпроси от незна-

чително влияние цялото същество 
и ще остане ли Божията любов не-
разбрана и неоценена? Ще свети ли 
напразно светилната на Слънцето 
на правдата? Предвид това, което 
Бог е направил, би ли могъл Той 
да претендира за нещо по-малко от 
теб? Притежаваме ли сърца, които 
да могат да бъдат докоснати, които 
да могат да бъдат впечатлени от бо-
жествената любов? Склонни ли сме 
да бъдем избрани съдове? Не е ли 
насочил Бог очите Си към нас, не ни 
ли е заповядал да изпратим Него-
вата вест на светлина? Нуждаем се 
от повече вяра. Трябва да чакаме, 
трябва да бдим, трябва да се мо-
лим, трябва да работим, умолявайки 
Светият Дух да се излее върху нас 
изобилно, така че да можем да бъ-
дем светила на света.⁴  

Ръководени от Божия 
Дух

Какъв беше резултатът от изли-
ването на Духа в деня на Петдесят-
ница? - Радостната вест за един въз-
кръснал Спасител бе занесена до 
най-далечните места на обитаемия 
свят. Сърцата на учениците бяха бо-
гато изпълнени с великодушие, кое-
то бе така пълно, така дълбоко, така 

Компилация от писанията на Е. Г. Уайт

Светила на 
света
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далеч простиращо се, че ги подбуди 
да отидат до краищата на земята, 
свидетелствайки, „Далеч от мене да 
се хваля, освен с кръста на нашия 
Господ Исус Христос.” И докато прог-
ласяваха истината, както е в Исус, 
сърца се поддаваха на силата на ве-
стта. Църквата виждаше новообър-
нати да се стичат към нея от всички 
посоки. Тези, които бяха отстъпили, 
се обръщаха повторно. Грешници 
се присъединяваха към християни-
те в търсене на перлата с голяма 
цена. Тези, които бяха най-горчиви-
те опоненти на евангелието, ставаха 
негови най-големи защитници. . . . 
Всеки християнин виждаше в своя 
ближен божественото подобие на 
любов и великодушие. Преоблада-
ваше един интерес. Един предмет 
на подражание поглъщаше всички 
останали. Единствената амбиция на 
вярващите бе да разкрият подоби-
ето на Христовия характер и да ра-
ботят за разрастване на Христовото 
царство.

Забележете, че едва след като 
учениците бяха достигнали до съ-
вършено единство, след като не се 
бореха вече за най-високото място, 
Духът бе излят.⁵ 

Необходимост от 
сериозен труд за другите

Христос не каза на Своите уче-
ници, че им предстои лесна работа. 
Той им показа голямата конфеде-
рация на злото, наредена в бойна 
готовност срещу тях. Те трябваше 
да водят битка „срещу началствата, 
срещу властите, срещу духовни-
те сили на нечестието в небесните 
места.” Ефесяни 6:12. Но те нямаше 
да бъдат оставени да водят битката 
сами. Той ги увери, че ще бъде с тях. 
. . . Докато се покоряваха на слово-
то Му и работеха, свързани с Него, 
те не можеха да се провалят. Идете 
при всички народи, беше Неговата 
повеля. Идете до най-отдалечената 
част на обитаемия свят и бъдете си-
гурни, че Моето присъствие ще бъде 
с вас дори на това място. Работете с 
вяра и доверие; понеже никога няма 
да настане момент, в който ще ви 
изоставя. Ще бъда с вас винаги, ще 
ви помагам да си изпълните дълга, 

ще ви направлявам, утешавам, ос-
вещавам и поддържам, ще ви давам 
успех да говорите думите, които ще 
привлекат вниманието на другите 
към небето.⁶ 

Тези, които стават Божии деца, 
са под задължение спрямо Него да 
извършат всичко по силите си да по-
търсят и спасят погиналото. Те тряб-
ва да използват всяко възможно 
средство, за да дадат на грешници-
те словото на живота и спасителна-
та Христова благодат. Спомняйки си 
жертвата, която Христос принесе, за 
да може да даде на хората един съ-
вършен пример, църковните члено-
ве трябва да следват Неговия при-
мер на себеотричане и саможертва, 
за да могат да спасяват души, поги-
ващи в неверие и грях. . . .

Но при все това, колко много 
църковни членове чувстват малка 
отговорност да направят Христос 
известен пред своите приятели и съ-
седи. Ако всички носеха Христовата 
любов в сърцата си, а също истина-
та на устните си, ако бяхме прилеж-
ни да отваряме словото на живота 
пред хората около нас, разкривайки 
какво е Христос за нас и какво Той е 
готов да бъде за тях, днес на истина-
та биха се радвали стотици повече 
хора. Но ние се затваряме в себе си. 
Изглежда мислим, че сме си добре 
и че не сме от този тип хора, които 
умеят да говорят за Христос. Не е 
ли Той абсолютно всичко за нас? 
Ако придобиваме някакви победи, 
то не са ли изработени те чрез Не-
говата благодат? Тогава защо да не 
Го издигаме? Притчите за изгубения 
сребърник и изгубената овца ни пре-
подават най-скъпоценни уроци. Те 
се занимават с темата за изгубения 
човек и възстановения човек. Много, 
много хора щяха да бъдат възста-
новени, ако за тях беше работено, 
според както се представя в тези 
притчи. 

Израстването в благодатта се из-
разява в една нарастваща способ-
ност за работа за Бога. Този, който 
се учи в Христовото училище, ще 
знае как да се моли и как да гово-
ри за Господаря. Осъзнавайки, че 
му липсва мъдрост и опит, той ще 
се постави при условията на обуче-

нието на Великия Учител, като знае, 
че само така може да получи съвър-
шенство в служенето за Бога. . . .

Църковни членове, молете Бог да 
ви даде чувството на отговорност да 
отваряте Писанията пред други и да 
извършвате мисионерска работа за 
хората, които се нуждаят от помощ. 
Някои ще бъдат избавени по един 
начин, а други – по друг, но работата 
неизменно трябва да се върши така, 
както Господ покаже. 

Нека се подготвим да издигнем 
Господния стандарт, стандарта на 
чистота и святост. Нека всяка душа 
очисти собственото си сърце и се 
подготви за Господа, когато Той ще 
дойде в сила и голяма слава. Нека 
вярващите бъдат съживени от Хрис-
товата благодат да работят за спа-
сението на своите ближни. . . .

О, колко тържествено и важно е 
делото, което ни е поверено! Колко 
надалеч се простира в резултатите 
си това дело! Как следва да получим 
силата и мъдростта, необходими 
за неговото успешно реализиране? 
Също както Даниил потърси Госпо-
да, така трябва да Го търсим и ние. 
Даниил заявява: „Обърнах лицето 
си към Господа Бога, за да отправя 
към Него молитва и молби с пост, 
вретище и пепел.” Ние трябва да 
потърсим Господ със смирение и по-
каяние, признавайки собствените си 
грехове и като дойдем в тясно един-
ство помежду си. Братя и сестри, 
молете се, молете се заради самите 
себе си и заради другите.  

Ние трябва да дойдем при Бога 
с вяра и да изливаме молбите си 
пред Него, за да работи Той за нас 
и за онези, които търсим да спасим. 
Трябва да отделяме повече време 
за сериозна молитва. С доверчива-
та вяра на малко дете трябва да ид-
ваме при нашия небесен Баща, каз-
вайки Му за всичките си нужди. Той 
е винаги готов да прости и да помог-
не. Запасът на божествена мъдрост 

Божиите люде трябва да 

стоят като светила на света.
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е неизчерпаем и Господ ни насърча-
ва да черпим обилно от него. . . .

О, да можехме да имаме поглъ-
щащо желание да познаем Бог от 
опит, да дойдем в приемната на 
Всевишния, като протягаме ръката 
на вярата и хвърлим безпомощните 
си души върху Този, който е мощен 
да спаси. Неговата любяща нежност 
е по-желателна от живота. 

Само ако бяхме осъзнали колко 
сериозно работеше Исус, за да за-
сее света със семето на евангелие-
то, ние, които живеем в самия край 
на благодатното време, щяхме да се 
трудим неуморно, за да дадем хля-
ба на живота на погиващите души. 
Защо сме така студени и безраз-
личниt? Защо сърцата ни са така 
неподатливи на впечатление? Защо 
дотолкова не сме склонни да се от-
дадем на работата, на която Хрис-
тос посвети Своя живот? Трябва да 
се направи нещо, за да се излекува 
ужасното безразличие, което ни е 
обзело. Нека сведем глави в сми-
рение, като гледаме колко по-малко 
сме направили, отколкото сме може-
ли да извършим, за засяване семе-
ната на истината.  

Мои братя и сестри, говоря ви с 
любов и нежност. Станете и се пос-
ветете безрезервно на делото на 
даване на светлината за това вре-
ме на хората в тъмнина. Заразете 
се от духа на великия Учител. Нау-
чете се от Приятеля на грешниците 
как да служите на поразени от грях 
души. Не забравяйте, че в живота 
на Неговите последователи трябва 
да се види същото посвещение, съ-
щото подчиняване на Божието дело 
на всеки социален повик, на вся-
ка земна привързаност, каквото се 
виждаше в Неговия живот. Божиите 
изисквания трябва винаги да стоят 
на първо място. Христовият пример 
следва да ни вдъхновява да полага-
ме все по-големи усилия за доброто 
на другите. 

Бог призовава всеки църковен 
член да встъпи в Негова служба. Ис-
тина, която не се живее, която не се 
предава на другите, губи своята жи-
вотодаваща сила, своята оздравя-
ваща добродетел. Всеки трябва да 
се научи да работи и да стои в своя 

жребий и място като бременосец. 
Всяко допълнение към църквата ще 
бъде още едно средство за провеж-
дане на великия изкупителен план. 
Цялата църква, преливайки в съвър-
шено единство, трябва да бъде едно 
живо, активно мисиониращо сред-
ство, подвижено и контролирано от 
Светия Дух. 

Съвсем сигурно е, че като търсим 
Господа сериозно, Той ще направи 
пътя разбираем пред нас. Заоби-
колени сме от врати, които са от-
ворени за служене. Нека с молитва 
проучваме работата, която има да 
се извърши, а след това да встъпва-
ме в нея с пълна увереност от вяра. 
Трябва да се трудим спокойно и 
смирено, с кротостта и смирения ум 
на Христос, с ясното съзнание, че 
пред нас стои едно време на изпит, 
както и че винаги ще се нуждаем от  
небесна благодат, за да разберем 
как да боравим с умовете. Именно 
търпеливият, кротък, богоподобен 
работник е този, който ще има нещо 
да покаже за труда си. 

Като народ и като отделни лич-
ности нашият успех зависи не от 
числеността, нито от положението, 
нито от интелектуалните постиже-
ния, но от ходенето и работенето с 
Христос. Колкото по-пълно сме про-
пити с Неговия Дух, толкова по-голя-
ма ще е любовта ни към работата и 
удоволствието да следваме по стъп-
ките на Учителя. Сърцата ни ще бъ-
дат изпълнени с Божията любов; и с 
настойчивост и сила ще говорим за 
разпнатия Спасител.  И когато Той 
бъде издигнат пред хората, когато 
те видят Неговата саможертва, до-
брота, нежно съчувствие, Неговото 
унижение и страдание, сърцата им 
ще се стопят и покорят и ще бъдат 
спечелени за Неговата кауза.”⁷ 

Достоен за нашите най-
енергични сили

Каква ще бъде благодарността 
на душите, които ще ни срещнат в 
небесните дворове, като разберат 
съчувстващия, любящ интерес, про-
явен към тяхното спасение! Цялата 
чест, слава и хваление ще бъдат от-
дадени на Бога и на Агнето за тяхно-
то изкупление; но Божията слава не 

би била накърнена, като се изрази 
благодарност към средството, кое-
то Той е употребил за спасението 
на душите, които са били близо до 
погиване. 

Изкупените ще срещнат и по-
знаят тези, чието внимание те са 
насочили към издигнатия Спасител. 
Какъв блажен разговор провеждат с 
тези души! Ще се чуят думите: „Аз 
бях грешник, без Бог и без надеж-
да в света, но ти дойде при мен и 
привлече вниманието ми към скъ-
поценния Спасител като единстве-
ната надежда за мен. И аз повярвах 
в Него. Покаях се за греховете си и 
съм направен да стоя заедно с Него-
вите светии на небесни места в Хри-
ста Исуса.” Други ще кажат: „Аз бях 
езичник в езически земи. Ти остави 
приятелите си и удобния си дом и 
дойде да ме научиш как да наме-
ря Исус и да повярвам в Него като 
единствения истински Бог. Аз раз-
руших идолите си и започнах да се 
покланям на Бога и сега Го виждам 
лице в лице. Аз съм спасен, спасен 
съм завинаги, за да гледам завинаги 
Този, Когото обичам. Тогава Го виж-
дах единствено чрез окото на вяра-
та, но сега Го виждам, както е. Сега 
мога да изразя благодарността си за 
Неговата изкупителна милост - на 
Този, Който ме възлюби и ме изми 
от греховете ми в собствената Си 
кръв.” 

Други ще изразят благодарност-
та си към онези, които са нахранили 
гладните и облекли голите. „Когато 
отчаянието обвърза душата ми в 
своите връзки, Господ те изпрати 
при мене”, ще кажат те, „за да ми 
кажеш думи на надежда и утеха. Ти 
ми донесе храна, за да посрещна 
физическите си нужди, ти ми отво-
ри очите за Божието слово, като ме 
пробуди за моите духовни нужди. 
Ти се отнесе към мен като към брат. 
Ти ми съчувства в моите скърби и 
възстанови наранената ми душа, за 
да мога да уловя ръката на Христа, 
протегната към мен, за да ме спаси. 
В моето невежество ти беше търпе-
лив да ме научиш, че имам Баща на 
небето, Който е загрижен за мен. Ти 
ми прочиташе скъпоценните обеща-
ния от Божието слово. Ти вдъхнови 
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в мен вярата, че Той ще ме спаси. 
Сърцето ми се смекчи, укроти и съ-
круши, когато гледах жертвата, при-
несена от Христа за мен. Аз започ-
нах да изпитвам глад за хляба на 
живота и истината стана скъпоценна 
за моята душа. Сега аз съм тук, спа-
сен, завинаги спасен, за да живея 
завинаги в Неговото присъствие и 
да хваля Този, Който даде живота 
Си за мен.”    

Каква радост ще има, когато тези 
изкупени срещнат и поздравят оне-
зи, които са понесли товар за тях! 
И онези, които са живели, не за да 
угодят на себе си, но за благослове-
ние на нещастните, които са имали 
толкова малко благословения - как 
ще потреперят сърцата им от задо-
волство!⁸ 

Нека очистим душите си чрез 
покоряване на истината, издигайки 
„ръце свети, а не гневни и съмня-
ващи се”, за да можем да получим 
този небесен дар и да осъзнаем, от 
блажен опит, какво е значението на 
думите на апостола: „изпълнени в 
цялата Божия пълнота.”⁹ 

Да започнем тук и сега
Божиите люде трябва да стоят 

като светила на света. Те трябва 
да осъзнаят, че върху им лежи тър-
жествената отговорност да отразя-
ват лъчи светлина върху пътеката 
на онези, които не са пазели Божи-
ите заповеди. Сам Христос заяви: 
„Вие сте светлината на света.” Ние 

трябва да търсим възможности да 
бъдем носители на светлината. И 
когато светлината на божествената 
истина изгрее ясно разграничима 
чрез думите и делата на Божиите 
деца, дали ще се наблюдава някак-
во каране, говорене зад гърба един 
на друг сред носителите на светли-
ната? Светът не ще види никакъв 
раздор в живота на онези, от които 
се излъчва небесната светлина. 
Братя и сестри, като оставите свет-
лината си да свети пред човеците, 
те ще „видят добрите ви дела и ще 
прославят вашия Отец, Който е на 
небесата.” Като резултат от тези до-
бри дела, ще се излъчи едно влия-
ние, което ще донесе спасение на 
тези, които го наблюдават. Бог же-
лае да поддържаме светлината си 
постоянно да свети.  

В нощно време Бог ми откри ду-
ховното състояние на църковните 
членове, живеещи в Оукланд и гра-
довете наблизо. Голямо знаме бе 
издигнато във време, когато мнози-
на се оплакваха и намираха кусури 
и говореха в ущърб един за друг; 
това знаме се обърна, докато се яви 
пред тях като огромно огледало, в 
което всеки, който се оглеждаше, 
виждаше себе си с отражението на 
всичките си грешки и грехове. Ця-
лото грешащо общество, убедено в 
греховността на линията на своето 
поведение, паднаха безпомощно 
пред Бога и започнаха незабавно да 
изповядват погрешните си практики; 

и, о, каква сцена на покаяние и из-
повед бе това! Последва най-чудно 
очистване на лагера и мощната Бо-
жия сила се разкри. 

Никога няма да остана удовлет-
ворена, докато църквата не прежи-
вее такава опитност. Имаме нужда 
да видим спасението на нашия Бог. 
Имаме нужда да видим истината да 
се проявява с мощна сила; и защо, 
о, защо продължаваме да стоим на 
пътя и да пречим? Защо оскърбя-
ваме Светия Божий Дух? Защо Го 
излагаме на явен срам, като про-
дължаваме да си носим своите его-
истични, необърнати нрави, докато 
през цялото време не преставаме 
да твърдим, че сме християни? Бог 
да даде, щото всеки един от нас да 
получи ясно зрение да различи как-
во можем да направим, като гледа-
ме към Исус и осъзнаваме как наша-
та линия на поведение трябва да се 
появи пред Неговите очи и как Той 
възприема ревността и борбата. Бог 
да ни помогне да отстраним всеки 
своите лични дефекти на характе-
ра. Имаме нужда да видим Божията 
сила да се разкрие в това общество. 
Ако не беше заради това, аз няма-
ше да си оставям дома и да идвам 
на това място, за да говоря толкова 
често пред вас. Но нощ след нощ не 
мога да спя повече от няколко часа; 
и често в часовете на нощта седя в 
леглото, молейки се на Бог в полза 
на тези, които не осъзнават духов-
ното си състояние; и тогава ставам 
и ходя из стаята, и казвам: О, Госпо-
ди, приведи народа Си в изправност, 
преди да стане късно завинаги!¹⁰ 
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Църковни членове, мо-
лете Бог да ви даде чув-
ството на отговорност 
да отваряте Писанията 
пред други и да извърш-
вате мисионерска ра-
бота за хората, които 
се нуждаят от помощ. 
Някои ще бъдат изба-
вени по един начин, 
а други – по друг, но 
работата неизменно 
трябва да се върши 
така, както Господ 
покаже. 

ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията 7 



През цялото съществуване на 
църквата, Господ е опреAделил тя 
да бъде Неговото определено сред-
ство за спасението на души. Не че 
църквата трябва да бъде Спасите-
лят - но тя трябва да бъде просто 
инструментът, чрез който евангели-
ето да се занесе на света и да до-
веде хора до вярата в единствения 
Спасител, „Исус Христос от Назарет” 
(Деяния 4:10, 12).  

„Църквата е определеното сред-
ство за спасение на хората. Тя е 
организирана за служене и нейната 
мисия е да занесе евангелието на 
света. От началото Божият план бе 
Неговата пълнота и достатъчност да 
бъде отразена към света чрез Него-
вата църква. Членовете на църквата, 
хората, които Той е призовал от тъм-
нината в Своята чудесна светлина, 
са определени да изявят Неговата 
слава.” ¹ 

Църквата не трябва да пропо-
вядва само разпнатия и възкръснал 
Спасител, тя има поръчението също 
да отразява към света красотата на 
Неговия характер - Неговата слава. 
Когато църквата излиза, за да про-

повядва евангелието и да отразява 
към света чудесния Христов харак-
тер, искрени души биват осветлени 
и доведени да повярват в Исус. Това 
е начинът, по който църквата се явя-
ва определеното от Бог средство за 
спасение на човечеството.

Човешкото тяло-
илюстрация на 
Христовия замисъл за 
Неговата църква 

В писмото си към църквата в Ко-
ринт, вдъхновеният апостол дава за-
дълбочено обяснение на вярващите 
относно Христовата църква:

“Дарбите са различни; но Духът 
е същият. Службите са различни; 
но Господ е същият. Различни са и 
действията; но Бог е същият, Който 
върши всичко във всичките човеци. 
А на всеки се дава проявяването на 
Духа за обща полза. . . . Защото, как-
то тялото е едно, а има много части, 
и всичките части на тялото, ако и да 
са много, пак са едно тяло, така е и 
Христос.” (1 Коринтяни 12:4–7, 12).

Подобно както човешкото тяло се 
състои от различни органи и систе-

ми, които имат различни функции - и 
все пак всички действат заедно за 
доброто на цялото тяло - също така 
Христовата църква с многото свои 
членове работи заедно в полза на 
църковното тяло и изпълнението на 
своята мисия. И както цялото тяло 
има много части, всяка от които със 
своята специфична функция, така е и 
в църквата с нейните членове, всеки 
от които има различна работа, която 
да извърши, и различно положение, 
което да заема. Не всички трябва да 
станат проповедници, пророци или 
учители; не всички трябва да станат 
председатели, касиери или заемащи 
някакъв друг църковен пост. Но всеки 
трябва да извърши работата, която 
му е определена в сътрудничество и 
координирано с другите членове на 
тялото, всички заедно в хармонично 
действие.  

В ранната църква „всеки член бе 
назидаван да изпълнява добре своя-
та част. Всеки трябваше да употре-
бява мъдро поверените му таланти. 
Някои бяха надарени от Светия Дух 
с особени дарби - „първо апостоли, 
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второ пророци, трето учители, други 
да правят чудеса, някои имат изцели-
телни дарби, други с дарби на пома-
гания, на управлявания, на говорене 
разни езици” (1 Коринтяни 12:28). Но 
всички тези класи работници трябва-
ше да работят в хармония.”² 

Христос организира 
църквата Си

Всичко, което прави Христос, е 
в съвършен порядък. От делото на 
сътворяване на безбройните све-
тове в обширния космос, до всички 
дела и управлението на вселената, 
Той е съвършено организиран. Съ-
щото е и при учредяване на Негова-
та църква на земята. Сам Христос 
направи основополагащата стъпка 
в организиране на Своята църква с 
една по-опростена форма на органи-
зация, подходяща за прохождащата 
църква, която към онзи момент се 
състоеше от само няколко члена. 

„С ръкополагането на дванадесе-
тте бе направена основополагащата 
стъпка в организирането на църква-
та, която след Христовото замина-
ване трябваше да изпълни Неговото 
дело на земята.”³ 

По времето на апостолите, скоро 
след Христовото възнесение, бе на-
правена и следващата стъпка. Под 
ръководството на Светия Дух апос-
толите продължиха да провеждат 
Христовото дело, като проповядваха 
евангелието и развиха църковното 
тяло.  

Когато Исус организира в начало-
то Своята църква сред дванадесетте, 
само на Юда бе дадена специалната 
отговорност да служи като касиер на 
групата. В апостолското време други 
отговорности бяха разпределени и 
на други, като например с ръкопола-
гането на дякони. Когато църковните 
членове продължаваха да нарастват 
и товарите на отговорностите става-
ха все по-тежки, възникна необхо-
димост от допълнително развитие 
на църковната организация, за да 
посрещне нуждите на делото и ми-
сията на църквата в световен план.

Целта на църковната 
организация

Духът на пророчеството разкрива 
намерението на Христос с организи-

ране на Неговата църква: 
С мисионска цел: „Христовата 

църква на земята бе организирана 
с мисионска цел и Господ желае да 
види как цялата църква измисля на-
чини и средства, чрез които високо-
поставени и нископоставени, богати 
и бедни могат да чуят вестта на ис-
тината.”⁴  

За поддържане на ред и хармо-
ния в църквата по света: „По-късно в 
историята на ранната църква, когато 
в различни части на света много гру-
пи от вярващи бяха организирани в 
църкви, църковната организация се 
усъвършенства допълнително, така 
че да може да се поддържа редът и 
хармоничното действие.”⁵ 

За предотвратяване на фал-
шиви течения и опровергаване на 
претенции, които не са одобрени от 
Божието слово: „О, как би се радвал 
Сатана, ако успее в усилията си да 
се промъкне сред този народ и да 
дезорганизира работата в момент, 
когато цялостната организация е от 
съществено значение и би дейст-
вала като най-мощната сила, за да 
предотврати навлизането на фалши-
ви течения, и ще опровергае претен-
циите, които не се ползват с одобре-
нието на Божието слово!”⁶ 

Да осигури поддръжка на делото 
на проповедниците

За изпълнение на делото в нови 
полета

За предпазване както на членове-
те, така и на делото на проповедни-
ците, от недостойни членове

За стопанисване на църковно 
имущество

За издаване на истината чрез пе-
чата

За много други цели.⁷ 
Тайната на успеха в църквата на 

остатъка
Когато църквата на остатъка бе 

организирана по времето на сестра 
Уайт, някои са се противопоставили 
от страх, че ще последва папизъм. 
Но Господната служителка е насър-
чила членовете, като е подкрепила 
и помогнала да се организира систе-
мата на църковната организация.  

„Преживяваме голяма борба в 
установяването на организацията. 
Въпреки че Господ даваше свиде-
телство след свидетелство по този 

въпрос, опозицията беше голяма и 
се налагаше да се посреща отново 
и отново. Но ние знаехме, че Господ 
Израилевият Бог ни водеше и ни ръ-
ководеше чрез Своето провидение.”⁸ 

Светият Дух водеше пионерите в 
организирането на църквата, въпре-
ки противопоставянето. Те продъл-
жаваха напред с решителност да се 
покорят на Божието напътствие да 
постановят системата на организа-
ция. Според Господната служителка 
ето къде е била тайната на техния 
успех: 

„Делото ни не се издържаше от 
големи дарове или наследства; тъй 
като богатите сред нас бяха малци-
на. Каква е тайната на нашия успех? 
Ние се движехме под заповедите 
на Капитана на нашето спасение. 
Бог благослови нашите обединени 
усилия. Истината се разпространи и 
процъфтя. Институциите се умножи-
ха. Синапеното семе порасна и ста-
на голямо дърво. Системата на ор-
ганизацията се оказа изключително 
успешна. Беше въведена система-
тична благотворителност съобразно 
библейския план. Тялото бе „сглобя-
вано и свързвано чрез доставянето 
от всеки став.” Като напредвахме, 
нашата система на организация про-
дължаваше да се доказва като ефек-
тивна.”⁹

Системата на 
организация, която Бог 
е замислил за Своята 
църква

Библията и Духът на пророчест-
вото излагат ясно системата на орга-
низацията, която Бог е замислил за 
Своята църква. Библията ясно зая-
вява, че Христос „е главата на тяло-
то, църквата” (Колосяни 1:18). 

Това е противоположно на пап-
ската система, където един човек 
стои като главата на вселенската 
църква. Духът на пророчеството за-
явява:  

„Бог не е правел никога нито на-
мек в Словото Си, че е определил 
някакъв човек за глава на църквата. 
Доктрината за папското върховен-
ство се противопоставя пряко на уче-
нията в Писанията. Папата не може 
да има никаква сила над Христовата 
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църква, освен чрез узурпиране.”¹⁰ 
 „Църквата е изградена върху 

Христос като своя основа; тя след-
ва да се покорява на Христос като 
своя глава. Тя не трябва да зависи 
от човек, нито да бъде контролирана 
от човек. Мнозина претендират, че 
някакъв доверен пост в църквата им 
дава правомощие да разпореждат 
какво трябва да вярват и какво тряб-
ва да правят другите. Бог не одобря-
ва такава претенция. Спасителят за-
явява: „Вие всички сте братя.”¹¹ 

„Христос е главата на църквата. 
Членовете на Неговото тяло следват 
нарежданията на Главата, също как-
то членовете на тялото се покоряват 
на импулсите на ума.”¹² Ако всички 
вярващи приемат това присърце, 
организираната Христова църква 
щеше да изглежда по-добре, откол-
кото в миналото, когато църковните 
членове бяха учени да зависят от 
човек като своя глава.

В организираната Христова църк-
ва онези, които са избрани за ръко-
водители имат правомощия в някак-
ва степен в своята сфера, без обаче 
да се явяват най-висшият авторитет 
в църквата.

„Когато се изпълнява решение 
на Генералната конференция, която 
е най-висшият авторитет, който Бог 
има на земята, частната независи-
мост и частното решение не трябва 
да се поддържат, но трябва да се из-
оставят.”¹³ 

„Понякога, когато малка група 
хора, на които е поверено общото 
управление на делото, са се опит-
вали в името на Генералната конфе-
ренция да проведат неблагоразумни 
планове и да ограничат Божието 
дело, съм казала, че не мога повече 
да считам гласа на Генералната кон-
ференция, представлявана от тези 
няколко мъже, като гласа на Бога. 
Но това не трябва да рече, че реше-
нията на Генералната конференция, 
изготвени от събрание на надлежно 
назначени представителни мъже от 
всички части на полето, не трябва 
да се зачитат. Бог е наредил така, че 
представителите на Неговата църк-
ва от всички части на земята, събра-
ни на Генерална конференция, да 
разполагат с власт. Грешката, която 

някои са в опасност да допуснат, е 
да придават на ума и решението на 
един човек или на малка група хора, 
пълната мярка на авторитета и вли-
яние, които Бог е предоставил на 
Своята църква в решението и гласа 
на Генералната конференция, съ-
брана да планира успеха и напредъ-
ка на Неговото дело.”¹⁴ 

Господната служителка ясно 
конспектира системата на орга-
низация и ред, които трябва да се 
следват в Христовата църква на 
остатъка. Най-висшият авторитет 
в църквата не трябва да се дава на 
един човек  ( очевидно Председате-
ля на Генералната конференция), 
нито на малка група от хора (Из-
пълнителния комитет или Съвета 
към Генералната конференция), но 
по-скоро на представителите или 
на делегатите от всички части на 
земята, събрани на сесията на Ге-
нералната конференция. Те са тези, 
които трябва да планират делото на 
църквата по целия свят, да избират 
служителите на Генералната конфе-
ренция, да се съгласуват по спорни 
доктринални въпроси, а също да ре-
шават всеки труден въпрос, който не 
е бил разрешен на другите различ-
ни нива на организираната църква. 
Тези, които са избрани като служи-
тели на Генералната конференция, 
трябва да действат за периода на 
своя мандат като изпълнителното 
тяло, което провежда решенията на 
Генералната конференция на това 
заседание. Във времето между вся-
ко изминало и предстоящо в години-
те събрание те действат в интерес 
на Генералната конференция и ще 
бъдат подотчетни на следващото за-
седание на Генералната конферен-
ция за всичко, което извършват през 
периода на своя мандат. Тази систе-
ма трябва да се провежда по всички 
нива в църквата - Уния, Конферен-
ция, Поле и Мисия. Тази система е 
напълно различна от папската или 
царската власт. Тя не представлява 
еднолично разпореждане, нито дори 
авторитарно управление на една 
малка група хора, в които е концен-
трирана властта - но по-скоро един 
човек ведно с неговите сътрудници, 
които действат заедно като слуги в 

изпълнението на решенията, взети 
от църквата по време на заседания-
та, като гласа на Бога.   

Предупреждение против 
духа на независимост

Господната служителка преду-
преди вярващите срещу духа на 
независимост, който се промъква в 
църквата. Сатана се опитва да раз-
руши единството на църквата, като 
въвежда измамливи теории и идеи 
пред членовете.

„Някои са насърчавали идеята, 
че като се приближаваме към края 
на времето, всяко Божие дете ще 
действа независимо от всякаква ре-
лигиозна организация. Но Господ ме 
настави, че в това дело няма нищо 
такова всеки човек да бъде незави-
сим. Всички небесни звезди се на-
мират под закон, всяка една от тях 
повлиявайки другите да изпълняват 
Божията воля, като всички заедно 
се покоряват на закона, който упра-
влява тяхното действие. За да може 
Господното дело да напредва здра-
вословно и стабилно, людете на Не-
говия народ трябва да се събират.”¹⁵ 

„Духът на това всеки да се отда-
лечава от своите съработници, ду-
хът на дезорганизираност е в самия 
въздух, който дишаме. . . . Наставена 
съм, че особеното усилие на Сатана 
е да направи хората да чувстват, че 
Бог е доволен от това да си избират 
собствения курс на поведение, неза-
висимо от съвета на техните братя.  

„Това крие голяма опасност за 
успеха на нашето дело. Ние трябва 
да се движим предпазливо, здраво-
мислещо, в хармония с решението 
на нашите богобоязливи съветници; 
понеже единствено в тази линия на 
поведение можем да имаме сигур-
ност и сила. В противен случай Бог 
не може да работи с нас, чрез нас и 
за нас.”¹⁶ 

Сатана добре знае, че сила-
та на Божиите люде се намира в 
единството им с Христа и един с 
друг. Но ако са дезорганизирани и 
разделени, стават слаби и лесни 
за побеждаване. 

„Съветвайте се един с друг” е ве-
стта, която ми бе повторена отново и 
отново от Божия ангел. Повлиявайки 

10 ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията



на преценката на един човек, Сатана 
може да се помъчи да контролира 
въпросите в своя полза. Той може да 
успее да подведе умовете на двама 
души; но когато няколко души се съ-
ветват заедно, има повече сигурност. 
. . . В единството има сила. В разде-
лението има слабост и поражение.”¹⁷ 

Не съществува момент във вре-
мето, когато Христос да отмени 
системата на организация в Своя-
та църква на земята; по-правилно е 
да се очаква, че тя ще продължи да 
съществува до самия край. Колкото 
повече Божият народ на остатъка се 
приближава до края, толкова повече 
те се нуждаят от това да бъдат ор-
ганизирани и съвършено обединени. 
Господната вестителка заяви:

„Имаме нужда да държим реди-
ците си равни, да предотвратяваме 
разпадането на системата на орга-
низацията и реда, изградени с мъ-
дър и внимателен труд. Не трябва да 
се дава позволение на разрушаващи 
реда елементи, които желаят да кон-
тролират делото в това време.”¹⁸ 

Последното призвание и 
мисия на остатъка 

В Библията и Духа на пророчест-
вото последното призвание и мисия 
на Христовата църква на остатъка са 
ясно представени в Исая 58:12: „И ро-
дените от тебе ще съградят отдавна 
запустелите места; ще възстановиш 
основите на много поколения; и ще те 
нарекат Поправител на развалините, 
Възобновител на места {еврейски: 
пътища.} за население.” Исая 58:12.

Духът на пророчеството разясня-
ва, че това пророчество се отнася за 
църквата на остатъка: 

„Във времето на края трябва да 
се възстанови всяка божествена 
институция. Пробивът, направен в 
закона с промяната на съботата от 
човек, трябва да се поправи. Заста-
вайки пред света като реформатори, 
Божият народ на остатъка трябва да 
покажат, че Божият закон е основата 
на всяка трайна реформа. . . По един 
ясен и недвусмислен начин те тряб-
ва да представят необходимостта от 
послушание на всички предписания 
на Декалога. Принуждавани от Хрис-
товата любов, те трябва да сътрудни-

чат с Христос в съграждането на за-
пустелите места. Те трябва да бъдат 
поправители на пробива, възобнови-
тели на пътища за обитаване.”¹⁹ 

„Тук е търпението на светиите: тук 
са тези, които пазят Божиите запо-
веди и вярата на Исус” (Откровение 
14:12). 

Това писание не се отнася за ня-
каква друга група от народа, освен за 
окончателно произведената от трета-
та ангелска вест. Това е едно описа-
ние на църквата на остатъка, които 
ще са спечелили победата в послед-
ната битка на Бога и Неговия народ 
на остатъка срещу Сатана.

Членовете на църквата на остатъ-
ка трябва да излязат и да прогласят 
последната вест на предупреждение 
пред всички обитатели на света. Тази 
вест трябва да е насочена към Хрис-
тос като живия пример на правдата 
на Божия характер и свещения ха-
рактер и красотата на закона. Но тази 
последна вест на милост не трябва 
да се представя пред света само с 
едно красноречие—но по-скоро със 
силата на един преобразен характер 
и свят живот по подобие на Христос.  

„Последните лъчи на милостива 
светлина, последната вест на милост, 
която да се даде на света, е откро-
вение на Негови характер на любов. 
Божиите деца трябва да изявят Не-
говата слава. Те трябва да разкрият 
в собствения си живот какво е пости-
гнала Божията благодат за тях.”²⁰ 

Причината, поради която църквата 
на остатъка е постигнала само малко 
въпреки всичките си усилия, се крие 
в дефектите на характера в живота 
на нейните членове. Първо трябва да 
бъдем преобразени в характера, пре-
ди Светият Дух да може да ни даде 
ефективността, от която се нуждаем 
при проповядване на вечното еван-
гелие. Искрените души в различни 
части по земята, които остават все 
още извън Христовото стадо, очакват 
светлината да изгрее в живота на Бо-
жия народ на остатъка, преди да бъ-
дат привлечени към стадото. 

Заключение
От самото начало на своето ос-

новаване до края на времето църк-
вата е била призована да свидетел-

ства за Христа. Целта на Бог чрез 
Неговата църква е да изяви Своя 
характер на света и представи Не-
говата система на управление.²¹ 
Чрез църковните членове редът и 
божествената хармония, които съ-
ществуват на небето, трябва да бъ-
дат отразени пред света. Хората на 
последния Божи народ на остатъка 
са последните инструменти, които 
трябва да изпълнят докрай Божи-
ята цел за Неговата църква. Това 
е начинът, по който ще се реши 
окончателно и напълно спорът във 
великата борба. Това е начинът, по 
който красотата на вечното еванге-
лие ще се види и ще се проповядва 
напълно пред всяка твар. Това е на-
чинът, по който характерът на Бога 
и Неговият закон ще бъдат напълно 
оправдани пред всички сътворени 
същества в цялата вселена. Богат-
ствата на Христовата милост, Него-
вата благодат и Неговата любов ще 
бъдат напълно и окончателно пока-
зани в един народ, който се нарича 
с Неговото име - не само пред све-
та, но пред всички небесни и земни 
същества по цялата вселена. 
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Компилация от Библията и Духа на пророчеството с коментар на Марио Линарес, Бразилия
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Замисляли ли сте се някога кол-
ко листа падат през есента? Бро-
ят на листата, мекият, деликатен 
начин, по който покриват земята - 
това е отлична илюстрация за на-
чина, по който Божието слово тряб-
ва да бъде занесено на света, както 
и неговите чудесни резултати.

„Защото както слиза дъждът и 
снегът от небето, и не се връща 
там, но пои земята и я прави да 
произрастява и да напъпва, та дава 
семе на сеяча и хляб на гладния. 
Така ще бъде словото Ми, което из-
лиза из устата Ми; не ще се върне 
при Мене празно, но ще извърши 
волята Ми, И ще благоуспее в оно-
ва, за което го изпращам.” (Исая 
55:10, 11).

Безмълвни вестители
Историята на човешката култу-

ра е тясно свързана с медията през 
различните епохи. Въпреки че днес 
съвременните средства ни позво-
ляват да комуникираме по електро-
нен път почти мигновено с всяка 
част на света, съществува сред-
ство, което си остава най-ефектив-
но при проповядване на евангелие-
то. Това е печатната страница.  

В петнадесетото столетие Йо-
ханес Гутенберг (1398–1468) рево-
люционизира пресата със своето 
изобретение на механичната под-
вижна лента за печат върху хартия. 
Това откритие изиграва ключова 
роля в развитието на протестант-
ска Реформация, както и за индус-
триалната революция; полагайки 

материалната основа за нашата 
съвременна икономика, базирана 
на знанието, както и за разпростра-
нението на масовото учене.

Първият труд, отпечатан в мно-
жество екземпляри от Гутенберг, 
била Библията. В момента, по 
данни на Глобален доклад за дос-
тъпност на Писанията от 2017 на 
Обединени библейски общества, 
Новият Завет е бил преведен на 
1515 езика, а цялата Библия на 
674 езика, като тя остава най-про-
даваната книга на света. От де-
ветнадесети век насам са Библии 
разпространени над пет милиарда 
библии. През последните години 
Обединени библейски общества са 
разпространявали средно 30 мили-
она Библии на година, освен Новия 
Завет и части от Писанието. 

Подобно дело трябва да се про-
веде с нашите публикации. Гос-
подната служителка заявява: „От 
нашите книги и листовки трябва да 
се излъчват ярки лъчи светлина, 
които да просветят света относно 
настоящата истина.”¹ 

Господ ни е дал печатната стра-
ница като отличен начин да зане-
сем евангелието за спасението на 
света. Тя може да се произведе и 
разпространи с лекота и да се за-
несе до всеки дом; буквално до 
краищата на земята.

Истините по-долу за нашето из-
дателско дело са приложими за на-
шите публикации в печатна и елек-
тронна форма.

Началото на нашите 
публикации

Господната вестителка разказ-
ва: „На събранието, проведено в 
Дорчестър, Масачузец, през ноем-
ври 1848 ми бе дадено видение за 
прогласяването на запечатващата 
вест, както и за задължението на 
братята да издадат светлината, 
която огрява нашия път. 

„След като излязох от видение-
то, казах на съпруга си: Имам вест 
за теб. Трябва да започнеш да пе-
чаташ малка листовка и да я изпра-
щаш до хората. Нека от начало да 
бъде малка; но като я прочитат, хо-
рата ще ти изпращат пари, с които 
да печаташ, и тя ще се окаже ус-
пешна още от самото начало. От 
това малко начало ми беше пока-
зано, че тя ще бъде като лъчи свет-
лина, които обхождат ярко целия 
свят.’”² 

„Скъпоценните печатни листов-
ки бяха занесени по домовете и 
слагани по подовете, а след това се 
събра една малка група от заинте-
ресовани, а ние коленичихме около 
листовките и със смирени сърца и 
много сълзи измолихме Господ да 
направи Неговото благословение 
да почива върху напечатаните ве-
стители на истината. 

„Като нагънахме листовките и 
моят съпруг опакова и адресира ко-
пия до всички, за които смяташе, че 
ще ги прочетат, той ги сложи в една 
пътна чанта и ги занесе на крака до 
пощата в центъра на града.”³ 

Като
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Целта на нашите 
публикации

„Нашите публикации имат 
да извършат едно особено све-
щено дело, като направят ясна, 
проста и семпла духовната база 
на нашата вяра. Навсякъде хо-
рата правят своя избор; всички 
се подреждат или под знамето 
на истината и правдата, или под 
знамето на отстъпилите сили, 
които си оспорват върховенство-
то. Сега Божията вест към света 
трябва да се даде така отличи-
телно и с такава сила, че хора-
та да могат да се изправят лице 
в лице, ум пред ум, сърце пред 
сърце с истината. Те трябва да 
бъдат доведени дотам, че да ви-
дят нейното превъзходство пред 
многобройните заблуди, които 
напират към тяхното внимание и 
се стремят, доколкото им е въз-
можно, да изкоренят Божието 
слово за това тържествено вре-
ме. 

„Голямата цел на нашите пуб-
ликации е да възвеличат Бога, 
да привлекат вниманието на хо-
рата към живите истини от Него-
вото слово. Бог ни призовава да 
издигнем не стандарта на този 
свят, но Неговия стандарт на ис-
тина.”⁴ 

„Публикациите, излъчени от 
нашите печатници, са опреде-
лени да подготвят хората да по-
срещнат Бога. В целия свят те 
са определени да извършат съ-
щата работа, каквато извърши 
Йоан Кръстител за еврейската 
нация. Чрез стряскащи вести на 
предупреждение Божият пророк 
събуди хората от светската им 
дрямка. Чрез него Бог призова 
отстъпилия Израил към покая-
ние.  Чрез начина, по който пред-
стави истината, той изобличи по-
пулярните заблуди. В контраст 
с фалшивите теории на своето 
време, истината в неговото уче-
ние изпъкваше като вечна сигур-
ност. „Покайте се, понеже набли-
жи небесното царство”, гласеше 
вестта на Йоан. Матей 3:2. Съ-
щата тази вест, чрез публикаци-
ите от нашите печатници, трябва 

да бъде дадена на света днес.”⁵  

Нашите здравни 
публикации

„Нашата здравна литература е 
спомагателната ръка на евангели-
ето, която отваря пътя пред исти-
ната, за да влезе и да спаси мно-
го души. Не познавам друго нещо, 
което така бързо да отключва сър-
ца, както тази литература, която, 
когато бъде прочетена и практику-
вана, води души до изследване на 
Библията за придобиване на по-яс-
но разбиране на истината.”⁶ 

„Разпространяването на наши-
те здравни публикации е работа от 
най-важно значение. Това е рабо-
та, към която всички, които вярват 
в особените истини за това време, 
трябва да проявяват жив интерес. 
Бог желае сега, както никога допре-
ди, умовете на народа да бъдат 
дълбоко подбудени да изследват 
големия въпрос за въздържанието 
и принципите, които лежат в осно-
вата на истинската здравна рефор-
ма. . . .

„Истинската религия и законите 
на здравето вървят ръка за ръка. 
Невъзможно е да се работи за спа-
сението на мъже и жени, без да им 
бъде представена нуждата от това 
да прекратят всяко греховно задо-
воляване, което разрушава здра-
вето, принизява душата и възпре-
пятства божествената истина да 
впечатли ума.”⁷  

„Публикации, свързани със 
здравната реформа, ще достигнат 
мнозина, които отказват да видят 
или да прочетат нещо, свързано с 
важните библейски теми. . . . Исти-
ната трябва да достигне хората по 
въпроса със здравната реформа. 
Това е от ключово значение, за да 
се прикове вниманието към биб-
лейската истина.”⁸ 

„Интересът на мнозина от тези, 
на които се гледа като безнадежд-
но пропаднали във вкусовете си, 
ако получат подходящи указания 
по отношение на нездравословни-
те си практики, би бил прикован 
към истината. Тогава за тях става 
възможно да бъдат извисени, об-
лагородени, осветени, годни съдо-

ве за употреба от Учителя. Идете с 
ръце пълни с подходящи четива и 
със сърце изпълнено с Христовата 
любов към техните души, достигай-
ки ги там, където са.”⁹ 

„Здравната реформа ще достиг-
не една класа и е достигнала една 
класа хора, които иначе никога 
не биха могли да бъдат достигна-
ти от истината. Днес има огромна 
нужда да се положи труд в помощ 
на хората, били те вярващи или 
невярващи, чрез здравни беседи 
и здравни публикации. Не мога да 
разбера защо здравните книги не 
заемат постоянно място, също как-
то останалите публикации, незави-
симо човешките предразсъдъци.”¹⁰ 

Нашите публикации 
трябва да отидат 
навсякъде

„Нашите публикации трябва да 
отидат навсякъде. Нека бъдат из-
дадени на много езици. Третата 
ангелска вест трябва да се даде 
чрез това средство и чрез живия 
учител.”¹¹ 

„Има много места, където гласът 
на проповедника не може да се чуе, 
места, които могат да бъдат достиг-
нати единствено чрез публикации - 
книгите, листовките и брошурите, 
които са изпълнени с библейската 
истина, от която имат нужда хора-
та. Нашата литература трябва да 
се разпространява навсякъде. Ис-
тината трябва да се сее при всички 
води; понеже не знаем кое ще ус-
пее, това или онова. Според наша-
та грешаща преценка може да ми-
слим за неблагоразумно да дадем 
литература именно на тези, които 
биха приели истината с най-голяма 
готовност. Ние не знаем какви може 
да бъдат добрите резултати от да-
ване на брошура, която съдържа 
настоящата истина.”¹² 

„При просвещаване и утвържда-
ване на души в истината публика-
циите ще извършат далеч по-го-
лямо дело, отколкото може да се 
постигне единствено чрез пропо-
вядване на словото.”¹³ 

„Ние бързо приближаваме към 
края. Отпечатването и разпростра-
няването на книгите и листовките, 
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които съдържат истината за това 
време, трябва да съставлява на-
шето дело.”¹⁴ 

„Публикациите трябва да се пе-
чатат и пръскат като есенни листа. 
Тези безмълвни вестители прос-
ветляват и оформят умовете на хи-
ляди във всяка страна.”¹⁵ 

„Ако има определена работа, 
която да е по-важна от друга, то 
това е работата по раздаване на 
нашите публикации на обществе-
ността, като по този начин водим 
хората да изследват Писанията.”¹⁶ 

„Нека всеки вярващ разпръсква 
брошури, листовки и книги, съдър-
жащи истината за това време.”¹⁷ 

„Краят е близо. Много време се 
изгуби, а тези книги трябваше от-
давна да се раздават. Продавайте 
ги наблизо и далеч. Разпръсквайте 
ги като есенни листа.”¹⁸ 

Една божествена 

стратегия
„Бог е определил делото на 

колпортажа като средство за пред-
ставяне на светлината, съдържаща 
се в нашите книги, пред хората, 
така че колпортьорите трябва да 
имат представа колко е важно да 
се представят възможно най-бързо 
пред света книгите, необходими за 
неговото духовно просвещаване и 
образоване. Това е същинската ра-
бота, която Господ би желал хора-
та Му да извършват в това време. 
Всички, които се посвещават на 
Бога, за да работят като колпор-
тьори, съдействат в предаването 
на последната вест на предупреж-
дение към света. Ние трябва да 
ценим извънредно високо тази ра-
бота; понеже ако не бяха усилията 
на колпортьора, мнозина никога ня-
маше да чуят предупреждението.”¹⁹ 

„Когато бъде подходящо прове-
дено, делото на корпортажа е ми-
сионска работа от най-висш ранг и 
действа като също така един добър 
и успешен метод, какъвто може да 
се приложи за представяне на ва-
жните истини за това време пред 
хората.”²⁰

„Бях наставена, че колпортажно-
то дело трябва да се съживи и че 

това дело трябва да се провежда 
с нарастващ успех. То е Господно-
то дело, така че благословение ще 
придружава онези, които се анга-
жират в него със сериозност и при-
лежание.”²¹ 

„Книжното дело трябва да е 
средството за бързо раздаване на 
свещената светлина на настояща-
та истина пред света.”²² 

„Трябва да се организират 
колпортажни кампании за про-
дажба на нашата литература, за 
да може светът да се просвети за 
това, което предстои пред нас.”²³ 

„Когато църковните членове ос-
ъзнаят важността от разпростране-
ние на нашата литература, те ще 
посвещават повече време на това 
дело. Листовки, брошури и книги 
ще бъдат оставяни по домовете на 
хората, за да проповядват еванге-
лието в своите няколко направле-
ния.”²⁴ 

„Ние бяхме на лагерни събра-
ния и на големи събрания в наши-
те църкви, където проповедниците 
ясно представиха опасностите на 
времето, в което живеем, и колко е 
важно да побързаме с разпростра-
няването на нашата литература. 
В отговор на тези апели братята и 
сестрите дойдоха и закупиха много 
книги. Някои взеха няколко бройки, 
други закупиха големи количества. 
Повечето от закупилите платиха 
книгите, които взеха. Само няколко 
се уговориха да платят по-късно.   

„Тъй като книгите се продават на 
ниски цени, някои от които особе-
но намалени за случая, много бяха 
закупени, някои от хора не от наша-
та вяра. Те казаха: „Със сигурност 
тези книги съдържат вест за нас и 
за нашите приятели. Тези хора са 
готови да направят жертва, за да 
можем да имаме тези книги, така 
че ще ги набавим, за нас и за при-
ятелите ни.”

„Но някои от собствения ни на-
род изразиха недоволство. Един 
каза: „Някой трябва да спре това 
дело или целият ни бизнес ще се 
провали.” Когато един брат си оти-
ваше с ръцете му целите пълни 
с книги, един колпортьор сложи 
ръката си върху неговата и го за-

пита: „Братко, какво ще правиш 
с толкова много книги?” И тогава 
до ушите ми стигна отговорът на 
нашия Съветник да казва: „Не ги 
възспирайте. Това е делото, което 
има да се извърши. Краят е близо. 
Много време вече се изгуби, тези 
книги трябваше отдавна вече да 
се разпространяват. Продавайте ги 
наблизо и далеч. Пръскайте ги като 
есенни листа. Това дело трябва да 
не спира и никой да не го възпре-
пятства. Души погиват без Христос. 
Нека бъдат предупредени, че Той 
ще се яви много скоро на небесни-
те облаци.”

„Някои от работниците продъл-
жиха да изглеждат много отхвър-
лени. Един плачеше и каза: „Тези 
се отнасят несправедливо към из-
дателското дело, като купуват кни-
гите на толкова ниска цена; освен 
всичко, тази работа ни лишава от 
приходите, чрез които се издържа 
нашето дело.” Гласът отговори: „Не 
ви застрашава никаква загуба. Ра-
ботниците, които вземат книгите на 
намалени цени, не биха могли да 
постигнат такава готова продаж-
ба, освен ако това не стане с това, 
което вие наричате, „жертва”. Сега 
мнозина купуват за себе си и за 
своите приятели, които иначе дори 
не биха и помислили да си купят.”²⁵ 

„Мълчаливите вестители, по-
ставени в домовете на хората чрез 
делото на колпортьора, ще укрепят 
делото на проповедниците по вся-
какъв начин; понеже Светият Дух 
ще впечатли умовете, докато четат 
книгите, също както впечатляваше 
умовете на онези, които слушат 
проповядването на словото. Също-
то служене на ангелите придружа-
ва книгите, които съдържат истина-
та, каквото служене придружава и 
делото на проповедника.”²⁶ 

„Докато има благодатно време, 
колпортьорът ще има възможност 
да работи . . . . Докато на небето не 
се изрекат думите: „Свърши се”, ще 
има места за труд и сърца, които да 
получат вестта.”²⁷ 

„От дадената ми светлина знам, 
че там, където на полето има един 
колпортьор, трябва да има сто.”²⁸ 
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Търсят се: Младежи!
Във всяка епоха Бог е избирал 

особено млади хора за големи от-
говорности. „Добро е за човека да 
носи хомот в младостта си” (Плач 
Еремиев 3:27). Много от тези, които 
са приели и са били верни на своята 
мисия, Бог е поставил на бележити 
постове, като ги е направил спаси-
телна светлина за света.

„Христос зове за млади хора, 
които ще дойдат доброволно, за да 
занесат истината на света. Търсят 
се хора с духовна издръжливост, 
хора, способни да открият рабо-
та непосредствено до себе си, тъй 
като самите те я търсят. Църквата се 
нуждае от нови хора, които да влеят 
енергия в редиците, хора за време-
то, способни да се справят с тези 
заблуди, хора, които ще вдъхновят 
със свежа ревност отпуснатите уси-
лия на малкото работници, хора, 
сърцата на които са затоплени от 
Христовата любов и ръцете на кои-
то нямат търпение да се занимаят с 
делото на техния Учител.”²⁹

„Господ призовава нашите мла-
дежи да се трудят като колпортьори 
и евангелизатори, да извършват ра-
ботата от дом на дом в места, къде-
то истината не е чута. . . . 

„Ние имаме да извършим едно 
дело. Образовайте, образовайте, 
образовайте младите хора да се от-
дават на проповядване на словото. 
образовайте ги да стават колпортьо-

ри, да продават онези книги, които 
Господ чрез Светия Дух е подбудил 
умове да напишат. Така тези четива 
ще бъдат дадени на една голяма 
класа хора, които никога не биха 
чули истината, освен ако не им бе 
занесена до вратата. Това е делото 
на евангелизатора.”³⁰ 

Също както правителствата в 
света призовават млади хора за 
военна служба, всеки млад човек 
трябва да поеме ангажимент пред 
Господа - да посвети поне една го-
дина от живота си на Негова служ-
ба, при което колпортажът би бил 
най-добрия начин да Му послужи. 
Това ще е една чудесна опитност, 
която ще засили вярата им в Бога 
и ще ги насърчи да вземат най-до-
брите решения за настоящия и бъ-
дещия живот.

„После чух гласа на Господа, кой-
то казваше: Кого да пратя? и кой ще 
отиде за Нас?” Дано всички наши 
млади хора отговорят като Исая: „ 
Ето ме, изпрати мене.”(Исая 6:8).

Със силата на младежите, оп-
ита на възрастните, простотата 
на децата и мощта на Светия Дух 
„евангелието на царството ще бъде 
проповядвано; и тогава ще дойде 
свършекът” (Матей 24:14).

Наградата на тези, които сътруд-
ничат на Бога

Господ ще възнагради и умножи 
дори малките усилия в делото на 
занасяне на евангелието на света. 
Освен че сътрудничим за спасение-
то на други, ние осигуряваме собст-
веното си спасение.

Радваме се да разберем за бра-
тя и сестри - цели семейства - които 
са познали истината чрез брошу-
ри, списания или книги, съдържа-
щи светлината за това време. Но с 
изливането на Светия Дух, късния 
дъжд, „В един ден ще се обръщат 
над хиляда души, повечето от които 
ще проследят пътя на обръщането 
си назад към прочитането на наши 
публикации.”³¹ 

Изкупените на небето ще полу-
чат красиви корони със звезди, за 
да се радват през вечността на на-
градата на Учителя и удовлетворе-
нието да видят в Христовите ръце 

онези, които са довели до Спасите-
ля. Някои „имаха много ярки корони, 
други не толкова ярки. Някои коро-
ни изглеждаха натежали от звезди, 
докато други имаха само няколко. 
Всички бяха съвършено доволни от 
короните си.”³² 

Всички обещания на Господа ще 
бъдат напълно изпълнени. 

„Хвърли хляба си по водата и 
след много дни ще го намериш” 
(Еклесиаст 11:1). 

„Ония, които сеят със сълзи, 
с радост ще пожънат. Оня, който 
излиза с плач, когато носи мяра-
та семе, той непременно с радост 
ще се върне, носейки снопите си.” 
(Псалм 126:5, 6). 
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Пионерското дело 
на евангелието

Великото евангелско поръчение 
на Исус Христос към Неговите уче-
ници е: „Идете, прочее, научете всич-
ките народи, и кръщавайте ги в име-
то на Отца и Сина и Светия Дух, като 
ги учите да пазят всичко що съм ви 
заповядал; и ето, Аз съм с вас през 
всичките дни до свършека на века. 
Амин.” (Матей 28:19, 20).

Какво е евангелието в това по-
ръчение? Евангелието е благата 
вест. Вестта се предава чрез думи. 
И така, евангелието, или добрата 
вест, представлява всички думи, въ-
плътени в Исуса Христа. „И Словото 
стана плът” (Йоан 1:14). Всъщност, 
всички неща, които ни заобикалят, 
не са нищо друго освен резултатът 
от Божиите думи. „Бог каза: Да бъде 
светлина. И стана светлина. . . . . И 
Бог каза: Да се събере на едно мяс-
то водата, която е под небето, та да 
се яви сушата; и стана така.” (Битие 
1:3, 9). Дори материята бе сътворена 
чрез Неговото слово!

Апостол Йоан каза: „В началото 
бе Словото и Словото бе у Бога, и 
Словото бе Бог. . . . Всичко това чрез 
Него стана; и без Него не е става-
ло нищо от това, което е станало.” 
(Йоан 1:1, 3).

Апостол Павел разяснява, че 
„всичко чрез Него се сплотява” 
(Колосяни 1:17).

Дори и днес думите имат творче-
ска сила. Например, когато произ-
несем една дума, звукът й стига до 
външното ухо, след това в средното 
ухо се превръща в нервен импулс; 
чрез акустичния нерв тя пропътува 
във временния дял, където връзките 
с предния дял и другите полусфери 
на главния мозък звуците биват ин-
тегрирани и информацията се съх-
ранява в нервната система като ма-
терия. И така, в нашия мозък думите 
се трансформират в материя.

Тази материя ще си остане там. 
Думите, които чуваме, са източник 
на мисли, на начина, по който ре-
агираме; те водят до дела, делата 
до навици, навиците формират чер-
тите на характера; а характерът е 
личността. И така, ние сме думите, 
които избираме да слушаме.  

Евангелието съставлява всички 
онези думи, които в човешкия ум 
сътворяват характера на Исус Хрис-
тос, Божия Син. Това е божествени-
ят образ, който човечеството изгуби, 
когато грехът навлезе в расата ни.

В началото, когато Бог сътвори 
света, всичко бе съвършено, в съ-
вършен ред и подчинено на закони, 
предназначени да поддържат живо-
та в съвършена и впечатляваща хар-
мония, като по този начин отразява 
характера на Създателя. 

Всички неща бяха сътворени чрез 
Словото и са поддържани от Слово-
то.

„Господ създаде човека изправен 
в началото. Той бе създаден със съ-
вършено балансиран ум, размерът 
и силата на всичките му органи бяха 
съвършено развити. Адам бе съвър-
шеният образ на човек. Всяко ка-
чество на ума беше напълно пропор-
ционално, всяко със своята особена 
служба и все пак всички зависими 
едно от друго за пълната и надлежна 
употреба на всяко от тях.”¹ 

„Този, Който сътвори ума и пове-
ли неговите закони, осигури необхо-
димото за неговото развитие в съ-
гласие с тези закони.”² 

Здраве и болест
Съгласно медицинската наука, 

здравето е състояние на пълно фи-
зическо, умствено, психично, соци-
ално и морално благосъстояние.

Само една е тайната за такова 
съвършено състояние на физическо, 
умствено и морално благосъстоя-
ние: пълно послушание на законите, 
които управляват универса, нашата 
галактика, нашата слънчева систе-
ма, земята и нашето тяло - макро и 
микро космоса. 

„Същата сила, която поддържа 
природата, действа и в човека. Съ-
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щите велики закони, които ръково-
дят както звездите, така и атома, 
контролира човешкия живот. Закони-
те, които управляват действието на 
сърцето, регулирайки хода на потока 
на живота към тялото, са законите на 
могъщия разум, който държи компе-
тенцията за душата. От Него произ-
тича всеки живот. Само в хармония 
с Него е възможно да се намери не-
говата истинска сфера на действие. 
За всички обекти на Неговото сътво-
рение условието остава едно и също 
- един живот, поддържан чрез при-
емане живота на Бога, един живот, 
упражняван в хармония с волята на 
Създателя. Да се престъпи Неговият 
закон, физически, умствен или мора-
лен, е равносилно на това човек да 
излезе извън хармония с универса, 
да се въведе несъгласие, анархия, 
гибел.”³ 

Откакто започнах да изучавам 
начина, по който работи човешкият 
организъм и как се разболяваме, ос-
тавам в дилема: Какво се разболява 
първо, организмът, който държи ума, 
или умът, който контролира органи-
зма?

Всички думи, които чуваме, сътво-
ряват нашите мисли. Знаем, че една 
подхранвана мисъл, може да стане 
действие, едно повтаряно действие 
става обичай, а повтаряният обичай 
- черта на характера, а всички черти 
формират целия характер. А харак-
терът е това, което представлява 
човекът.

Това ще рече, че разстройването 
или болестта възникват, когато това 
разстройване се случи в човешкия 
ум или начин на мислене. Мъдрият 
Соломон каза, че „ Бог направи чо-
века прав, но те си издириха много 
измислици” (Еклесиаст 7:29).

Човешката деградация започва с 
греха или греховната мисъл. Какво е 
грехът? Вслушване в лъжа или по-
лу-истина, или слушане на думи, из-
казани по такъв начин, че да произ-
ведат съмнение, неверните думи ще 
доведат до погрешни действия (гре-
хове), които ще разрушат здравето.  

„Едно непрестанно престъпване 
на природните закони представля-
ва едно постоянно престъпване на 
Божия закон. Настоящата тежест на 

страдание и мъчение, които се на-
блюдават повсеместно, настоящата 
уродливост, настоящата немощ, бо-
лест и слабоумие наводняват света 
и го превръщат, в сравнение с това, 
което Бог го бе замислил, в един ла-
зарет [т.е. заселище на прокажени]; 
настоящото поколение е слабо в ум-
ствена, морална и физическа сила. 
Цялата тази окаяност е натрупвана 
от поколение на поколение, понеже 
падналият човек упорито нарушава 
Божия закон. Грехове от най-голяма 
величина се извършват чрез задово-
ляване на извратен апетит.”⁴ Един 
извратен апетит не представлява 
просто невъздържание по отноше-
ние на храна, работа или почивка, 
но един извратен визуален, слухов и 
интелектуален апетит.  

Умът се променя от това, което 
чува и вижда, като става идентичен с 
нещата, върху които мисли. „Подоб-
но на тялото, умът извлича силата 
си от храната, която приема. Той се 
разширява и извисява чрез чисти, ук-
репяващи мисли; но се свива и при-
низява от мисли, които са от земята, 
земни”. 

„Родители, вие ... не можете да 
държите техните [на децата] активни 
умове неангажирани; нито можете 
да отстраните злото чрез смръщени 
вежди. Единствено чрез втълпяване 
на правилните принципи можете да 
изключите погрешните мисли. . . . До-
брото, здравомислещо наставлява-
не е единственият начин да се пре-
дотвратят злите общувания, които 
покваряват добрите нрави. Истината 
ще предпази душата от безкрайните 
изкушения, с които няма как да не се 
сблъскат. . . .

„Насърчавайте децата си да 
складират ума с ценно познание, да 
позволят това, което е добро, да ан-
гажира душата и да контролира ней-
ните сили, като не оставя никакво 
място за низки, принизяващи мисли. 
Ограничавайте желанието за четене 
на материя, която не доставя добра 
храна за ума. . . .

„Никога не трябва книги [от редак-
тора: или електронни медии], съдър-
жащи покварена истина, да се поста-
вят в ръцете на деца или младежи. 
Не допускайте нашите деца в самия 

процес на получаване на едно обра-
зование да приемат идеи, за които 
ще се окаже, че са семена на грях.”⁵ 

Днес умът се развращава чрез 
едно средство, което е изкусно ра-
финирано от злото. Това е онзи „про-
зорец”, който, наред с няколкото до-
бри неща, предлага една просторна 
гледка към онова, което е срамно и 
деградиращо. Но естествено човеш-
кият ум избира това, което е зло. 
Като седят на този прозорец (подоб-
но на Евтих по време на проповедта 
на Павел), хората няма да паднат 
навътре, но навън - и ще бъдат до-
ведени до деградиране и гибел. Мо-
жем да открием този прозорец (ек-
ран) навсякъде - в нашите таблети, 
смарт фони и лаптопи. Този навик да 
се гледа всичко по всяко време изто-
щава хората до такава степен, че те 
губят своята способност да разгра-
ничават между добро и зло.

Една от най-важните функции на 
мозъка е неговият капацитет да раз-
граничава между добро и зло. В пси-
хиатричната наука това се нарича 
съзнание. То бива притъпено, когато 
се уморим физически (чрез движе-
щи се образи) и когато се намираме 
в транс (който се индуцира чрез про-
дължително гледане на един екран).

Първият акт на непослушание 
също бе причинен от индуциране на 
[т.е. скланяне към] едно хипнотично 
състояние, едно очароване - една 
говореща змия. Този първи грях от-
вори вратата към разстройване, де-
градация и смърт.

„Бог създаде човека съвършен 
и свят. Но човекът пропадна под 
своето свято положение, тъй като 
престъпи Божия закон. От времето 
на грехопадението се наблюдава 
шеметно увеличаване на болестта, 
страданието и смъртта. И въпреки че 
човекът оскърби своя Създател, Бо-
жията любов все още се предлага на 
расата; и Той позволява светлината 
да грее, така че човекът да може да 
види, че за да живее един съвършен 
живот, трябва да живее в хармония 
с онези природни закони, които уп-
равляват самото му същество. Ето 
защо е от най-голямо значение да 
знае как да живее така, че силите на 
тялото и ума му да може да се уп-
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ражняват за Божия слава.”⁶ 

Пионерското дело на 
възстановяване

Това дело е чудесно. То не е нищо 
друго освен делото на възстановя-
ване на ума чрез небесната сила -      
силата на човешката воля да избира 
при всякакви обстоятелства нещата, 
които я водят по-близо до сърцето на 
небесния Баща. 

Делото на евангелието е да пре-
сътвори/да възвърне порядъка в 
ума–доброволното приемане на 
тази информация, която се съдържа 
в евангелието, която действа в пъл-
на хармония с човешкия ум, спома-
гайки да се ръководи и възстанови 
тялото от болест към здраве.

Христовата мисия на този свят 
беше да отвори път, чрез който чо-
вечеството, макар и деградирало от 
грях, може да бъде възстановено и 
въведено във всемирната хармония 
на небето като едно съвършено съ-
щество. Това дело на излекуване на 
ума, което води съответно до изле-
куване на тялото, е най-добрата но-
вина. Евангелието, разкрито в Исуса 
Христа, е първото лечение за пад-
налото човечество. На този свят не 
съществува здрав човек. Моралната 
или духовната деградация води до 
деградация на тялото. Единствени-
ят начин, по който можем да бъдем 
променени, е като приемем в собст-
вения си ум тази променяща живота 

информация, а именно, Исус Хрис-
тос.  

Известни изследователи в света 
са решили, че със Своя съвършен 
характер Исус Христос трябва да 
бъде поставен в центъра на време-
вата ос, която измерва човешката 
история. Всеки се съотнася спрямо 
Него.

Той не е единствено Този, Който 
поддържа историята, но и Този, Кой-
то издига хората от тяхното състоя-
ние на деградация и ги възвръща 
в небесните места. Това издигане 
започва в момента, в който прие-
мем Неговите думи. В тази връзка 
апостол Павел каза: „А сам Бог на 
мира да ви освети напълно; и дано 
се запазят непокътнати духа, душата 
и тялото ви без порок, до пришестви-
ето на нашия Господ Исус Христос” 
(1 Солунци 5:23).

Какво е това евангелие 
и как то представя 
първата крачка към 
възстановяване на 
човека?

„[Исус] обикаляше да върши до-
бро и да изцелява всички, които бяха 
угнетявани от Сатана. Имаше цели 
села, където в никоя къща нямаше 
нито стон от болест; защото Той бе 
минал оттам и беше изцелил всич-
ките им болни. Неговото дело е ясно 
доказателство за Неговото божест-

вено помазание. Любов, милост и 
съчувствие бяха изразени във всяко 
едно проявление в Неговия живот; 
сърцето Му се изливаше в нежно съ-
чувствие към човешките чеда.”⁷ 

Най-важното нещо за всеки един 
е възстановяването на човека така, 
че да отразява Божия образ. Това 
възстановяване започва с приемане 
на небесните принципи, получени 
чрез евангелието на Исуса Христа. 
Никакво чудотворно лекарство, ни-
каква сложна хирургична намеса не 
могат да произведат извънредните 
промени, които преобразяват един 
грешен човек в добър или които 
унищожават белезите на болестта и 
смъртта. Това се случва само чрез 
приемане на Исус Христос като 
фундамент на нашето мислене, 
като семето за всичките ни мисли.  

Ако позволим на Божията ръка, 
която действа в природата, да уп-
равлява нашето същество, тогава 
болестта ще изчезне и здравето ще 
бъде възстановено.

„Не чрез някаква вътрешно при-
съща сила земята дава изобилието 
си година след година и поддържа 
своя ход около слънцето. Ръката 
на Безкрайния работи постоянно, 
ръководейки тази планета. Именно 
Божията сила, която бива постоянно 
упражнявана, е тази, която поддър-
жа планетата в позиция при нейното 
въртене. Именно Бог е Този, Който 
прави слънцето да изгрява на небе-
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то. Той отваря прозорците на небето 
и дава дъжд.”⁸ 

„Божиите деца са хората, които 
участват в Божието естество. Не зе-
мен ранг, рождение или национал-
ност, нито религиозна привилегия 
са нещата, които доказват, че сме 
членове на Божието семейство; но 
това е любовта, една любов, която 
обхваща цялото човечество. Дори 
грешници, сърцата на които не са 
крайно затворени за Божия Дух, ще 
откликнат на любезността; макар да 
е възможно да отговарят на омраза-
та с омраза, също така ще отговорят 
на любовта с любов. Но само Божи-
ят Дух е, Който отговаря на омраза-
та с любов. Да бъдеш любезен към 
неблагодарните и злите, да правиш 
добро, без да се надяваш за нищо в 
замяна, е емблематичният знак на 
небесната царственост, сигурният 
знак, чрез който децата на Всевиш-
ния разкриват своето високо поло-
жение.”⁹ 

Независимо дали го приемаме, 
или не, нашето присъствие е или 
благословение, лекарство за нашите 
ближни, или, напротив, отрова, уха-
ние от смърт за смърт. Тази разлика 
идва от това какво държим в умовете 
си. Ако Исус е в тях, това ще стане 
видно; ако не е,  тогава както ние са-
мите, така и онези, които не познават 
Бога, ще бъдем разочаровани.  

В ранната църква делото на апос-
толите имаше дълбок и далеч прос-
тиращ се ефект. Началото на всяко 
мисионерско усилие е всъщност 
делото на възстановяване на тяло-
то, разрушено от болест и страда-
ние. Едва след като тези страдания 
бъдат облекчени,  хората могат да 
преживеят нов живот в Исуса Хри-
ста. Приемайки Христа, цялото им 
същество се изпълваше с Неговото 
присъствие и те ставаха проводници 
на светлина към своите ближни. Този 
дух на живот, който ги изпълваше и 
се излъчваше към другите, произли-
заше от онзи извор на вечен живот, 
от който и ние можем да пием сво-
бодно.  

Практическа наука
Евангелието не е теория. То е 

практически живот. Докато рабо-

тех като стажант по медицина във 
Франция, един колега хирург ме 
попита на закуска: „Защо си вегета-
рианец?” Отговорих: „Поради една 
библейска информация, която е 
потвърдена научно: Битие 1:29.” 
Като дообясних по-нататък с изця-
ло научни термини, които му бяха 
свойствени като лекар - реална-
та химия за това колко ефективно 
елементите на храните от растите-
лен произход биват асимилирани в 
нашата система - това техническо 
обяснение, с Божията помощ, се 
оказа идеален клин за пробив при 
него. Той отговори: „Уау! Никога не 
съм се замислял! Наистина е уди-
вително!” Съвършените химични 
реакции по Божия замисъл заявя-
ват величието на Неговата божест-
вена мъдрост, както и плана, на-
правен преди сътворението. Това 
е причината, поради която в хода 
на времето хората откриват исти-
ни, които евангелието е направило 
ясни още преди столетия.

Силата на всички лечебни сред-
ства не може да се открие в са-
мите тях, нито в човека, който ги 
ползва. Лекарят е Исус Христос. 
Ако тази истина се разбираше от 
медицинската общност, както и от 
проповедниците на евангелието, 
спасителното дело щеше да об-
хване целия свят, както в началото 
на ранната църква. Никой не може 
да си позволи да вярва с гордост, 
че може да лекува. Лекарят може 
само да помогне, но излекуването 
идва от извора на вечния живот.   

Повечето хора са небрежни към 
телата си, хранят се без разсъдък 
и не се управляват от порядък, те 
са лакоми; единственото, което 
искат, е да задоволят апетита и по-
хотта си, без да осъзнават, че съ-
ществуването им се дължи на една 
Жертва. През останалото време са 
небрежни или безразлични. Не ги 
е грижа какво слагат в телата си. 
Ако можеха да разберат следното 
изявление, животът им щеше да се 
промени:

„Нашият Господ каза: „Ако не 
ядете плътта на Човешкия Син, и 
не пиете кръвта Му, нямате живот 
в себе си.. . . . Защото Моята плът 

е истинска храна, и Моята кръв е 
истинско питие” (Йоан 6:53–55). 
Това важи за нашето физическо 
естество. На Христовата смърт 
ние дължим даже земния си жи-
вот. Хлябът, който ядем, е изкупен 
с Неговото съкрушено тяло. Вода-
та, която пием, е купена чрез Не-
говата пролята кръв. Никой нико-
га, бил той светия или грешник, не 
яде ежедневния си хляб, без да се 
храни чрез тялото и кръвта на Хри-
ста. Голготският кръст е отпечатан 
върху всеки хляб. Той се отразява 
във всеки воден източник. Христос 
имаше предвид всичко това, когато 
определи символите на Своята ве-
лика жертва. Светлината, грееща 
от онази Господна вечеря в горни-
цата, прави свещени провизиите за 
нашия всекидневен живот. Семей-
ната маса се превръща в Господна-
та трапеза и всяко ястие в свещен 
символ.”¹⁰ 

Заключение
Всеки истински ученик се ражда 

в Божието царство като мисионер. 
Нашето съществуване е един бал-
сам и едно благословение. Присъст-
вието на всяко човешко същество, 
спасено чрез милостта на Господ 
Исус, е място, където изобилства 
живот. „Блажени ония човеци, чия-
то сила е в Тебе. В чието сърце са 
пътищата към Твоя дом. Минаващи 
през долината на плача, те я преоб-
ръщат на място на извори; и есен-
ният дъжд я покрива с благослове-
ния.Те отиват от сила в сила; всеки 
от тях се явява пред Бога в Сион.” 
(Псалм 84:5–7). Нека всички се рад-
ват на това щастие! 
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8 Проповядване на 
евангелието на всяка 

твар

„Идете по целия свят и проповяд-
вайте благовестието на всяка твар” 
(Марк 16:15). 

„Ще приемете сила, когато дойде 
върху вас Светият Дух, и ще бъдете 
свидетели за Мене както в Еруса-
лим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 
и до края на земята” (Деяния 1:8).

От тези писания става ясно, че 
евангелската вест трябва да достиг-
не до краищата на земята. Благата 
вест за спасението в Христа трябва 
да си проправи път през граници и 
океани, за да достигне най-отдалече-
ните части на планетата. Това е бо-
жествената заповед и това е нашата 
мисия като избрания от Бога народ. 
Ако светът трябва да се просвети 
от Божията слава, то ние имаме да 
извършим една важна част в това 
дело.   

Несъмнено понякога чувстваме 
същите ограничения, каквито със 
сигурност са чувствали и учениците, 
когато Спасителят им възложи да 
проповядват евангелието на всеки 
човек. За тях предизвикателството 
беше твърде голямо, също както е 
и за нас, но даденото им обещание 
- че Неговото присъствие ще ги при-

дружава до края на света - принад-
лежи също и на нас. (Йоан 17:18, 20.)

Да благодарим на Бог, че в Библи-
ята и Духа на пророчеството откри-
ваме не само отговорността да обра-
ботим цялото поле, но наред с това 
формата и методите за постигане на 
тази цел в краткото останало време. 
Господ ни е възложил Своя план за 
евангелизиране, но наред с това ни 
е оставил инструментите, с които да 
проведем този план успешно. 

Здравна мисионска 
дейност

„ Вече всяка глава е болна и вся-
ко сърце изнемощяло; от стъпалото 
на ногата дори до главата няма в ни-
кое тяло здраво място, но струпеи, 
и посинения, и гноясали рани, които 
не са изстискани, нито превързани” 
(Исая 1:5, 6).

„ . . . е осквернена под жителите 
си, защото престъпиха законите, не 
зачитаха повелението, нарушиха ве-
чния завет. Затова, клетва погълна 
земята” (Исая 24:5, 6).

„Дойде времето за нас, когато 
всеки църковен член трябва да се 
заеме със здравна мисионска дей-

ност. Светът е един лазарет, пълен 
с жертви както на физически, така и 
на духовни болести. Навсякъде хора 
погиват поради липса на знание 
за истините, които са ни поверени. 
Църковните членове имат нужда да 
се събудят, за да могат да осъзнаят 
своята отговорност за предаване на 
тези истини.”¹ 

„По време на Своето служене 
Исус отдаваше повече време на 
лекуване на болните, отколкото на 
проповядване. Неговите чудеса сви-
детелстваха за истинността на Него-
вите думи, че не е дошъл да погуби, 
но да спаси. . . .

„Христовите последователи тряб-
ва да работят, както работеше Той. 
За нас е определено да храним 
гладните, да утешаваме страдащите 
и измъчваните. Трябва да сулжим на 
отчаяните и да вдъхновяваме към 
надежда обезнадеждените.”² 

Много врати, които са затворени 
сега, ще се отворят пред деликат-
ното докосване на здравния мисио-
нер. Има хиляди души, които никога 
не биха били достигнати, освен ако 
не си послужим с клина за пробив - 
светлината на здравната реформа. 
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В света, както и в християнството с 
различните му религиозни събра-
ния, има много души, които очакват 
Възстановителя на здравето за тяло-
то, душата и духа. Където има болка, 
можем да използваме тези ключове 
в ръцете си, за да отворим вратата 
на много сърца за истината: една 
дума на насърчение, един съвет, из-
пълнен с любов относно храненето, 
една пламенна молитва за болните, 
прости лечения чрез природни сред-
ства, химни на хваление, молитви за 
семейства, които преживяват труд-
ности - всичко това ще отвори пътя 
за достигане на хората с евангелие-
то, тъй като нашата огромна нужда 
представлява възможността за Бог 
да подейства (Лука 4:18).

Лични домашни 
посещения

Апостол Павел засвидетелства: 
„Не се посвених да ви изявя всичко 
що е било полезно, и да ви поучавам 
и публично и по къщите. . . . Затова 
бдете и помнете, че за три години 
денем и нощем, не престанах да по-
учавам със сълзи всеки един от вас” 
(Деяния 20:20, 31). 

„Вашият успех няма да зависи до-
толкова от вашето знание и постиже-
ния, колкото от вашата способност 
да намерите пътя към сърцето.”³ 

„Много зависи от начина, по който 
ще се срещнете с тези, които посе-
щавате. Може да вземете ръката на 
човека при поздрав по такъв начин, 
че веднага да спечелите доверието 
му, или по един студен начин, така че 
той да си помисли, че не сте заинте-
ресовани от него.”⁴ 

„Този труд по домовете в търсене 
на души, в издирване на изгубената 
овца е най-съществената работа, 
която може да се извърши.”⁵ 

„Всички, които могат, трябва да 
положат личен труд. Като ходят от 
дом на дом, обяснявайки Писанията 
пред хората по един ясен, семпъл 
начин, Бог прави истината мощна да 
спасява. Спасителят благославя хо-
рата, които извършват тази работа.”6 

„Работата на проповядване от 
дом в дом е също толкова важна, 
колкото и специалните публични 
усилия. В големите градове има оп-
ределени класи, които не могат да 

се достигнат с публични събирания. 
Те трябва да се издирват така, как-
то пастирът издирва своята изгу-
бена овца. За тях ще трябва да се 
направи едно усърдно, персонално 
усилие. Когато личната работа бъде 
занемарена, се губят много скъпо-
ценни възможности, които, ако биха 
били използвани, биха дали решите-
лен напредък на делото.”⁷ 

„Нека семействата на съботопа-
зителите се преместят . . . [в нови 
области] и живеят на практика исти-
ната пред тези, които не я познават. 
Тези семейства могат взаимно да 
си бъдат в помощ, но да бъдат вни-
мателни да не вършат нищо, което 
да препречи пътя им. Нека извърш-
ват помощна християнска дейност, 
като хранят болните и обличат го-
лите. Това ще има далеч по-силно 
влияние за добро, отколкото про-
повядването на проповеди. Нужни 
са действия, също както и думи на 
съчувствие. Като встъпителна част 
към Своята вест Христос извършва-
ше дела на любов и великодушие. 
Нека тези работници отиват от дом в 
дом, като оказват помощ навсякъде, 
където се представя възможност за 
това, разказвайки историята на кръ-
ста. Христос трябва да бъде техните 
думи. Те не трябва да размишляват 
върху доктринални теми; нека гово-
рят за делото и жертвата на Христос. 
Нека издигат Неговата праведност, 
като разкриват в собствения си жи-
вот Неговата чистота.”⁸ 

„Сред членовете на нашите църк-
ви трябва да има повече работа по 
домовете, изнасяне на библейски 
четива [което в момента наричаме 
библейски часове] и разпространя-
ване на литература.”⁹ 

„Господ ни призовава да полагаме 
решителни усилия на места, където 
хората не знаят нищо за истината. 
Нужни са пеене, молитва и библей-
ски четива по домовете на хората. . . 
. Тези, които извършват тази работа, 
трябва да имат подготвено познание 
на Писанията. „Писано е” трябва да 
бъде тяхното защитно оръжие.”¹⁰ 

Служене чрез музика
„Тогава що? Ще се моля с духа си, 

но ще се моля и с ума си; ще пея с 
духа си, но ще пея и с ума си.” (1 Ко-

ринтяни 14:15). 
„Малко средства са по-ефектив-

ни за запаметяване на [Божиите] 
слова отколкото повтарянето им в 
песен. Такава песен има чудна сила. 
Тя има сила да укроти грубите и не-
култивирани натури; сила да събуди 
мисълта и съчувствието, да насърчи 
хармония на действията, да прогони 
печалта и мрачното предчувствие, 
които унищожават куража и отслаб-
ват усилието.”¹¹ 

Пеенето в прослава на Бога из-
пъжда врага, а хвалението го от-
блъсква, като ни дава победата.  

„Докато Христос работеше на 
дърводелската маса, понякога дру-
гите Го заобикаляха, опитвайки се 
да го изкарат извън търпение; но 
Той започваше да пее някои красиви 
псалми и преди да могат да се осъз-
наят, се присъединяваха към Него в 
пеенето, повлияни от силата на Све-
тия Дух, Който беше там.”¹² 

Души биват привличани към 
Христос и Неговата църква със слу-
жене чрез музика. Един вдъхновя-
ващ химн може да докосне струните 
на сърцето и душата се смекчава и 
укротява, за да приеме спасителната 
истина в Исус Христос.  

Служене чрез 
колпортиране

„Хвърли хляба си по водата, за-
щото след много дни ще го намериш! 
Дай дял на седмина, и дори на ос-
мина; защото не знаеш какво зло ще 
бъде на земята. . . . Сей семето си за-
ран, и вечер не въздържай ръката си; 
защото не знаеш кое ще успее, това 
ли или онова, или дали ще са и двете 
еднакво добри.” (Еклесиаст 11:1, 2, 6).  

Да се осигури обучение в дело-
то на колпортиране е задача, която 
църквата не трябва да пренебрегва. 

„Когато млади хора встъпят в де-
лото на колпортажа, изпълнени със 
силен копнеж да спасяват съчовеците 
си, в резултата на техните усилия ще 
бъде пожъната една жътва за Госпо-
да. Тогава оставете ги да излязат като 
мисионери, да прогласят настоящата 
истина, молейки се непрестанно за 
повече светлина и за ръководството 
на Духа, така че да знаят как да кажат 
думи в подходящо време на тези, кои-
то са уморени. Нека използват всяка 
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възможност да вършат дела на лю-
безност, като помнят, че изпълняват 
поръчки за Господа.”¹³ 

„Сега нашите публикации засяват 
семето на евангелието и служат за 
довеждане на души към Христа също 
както проповядваното слово. Цели 
църкви са били създадени в резултат 
на тяхното разпространение.”¹⁴ 

Продажбата на книги и списания 
може да е плодотворна и все пак 
интересът към истината може да се 
събуди също чрез проучване на мне-
нието по религиозни въпроси, както 
и анкети на здравни и семейни теми. 
Тези въпросници приготвят пътя за 
разговори, така че трябва да същест-
вуват в готовност библейски курсове, 
които да разработят и поддържат ин-
тереса.   

Исус ни е дал няколко примера 
за проучване на мнението: „А Исус, 
като дойде в околностите на Кесария 
Филипова, попита учениците Си, каз-
вайки: Според както казват хората, 
Човешкият Син Кой е? А те рекоха: 
Едни казват, че е Иоан Кръстител; 
други пък - Илия; а други - Еремия, 
или един от пророците. Казва им: Но 
според както вие казвате, Кой съм 
Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти 
си Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, 
Син на живия Бог.” (Матей 16:13–16). 
(Този разговор се проведе в кръга на 
учениците, но един подобен случай 
бе зададен сред обществеността в 
Матей 11:7–11.) 

Божият призив отеква през веко-
вете: „Обходете улиците на Ерусалим 
и вижте сега, научете се и потърсете 
по площадите му, дали можете на-
мери човек - дали има някой - който 
да постъпва справедливо, да търси 
честност; и Аз ще простя на тоя град.” 
(Еремия 5:1). 

Обществени 
конференции

В писанията виждаме Исус като 
най-големия говорител, познат на 
хората някога. Неговите речи се про-
веждаха на открито, на всеослуша-
ние пред големи тълпи (вж. Матей 
5:1, 2; 14:14; Лука 21:37, 38.)

Апостолите също възприеха не-
говия подход при проповядване на 
евангелието. След Петдесятница тех-
ните послания бяха придружавани от 

сила и мъдрост отгоре, за да докос-
нат сърцата на хиляди слушатели. 
(вж. Деяния 2:41; 4:4.) 

Когато Уилям Милър изнасяше 
лекции за второто пришествие на 
Христа, това събираше тълпи и про-
изведе голяма сензация. „Никакво 
буйно оживление не придружаваше 
събранията, но една дълбока тър-
жественост завладяваше умовете на 
онези, които слушаха.”¹⁵ 

Елън Хармън присъстваше на 
тези събрания и беше дълбоко затро-
гната от тях.  

„В днешните градове, където има 
толкова неща, които привличат и се 
харесват, интересът на хората не 
може да се събуди с обичайни уси-
лия. Определените от Бога проповед-
ници ще разберат, че е необходимо 
да се положат необичайни усилия, 
за да се прикове вниманието на мно-
жествата. И когато успеят да съберат 
голям брой хора, трябва да дадат ве-
сти, характерът на които е да бъде 
дотолкова необичаен, че хората да 
бъдат събудени и предупредени.”¹⁶ 

Лагерни събирания
„Лагерните събирания трябва да 

се провеждат на много места, а рабо-
тата по евангелизиране да се провеж-
да след приключване на лагерното 
събиране. Това е начинът да се събе-
рат снопите.”¹⁷ 

“И жителите на един град ще оти-
дат в друг и ще рекат: Нека отидем 
незабавно да искаме Господното бла-
говоление, и да потърсим Господа 
на Силите. Ще отида и аз.” (Захария 
8:21). 

„Лагерното събрание е едно от 
най-важните средства в нашето дело. 
То е едно от най-ефективните мето-
ди, които могат да привлекат внима-
нието на хората и да достигнат всички 
класи с евангелската покана. Време-
то, в което живеем, е време на ин-
тензивно вълнение. Амбиции и вой-
ни, удоволствие и печелене на пари 
поглъщат умовете на хората. Сатана 
вижда, че няма време и е впрегнал 
всичките си средства на работа, за да 
бъдат хората измамени, заблудени, 
ангажирани и омаяни в транс, докато 
благодатното време приключи и вра-
тата на милостта се окаже завинаги 
затворена.”¹⁸

„Ако нашите лагерни събрания се 
провеждат така, както би трябвало, 
наистина щяха да бъдат една свет-
лина на света. Трябва да се провеж-
дат в големи и малки градове, където 
вестта на истината не е била прог-
ласена. Трябва да продължават две 
или три седмици. Понякога може да 
е препоръчително лагерното събра-
ние да се проведе в продължение на 
няколко последователни сезона на 
едно и също място; но като правило, 
мястото на събранието трябва да се 
променя от година на година. Вместо 
да има по едно огромно лагерно съ-
брание на няколко места, по-голямо 
добро ще се постигне, ако се орга-
низират по-малки събрания на много 
места. По този начин делото ще се 
разширява постоянно в нови поле-
та.”¹⁹ 

Защо да посещаваме 
лагерните събрания? 

„Братя и сестри, елате на тези 
срещи на свято събрание, за да на-
мерите Исус. Той ще дойде на праз-
ненството. Той ще присъства и ще из-
върши за вас това, от което най-много 
се нуждаете. Не трябва да считате 
фермите си за по-ценни, отколкото 
по-висшите интереси на душата.” ²⁰ 

„Важно е членовете на нашите 
църкви да посещават нашите ла-
герни събрания. Противниците на 
истината са много; и понеже нашата 
численост е малка, доколкото е въз-
можно, трябва да покажем едно сил-
но лице. Всеки един от вас поотделно 
се нуждае от ползите на събранието 
и Бог ви призовава да заемете челни-
те позиции в редиците на истината. 

„Някой ще каже: „Скъпо е да се 
пътува, така че за нас ще е по-добре 
да спестим тези пари и да ги дадем 
за напредъка на делото на местата, 
където има толкова голяма нужда.” 
Не размишлявайте по този начин; Бог 
призовава именно вас да заемете 
мястото си сред редиците на Неговия 
народ. Укрепете събранието с всичко, 
което е по силите ви, като присъства-
те със семействата си. Положете из-
вънредно усилие да присъствате на 
събранието на Божиите люде. 

„Братя и сестри, за вас ще е далеч 
по-добре да оставите бизнеса ви да 
пострада, отколкото да пренебрегне-
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те възможността да чуете Божията 
вест за вас. Не правете никакви из-
винения, които ще ви възпрепятстват 
да спечелите всяко възможно духов-
но предимство. Имате нужда да по-
лучите квалификацията, чрез която 
да можете да обясните причината за 
вашата надежда с кротост и страх. Не 
можете да си позволите да загубите 
такава една привилегия.”²¹ 

Преместване в нови 
области

„Тогава Господ каза на Аврама: Из-
лез от отечеството си, измежду рода 
си и из бащиния си дом, та иди в земя-
та, която ще ти покажа.” (Битие 12:1). 

Понякога, когато нашите хора се 
преместват от един град или държава 
в друг, лесно изпадат в анонимност и 
губят връзката си с църквата - а в ня-
кои случаи и връзката си с Исус, като 
всичко, което се случва, е, че умират 
духовно.

Но Божият план е, вместо това да 
вземем Исус, където и да отиваме, 
също както Авраам. Където и да из-
дигнем лагера си, трябва да се учре-
ди ново мисионско поле, също както 
Авраам оставяше олтар за Господа. 

„Бог зове християнски семейства 
да отидат в общности, които се нами-
рат в тъмнина и заблуда, и да работят 
мъдро и настойчиво за Учителя. Из-
исква се саможертва, за да се отгово-
ри на този призив.”²² 

„Миряните в нашите църкви могат 
да изпълнят едно дело, което към мо-
мента едва са започнали. Никой не 
трябва да се премества в нови места 
единствено заради светско предим-
ство; но там, където се открива въз-
можност за изкарване на прехрана, 
нека да навлязат семейства, които 
са добре основани в истината, по ед-
но-две семейства на всяко отделно 
място, където да работят като миси-
онери. Те трябва да чувстват любов 
към душите, едно бреме да се трудят 

за тях, като трябва специално да про-
учат по какъв начин да ги доведат в 
истината. Те може да разпространя-
ват нашите публикации, да провеж-
дат събрания в домовете си, да се 
запознаят със съседите си и да ги 
канят да присъстват на тези събира-
ния. Така ще оставят светлината си 
да свети в добри дела.”²³ 

Печатни и аудио-
визуални материали

Освен разпространяването на 
печатна литература, друг един ефек-
тивен метод за провеждане на еван-
гелизиране от страна на миряните 
е, като се използва аудио-визуален 
материал. Кратки послания, записа-
ни на аудио или видео, са оказвали 
изключително влияние за събуждане 
на интерес у мнозина, които накрая 
са взели решение да се присъединят 
на страната на настоящата истина.  
Навсякъде, където е изпробван този 
метод, знаем, че работи. Братя от 
различни държави могат да засви-
детелстват, че това, което казваме, е 
самата истина.

„Трябва да се въведат нови мето-
ди. Божиите люде трябва да се събу-
дят за нуждите на времето, в което 
живеят. Бог има хора, които ще при-
зове в Неговата служба - хора, кои-
то няма да проведат делото по един 
безжизнен начин, по който е било 
провеждано в миналото. . . . ”²⁴

„Ще се измислят начини, по които 
да се достигнат сърца. Някои от мето-
дите, използвани в това дело, ще се 
различават от методите, използвани 
в миналото; но нека никой да не бло-
кира поради това пътя с критика. 

„Нужни са хора, които да се молят 
на Бог за мъдрост и които под Божи-
ето ръководство могат да сложат нов 
живот в старите методи на работа и 
които могат да измислят нови пла-
нове и нови методи за събуждане 
на интереса на църковните членове, 
както и за достигане на мъже и жени 
в света.”²⁵ 

Радио и телевизионни 
програми

„Най-после братя, молете се за 
нас, да напредва бързо Господното 
слово и да се прославя, както и у 
вас” (2 Солунци 3:1). Би било голя-

ма грешка да не се възползваме от 
средствата за масово осведомява-
не за проповядване на евангелието. 
Чрез радио и телевизионни програ-
ми и подбрани форми на социалните 
медии можем да достигнем стотици 
и дори хиляди с вестта за Христос, 
Божият Агнец, който отнема греха на 
света. 

Исус заяви: „Това, което ви говоря 
в тъмно, кажете го на видело; и което 
чуете на ухо, прогласете го от покри-
ва.” (Матей 10:27). 

Несъмнено това е един друг 
ефективен начин да се достигнат 
много хора с вестта за истината. По-
вече работници трябва да се образо-
ват и подходящо обучат да вършат 
това дело по един професионален 
начин. Мнозина сред нас имат това 
призвание и могат да бъдат добре 
образовани, за да развият този кра-
сив талант да говорят мъдро от ми-
крофоните на радио или телевизио-
нен канал. 

Бог да благослови медиите, из-
ползвани при проповядване на еван-
гелието. Амин!  
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„На време и 
без време”

Сергей Карватски, Русия
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При Своето възкресение Христос 
се обърна към последователите Си 
със святата длъжност да прогласят 
евангелието за Божието царство на 
всички народи. Това означава ,че 
всяка жива душа на земята ще има 
възможността да чуе най-скъпоцен-
ната вест, че греховете й могат да 
бъдат простени, че може да бъде 
спасена за вечността чрез милостта 
на Исус Христос, че краят на света 
наближава и че Божието царство 
идва. Божият план е по този начин да 
просветли земята със Своята слава.

„Цялата земя трябва да се прос-
ветли със славата на Божията исти-
на. Светлината трябва да изгрее до 
всички земи и всички хора. При това 
светлината трябва да изгрее именно 
от онези, които са получили светли-
ната.”¹ 

„Настъпи времето, когато вестта 
за скорошното Христово завръщане 
трябва да прозвучи по целия свят.”² 

Времето лети и всяка секунда жи-
вотът на някого изненадващо секва. 
Всяка минута някой се разделя с жи-
вота си. . . . Дали всички тези души, 
които са толкова скъпоценни на 
Христос, са се примирили със своя 
Създател? Дали всички, които са ум-
рели, са успели да се подготвят да 
посрещнат Господа? Колко познати, 
роднини и други хора, скъпи на сър-
цето ви, са приключили живота си 

неподготвени за вечността? Господ 
заповядва: „проповядвай словото, 
настоявай на време и без време, из-
обличавай, порицавай, увещавай, с 
голямо търпение и непрестанно по-
учаване.” (2 Тимотей 4:2).

„Последните лъчи на милостива 
светлина, последната вест на ми-
лост, която трябва да бъде дадена 
на света, е откровението на Неговия 
характер на любов. Божиите деца 
трябва да изявят Неговата слава.”³ 

„Ние трябва да излезем да прог-
ласим благостта на Бога и да напра-
вим ясен пред хората Неговия дейст-
вителен характер.”⁴ 

Служенето - Божият 
инструмент

Скъпи приятели, Христос не даде 
на учениците Си поръчението да 
довеждат хора в Неговото царство, 
понеже не би могъл да евангелизи-
ра света сам, тъй като за Него няма 
нищо невъзможно. Самият Христос 
би могъл да проповядва истината 
по-бързо и по-ефективно, отколкото 
който и да е човек.  

„Бог можеше да постигне целта 
Си за спасяване на грешници без 
наша помощ.”⁵ Господ можеше сам 
или чрез ангелите Си да прогласи 
вестта за спасението за много кратък 
период от време. Да, „Бог можеше 
да прогласи Своята истина чрез без-

грешни ангели, но не е такъв Негови-
ят план. Той избира човешки съще-
ства, хора, заобиколени от немощ, 
като инструменти за изпълнение на 
Своите намерения.”⁶ 

Ангелите биха изпълнили по-
ръчението с радост и безусловно. 
Например, „ангелът, изпратен при 
Филип, можеше сам да извърши де-
лото за етиопеца.”⁷ Ангелът слезе от 
небето с едно поръчение, но вместо 
да дойде при етиопеца, той отиде да 
потърси Филип.

Защо изгуби време да търси един 
човек? Защо просто не го извърши 
сам?

Мисията беше поверена на хора, 
така че като Му служат, самите те 
да могат да израснат по подобие на 
Христос! Служенето е Божият ин-
струмент за израстване на христия-
нина! Помагайки на нашите съчове-
ци, ние израстваме духовно! 

Как можем да станем 
ефективни мисионери?

Когато Христос даде едно ясно 
поръчение на Своите ученици: „Иде-
те по целия свят и проповядвайте 
благовестието на всяка твар” (Марк 
16:15), тази малка група ученици 
нямаше никакви богатства, никаква 
сила, никакво образование. Как биха 
могли да изпълнят Христовото поръ-
чение?
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В Йоан 20:19 четем как Христос 
се явил на учениците Си в горница-
та, където се бяха събрали поради 
страх за живота си. Вратата и про-
зорците бяха затворени и всяко шу-
молене предизвикваше голям страх.

Учениците бяха обезкуражени от 
разпятието на своя възлюбен Учи-
тел. И тогава, появявайки се внезап-
но в горницата, Исус им заяви: „Както 
Отец изпрати Мене, така и Аз из-
пращам вас” (Йоан 20:21). Как биха 
могли да изпълнят поръчението, при 
положение че се страхуваха дори да 
излязат от горницата? И като знаеше 
притесненията и нуждата им, Той им 
каза своевременно: „Приемете Све-
тия Дух” (Йоан 20:22).

След четиридесет дни Спасите-
лят каза, че учениците имат нужда 
от особената сила на Светия Дух, 
дори нещо повече, Той им обеща 
тази сила в изобилна мярка, ако ис-
кат. (вж. Деяния 1:4, 5, 8.)

„Видимото присъствие на Хрис-
тос се канеше да се оттегли от уче-
ниците, но едно ново дарование на 
сила трябваше да стане тяхно. Све-
тият Дух бе определен да им се даде 
в неговата пълнота, запечатвайки ги 
за тяхното дело. „Ето,” каза Спасите-
лят, „изпращам върху вас обещание-
то на Отца Ми; а вие стойте в града, 
докато се облечете със сила отгоре” 
(Лука 24:49)”⁸ 

Това обещание укрепи Христови-
те последователи, така че те успяха 
да изпълнят евангелското дело, кое-
то им бе поверено. Бог обеща, че ще 
изпрати на учениците силата на Све-
тия Дух.

„Те осъзнаха, че евангелието 
трябваше да се занесе на света и из-
искаха силата, която Христос им бе 
обещал.”⁹ 

В деня на Петдесятница ученици-
те добиха увереност, кураж - качест-
вата, необходими за спасителното 
дело.

„Духът дойде върху чакащите, 
молещите се ученици с пълнота, 
която изпълни всяко сърце.”¹⁰ Господ 
осигури църквата с талантите, необ-
ходими за изпълнение на Неговото 
велико поръчение, които им дадоха 
възможност да разбират и проповяд-
ват на всички съществуващи по тя-
хно време езици (вж. Деяния 2:4–12), 

както и сила да изцеляват болните 
и да възкресяват мъртвите, точно 
както Той бе предсказал (вж. Марк 
16:17, 18).

Резултатът от 
изливането на Светия 
Дух

Подвижени от желанието да прог-
ласят истината, учениците обикаля-
ха света. До около три десетилетия 
проповядването за Христос се раз-
пространи по цяла Палестина, Мала 
Азия и Голяма Азия, северна Афри-
ка и Европа, като дори достигна за-
селищата на скифите - спасителна-
та вест проникна най-отдалечените 
места на известния по това време 
свят. Хиляди обърнаха внимание на 
спасителната вест; много християн-
ски църкви се организират в Гърция, 
Македония, Индия - както и в жес-
токия Рим, който мразел и преслед-
вал християните, включително дори 
сред домочадието на Цезар.

Искрените Христови последова-
тели ставали мисионери, веднага 
след като научавали за Спасителя.

„Всеки истински ученик се ражда 
в Божието царство като мисионер. 
Този, който пие от живата вода, се 
превръща в извор на живот. Полу-
чателят се превръща в дарител. 
Христовата благодат в душата е като 
извор в пустинята, извиращ, за да 
освежава всички и да направи тези, 
които са близо до погиване, да за-
копнеят за глътка от живата вода.”¹¹ 

Мисионер е този, който изпълня-
ва някаква мисия. Това е този, който 
е намерил Исус и не може да мълчи; 
той е нетърпелив да сподели полу-
ченото откровение с други.

„Духът на Христос е дух на миси-
онер. Самият първи импулс на об-
новеното сърце е да доведе и други 
при Спасителя.”¹² 

Скъпи приятелю, имаш ли подоб-
но преживяване в живота си? Може 
би седиш и чакаш някой друг да из-
върши работата вместо теб.

Много често имаме съмнения, 
дали ще успеем, или не. Седим, пла-
нираме, провеждаме семинари едни 
за други на места, където се срещат 
толкова много от нас, колкото са дър-
ветата в една гъста гора, но не стига-
ме по-далеч от това. Но колко много 

места и големи градове ни призова-
ват с македонския вик?

Бойното поръчение
„Херцогът на Уелингтън присъст-

вал веднъж на място, където група 
християни обсъждали възможността 
за успех на едно мисионско начина-
ние сред езичниците. Те се обърна-
ли към херцога, за да каже, дали по 
негово мнение това начинание би 
могло да се окаже успешно спрямо 
разходите за него. Старият войник 
отговорил: „Господа, какво гласи 
бойно поръчение за действие? Успе-
хът не е въпросът, който следва да 
обсъждате. Ако правилно чета бой-
ното ви поръчение, то гласи, „Иде-
те по целия свят и проповядвайте 
евангелието на всяка твар.” Господа, 
покорявайте се на бойното си поръ-
чение.’ ”¹³ 

„Ако желаете да излезете и да 
вършите Христовото дело, Божиите 
ангели ще ви отворят пътя, подгот-
вяйки сърцата да приемат еванге-
лието. Ако всеки един от вас беше 
един жив мисионер, вестта за това 
време щеше да бъде бързо прогла-
сена във всички страни, на всеки на-
род и нация, и език. Това е делото, 
което трябва да се извърши, преди 
Христос да дойде в сила и голяма 
слава. Аз призовавам църквата да 
се моли сериозно за това всеки един 
от нея да успее да разбере своите 
задължения. Дали всеки един от вас 
поотделно сътрудничи на Бога? И 
ако не, защо не? Кога предвиждате 
да извършите своята определена ви 
от небето работа? 

„За всички, които са обезсърчени, 
има едно лекарство - вяра, молитва 
и работа.”¹⁴ 

Времето тече . . .
Малко време ни остава, за да 

изпълним Господното поръчение, а 
освен това трябва да помним, че си-
лите на тъмнината не стоят бездей-
ни; врагът и неговите поддръжници 
действат 24 часа на ден, докато ние 
отделяме за Бога само една мънич-
ка част от времето си, размисляйки, 
дали да работим за души, или не! 
Трябва да осъзнаем, че с прибли-
жаване на Господното завръщане 
силите на тъмнината полагат всяко 
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усилие за провеждане на своите ко-
варни намерения, отвеждайки души 
в погибел.

Гневът на врага става все по-си-
лен с приближаването на края (От-
кровение 12:12), но все пак не тряб-
ва да се изненадваме. Исус каза за 
това още в началото (Матей 24:21; 
Йоан 15:20; 16:2; 2 Тимотей 3:1, 12).

Трудно е да се опишат с думи 
гоненията, които Божиите деца са 
преживели през вековете. Омразата 
на врага срещу Христовите последо-
ватели няма граници. От времето на 
Христос църквата устоява на атаките 
на силите на тъмнината само с по-
мощта на Господа. Милиони са били 
измъчвани и убивани. Но тяхната 
смърт е била семе - много екзекуто-
ри по-късно са дошли при Христос, а 
също много свидетели на екзекуции 
на ешафоди и гилотини са приели 
Христос за свой личен Спасител.

Вярата на тези истински Божии 
деца грее през вековете, вдъхновя-
вайки и насърчавайки Христовите 
последователи. И без значение кол-
ко прилежно Сатана се опитва да 
противодейства на Божията църква, 
той никога не ще спечели крайната 
победа; Христос вече го е победил 
на кръста и това е сигурен залог за 
победа на Исусовите последовате-
ли! И когато някои работници паднат 
покосени от ръката на неприятеля, 
други излизат напред - поемайки 
Христовото знаме, като ходят сред 
тръните и държат здраво ръката на 
Спасителя. Скоро Господ ще при-
ключи делото Си на земята.

Скъпи приятелю, без значение 
какви препятствия излизат на пътя 
ти, имаме ясната заповед на Хрис-
тос: „Идете и проповядвайте!” Няма-
ме време за губене и за обезсърчава-
не от несъществени временни неща, 
от материални нужди, от уреждане 
на нашето благосъстояние. Нямаме 
време, за да си позволим внимание-
то ни да бъде отклонено от главната 
цел! Няма значение какво прави дя-
волът, главното и най-важното нещо 
е какво прави Бог!

Учениците не се косяха и при-
тесняваха за Рим; забраните и за-
плахите не можеха да ги възспрат, 
нито уплашат. Дори най-ужасното 

гонение не ги направи да престанат 
да проповядват за Христос. Всички 
трудности не просто изпитваха вяра-
та им, но я усилваха! Веднага, след 
като Христос организира Своята 
църква, евреите станаха още по-гор-
чиво настроени спрямо християните. 
Поставено бе началото на ужасни 
гонения и мъченичества. Но въпреки 
това, безстрашно, с песни, хваление 
и молитви на уста, тези смели герои 
на вярата приемаха смъртта от ръ-
цете на тираните, които не разбира-
ха главното нещо: там, където уми-
раше един християнин, се раждаха 
хиляди за живот с Христа! 

По-късно, когато Сатана разбра, 
че не може да унищожи църквата по 
този начин, той промени тактиката; 
формата на воюване бе сменена. В 
дните на Константин преследвания-
та престават и в църквата навлизат 
езически ритуали, човешки авто-
ритет измества Божия авторитет и 
Божиите заповеди биват заместени 
от човешки наредби. И тогава, ис-
тинските християни, които са пазели 
вярно Божиите заповеди, биват пре-
следвани от псевдо християнската 
църква, която реално обслужва ин-
тересите на държавата.  

По-късно великите реформатори 
изпълнили едно голямо дело със за-
насяне на Словото на живота до ми-
лиони хора с цената на живота си. Те 
работели в опасни времена с една 
цел - да изпълнят Христовото поръ-
чение: „Това евангелие на царството 
трябва да се проповядва по целия 
свят” (Матей 24:14).

За Еремия е писано: „Хвърлен в 
затвора и поставен в клада, проро-
кът въпреки това продължил да гово-
ри небесните вести пред тези, които 
стояли около него. Не било възмож-
но неговият глас да бъде смълчан с 
гонение. Словото на истината, зая-
вил той, „бе в сърцето ми като плам-
нал огън, затворен в костите ми; умо-
рявам се да го задържа, но не мога” 
(Еремия 20:9).”¹⁵ 

Борбата продължава и ще се за-
сили, но въпреки това, като се обля-
гаме на опитността на предишните 
поколения, ние се насърчаваме.  Без 
значение вида на гоненията, повди-
гани от врага, и колко често се опит-

ва да противодейства на вестта; той 
не ще успее, истината ще бъде про-
повядвана.

В тази борба Христос преодоля 
и Неговата победа подготви пътя на 
победата за всеки от нас. Не се обез-
сърчавайте: вървете смело в името 
на Този, Който вече е победил и ни 
дава сила да победим.

Инструменти в ръцете 
на Христа

Точно както скулптор започва с 
едно просто парче гранит и използва 
инструменти - инструменти специ-
ално за целта - за да сътвори една 
красива скулптура, също така и ние 
можем да послужим като инструмен-
ти в ръцете на нашия Създател.

„Нека започнем да работим за 
онези, които нямат светлината. . . . 
Това, от което се нуждаем, е жива 
вяра, вяра да прогласим над отво-
рената гробница на Йосиф, че има-
ме един жив Спасител, Който ще 
иде пред нас и ще работи с нас. Бог 
ще извърши работата, ако ние Му 
осигурим инструментите. Сред нас 
трябва да има много повече молит-
ва и много по-малко неверие. Имаме 
нужда да издигаме стандарта все 
по-високо и по-високо пред хората. 
Имаме нужда да помним, че Христос 
е винаги от дясната ни страна, кога-
то прогласяваме свобода на пленни-
ците и разделяме хляба на живота с 
гладните души. Когато в ума си ви-
наги имаме предвид спешността и 
важността на нашата работа, Божи-
ето спасение ще се открие по един 
забележителен начин.   

„Бог да ни помогне да се облечем 
с доспехите и да действаме така, 
както ако вземем нещата на сериоз-
но, както ако душите на мъже и жени 
си струваха да бъдат спасени. Нека 
търсим ново обръщане. Имаме нуж-
да от присъствието на Светия Божи 
Дух да бъде с нас.”¹⁶ 

Обитателите на земята имат нуж-
да да бъдат образовани, изобличени 
и призовани, като това трябва да се 
направи от Светия Дух, Който ще си 
послужи с хора като Свои инстру-
менти. Ако това е така, можем ли да 
се съмняваме в успеха на мисион-
ското дело? - Не, никога.
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Чест и привилегия
Господ ни е дарил с голяма чест 

- можем да станем Негови съработ-
ници в спасителното дело! Това не 
е тежко бреме, това е една голяма 
ПРИВИЛЕГИЯ! „Защото, ако про-
повядвам благовестието, нямам с 
какво да се похваля; понеже нужда 
ми се налага; защото горко ми, ако 
не благовествам” (1 Коринтяни 9:16). 
Именно тази привилегия да се зане-
се спасителната вест на погиващия 
свят е привилегията, която ти се 
предлага, скъпи приятелю! Ще прие-
меш ли Божия призив, или ще стоиш 
настрани - това ще решиш ти!

„И това евангелие на царство-
то ще бъде проповядвано по целия 
свят за свидетелство на всички на-
роди; и тогава ще дойде свършекът” 
(Матей 24:14). Дали със нас, или без 
нас, делото ще бъде извършено!

Когато Христос произнесе тези 
думи, Той бе заобиколен от една 
малка група галилейски рибари. Са-
мият Той бе отхвърлен от евреите. 
От това скромно начало трябва да 
се извърши едно велико дело. Тази 
вест ще звучи, докато се разпрос-
трани сред всички народи. Никакво 
гонение не може да я възспре. На-
против, по всичко личи, че с гоне-
нието да улеснява представянето на 
евангелието. 

Всеки има да направи избор: да 
бъде, или да не бъде съработник на 
Христос при приключване на еван-
гелското дело. Ти може да казваш: 
„Какво мога да направя аз?” Ако само 
си седиш, нищо няма да направиш - 
но ако поемеш работата на мястото, 
където се намираш, скоро ще видиш 
резултати.

Силата на примера
След една голяма крайбрежна 

буря хиляди морски звезди изсъхват 
на брега, движейки неспокойно пипа-
лата си, но без да могат да се върнат 
в морето. Наблюдатели и фотогра-
фи се приближават, за да запечатат 
тази красива, но ужасна гледка. Те 
наблюдават, без да направят нищо, 
за да спасят умиращите създания.

Едно момче не успява да понесе 
сцената. То бързо хваща една мор-
ска звезда и я отнася във водата. 

Един мъж го запитва: „Мога ли да те 
попитам какво правиш?” 

Момчето се спряло, погледнало 
нагоре и отговорило: „Хвърлям мор-
ската звезда в океана. Вълната ги е 
изхвърлила на брега и те не могат да 
се върнат сами в морето”, отговорил 
младежът. „Когато слънцето стане 
високо, те ще умрат, освен ако не ги 
хвърля обратно във водата.”

Мъжът отговорил: „Но на брега 
има десетки хиляди морски звезди. 
Със сигурност няма да успееш да 
извършиш работа, от която да се по-
чувства някаква разлика.” Момчето 
се навело, вдигнало още една мор-
ска звезда и я хвърлило, колкото се 
може по-надалеко в океана. Тогава 
се върнало, усмихнало се и казало: 
„Със сигурност тази една ще почув-
ства разликата!”  

Скоро мъжът се присъединил 
към него в проекта, тогава дошли 
и други, а после още и още, докато 
много хора предприели целта да на-
правят нещо, от което да се почув-
ства разлика. И така, благодарение 
на постоянството на това момче, 
почти всички морски звезди били 
спасени, въпреки че са били обрече-
ни да умрат!

Скъпи приятелю! Вярно е, че не 
можеш да помогнеш на всички, но 
можеш да помогнеш на тези, които 
са в близост до теб! В такъв слу-
чай, помогни поне на една погиваща 
душа да намери пътя на спасението!

Ако внезапно животът ти бъде 
прекратен днес, дали си се замислял 
някога: „Какво направих лично аз за 
Господа?” 

„Заръчвам ти пред Бога и пред 
Христа Исуса, Който ще съди живите 

и мъртвите, и предвид на явлението 
Му и царуването му: проповядвай 
словото, настоявай на време и без 
време, изобличавай, порицавай, 
увещавай, с голямо търпение и не-
престанно поучаване” (2 Тимотей 
4:1, 2, акцентът е добавен).

„Краят е близо, той ни застига кра-
дешком, незабележимо, подобно на 
безшумното приближаване на кра-
дец в нощта. Господ да ни даде да 
не спим повече като другите, но да 
бдим и да бъдем трезви. Скоро исти-
ната трябва да триумфира славно и 
всички, които избират сега да бъдат 
съработници на Бога, ще триумфи-
рат заедно с нея. Времето е кратко; 
скоро идва нощ, когато никой не ще 
може да работи. Нека тези, които се 
радват в светлината на настоящата 
истина, да побързат да споделят ис-
тината с други.”⁷ 

Скоро истината трябва да три-
умфира. Спасителното дело ще 
бъде приключено. Стани участник в 
този триумф! 
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Исус приключва великото Си по-
ръчение към учениците да отидат и 
да научат всички народи с уверение-
то: „Ето, Аз съм с вас през всичките 
дни, дори до края на света. Амин” 
(Матей 28:20).

Като преглеждаме свещената ис-
тория на Божия народ, едно нещо 
привлича вниманието ни, което ни 
впечатлява дълбоко, а именно: „На-
чинът, по който Бог се е отнасял към 
народа Си, начинът, по който ги е 
водел, Неговата любов, Неговото 
дълготърпение, справедливост и 
вярност надвишават всяко човеш-
ко разбиране и тълкувание. Всяка 
изява на Неговото присъствие, на 
Неговата творческа сила, Неговото 
върховенство, Неговото естество и 
Неговия закон ни убеждава, че Бог 
е любов и че винаги е бил и зави-
наги ще си остане такъв. В Божията 
любов се състои щастието и бла-
гословението на всички сътворени 
същества. Отново и отново Бог ни е 
обещал в Словото Си, че ще бъде с 
децата Си, че ще ги напътства и бла-
гославя чрез провидението Си, както 
и че никога няма да ги изостави. Това 
пророчество се изпълни точно така, 
както бе обещано.

Един урок от орлите
Мойсей описва начина, по който 

Господ е водел евреите по време на 
пътуването им в пустинята: „Както 
орел разбутва гнездото си. Трепери 
над пилетата си, разпростира кри-
лата си, та ги подема, и вдига ги на 
крилата си, така Господ сам го води 
и нямаше с него чужд бог.” (Второза-
коние 32:11, 12).

Какво прекрасно описание! За 
малките на орела гнездото означава 
безопасност, удобство, лекота; всич-
ко е в наличност, храната е осигуре-
на. В гнездото малките се чувстват 
у дома си, в безопасност. Какво би 
станало, ако малкото орле прекара 
целия си живот в гнездото? Дали 
би се развило хармонично? Със си-
гурност не. То би било орле, неспо-
собно да лети, не би могло да умее 
да използва крилете си, бистанало 
мързеливо, егоистично, би очаква-
ло постоянно да бъде обгрижвано; 
би станало един орел, който е загу-
бил мотивацията си и който живее 
напразно без никаква цел. Но ето, 
идва моментът, когато майката орел 
разбутва гнездото си и започва да 
обучава малкото да лети. Този „ма-
лък орел в тесния смисъл на дума-

та” накрая става напълно пораснал, 
импозантен орел, който се рее във 
въздуха с широките си криле, посре-
ща бурите и си набавя сам храна. 
Отсега насетне нашият орел може 
да се изправи с лице пред живота и 
е способен да си изгради гнездо и да 
си създаде собствено семейство. 

Когато Мойсей представяше об-
раза на орела в стиховете на своята 
песен, той представяше своята лич-
на опитност и тази на народа, опит-
ност, която те бяха преживявали с 
Бога през целия си живот. Тя е едно 
точно описание за безкрайната лю-
бов на Божията грижа към тях и за 
деликатния и мъдър начин, по който 
Бог ги е ръководел и се е отнасял 
към Своите възлюбени люде. 

Добре е да отбележим някои ас-
пекти:

1. Бог е „разбутвал” гнездото им
От времето на Авраам Бог е „раз-

бутвал” гнездото на Своите избрани. 
Често пъти за тях се е налагало да 
се разделят със своите семейства, 
които са били скъпи на сърцето им, 
със своя дом и страна, за да станат 
чужденци и пришелци на земята в 
търсене на по-добра родина. Те не 
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са живели в удобство, не са имали 
лесен живот. Преследвани са били 
от Божиите неприятели и често пъти 
са наранявали Господа с невярност, 
идолопоклонство, непослушание и 
бунт - неща, които са имали болез-
нени дългосрочни последици. 

2. Той е бдял над тях 
И през цялото време Бог е бдял 

над тях, като се е грижел за тях; ден 
и нощ очите Му са били върху тях 
ден и нощ и нищо не ги е постигало 
без Неговата воля. 

3. Той е разпростирал крилете си, 
понасяйки ги отгоре

Често пъти, когато са били в 
опасност да не паднат, Господ се е 
намесвал и е протягал могъща ръка, 
за да им помогне. Под сянката на 
Неговите криле са намирали защита 
отново и отново. Той не ги оставял 
да ударят о камък ногата си (Псалм 
91:12). Спомняйки си образа, опи-
сан от Мойсей, Давид каза в един от 
псалмите си по-късно: „С перата Си 
ще те покрива и под крилете Му ще 
прибегнеш; Неговата вярност е щит 
и закрила” (Псалм 91:4).

4. Бог е ръководел безопасно 
Своя народ

Не в „гнездото” намериха израел-
ските чеда безопасност, нито у дома 
или в собствената си страна  - но 
по-скоро, тяхната безопасност беше 
самият Бог. Реалността на Неговото 
присъствие с тях бе причината за 
тяхната сигурност. За да Му бъдат 
верни, Бог отново и отново беше за 
тях баща, майка, сестра, брат, под-
слон и безопасност. Колко е прекрас-
но да имаш такъв Бог!

Ако изследваме тази тема по-от-
близо, ще открием, че обещание-
то на Господ да бъде с народа Си, 
особено с тези, които е избрал да 
ръководят народа Му - патриарсите, 
пророците и всички мъже на вярата - 
със сигурност се е изпълнило.

Обещанието към Исаак
„Аз съм Бог на баща ти Авраама; 

не бой се, защото Аз съм с тебе, ще 
те благословя и ще умножа твоето 
потомство.” (Битие 26:24).

Обещанието към Яков
„Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, 

където и да идеш, и ще те върна пак 
в тая земя; защото няма да те оста-
вя, докле не извърша това, за което 
ти говорих.” (Битие 28:15).

Обещанието към Исус 
Навин

„Никой не ще може да устои про-
тив тебе през всичките дни на живота 
ти; като бях с Моисея, така ще бъда 
и с тебе; няма да отстъпя от тебе, 
нито ще те оставя.” (Исус Навин 1:5).

Давид се насърчи в 
момент на криза

„Давид изглеждаше отсечен от 
всяка човешка подкрепа. Всичко, 
което бе скъпо на сърцето му на тази 
земя, бе пометено от него. Саул го бе 
изгонил от родината му; филистим-
ците го бяха изгонили от лагера; ама-
личаните плячкосаха града му; съ-
пругите и децата му бяха направени 
затворници; и собствените му близки 
приятели се обединиха срещу него, 
като дори заплашваха да го убият. В 
този час на най-крайна нужда вместо 
да позволи на ума си да размишля-
ва за тези болезнени обстоятелства, 
Давид погледна сериозно към Бога 
за помощ. Той „насърчи себе си в 
Господа.” Той прегледа миналия си, 
изпълнен с опитности живот. Нима 
Господ го е оставял някога? Душата 
му се освежи, като си припомни мно-
гото доказателства за Божието бла-
говоление.”¹ 

Давид насърчава 
Соломон

„Бъди твърд и насърчен и дейст-
вувай; не бой се, нито се страхувай; 
защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; 
няма да те остави, нито да те напус-
не” (1 Летописи 28:20).

Обещанията изпълнени
Всички обещания, споменати 

дотук, се изпълниха по един чуден 
начин в живота на Божиите люде. 
Господ бе избрал людете Си, така че 
те да свидетелстват за Него, за Него-
вата любов и Неговата благодат със 
слово и дело, където и да се нами-
рат. Мойсей отбеляза: „Защото как 

ще се познае сега, че съм придобил 
Твоето благоволение, аз и Твоите 
люде? нали чрез Твоето дохождане 
с нас, така щото да се отделим аз и 
Твоите люде, от всичките люде, кои-
то са по лицето на земята.” (Изход 
33:16).

Това беше желанието на Мойсей, 
а именно, Божието присъствие да ги 
отдели от народите, при което Гос-
под бе готов да ги подкрепи в това.

В християнската епоха се изпъл-
ни обещанието: „Ето девицата ще 
зачне и ще роди син; и ще го нарекат 
Емануил” (което значи, Бог с нас).” 
(Матей 1:23).

„Откакто Исус дойде, за да обита-
ва с нас, знаем, че Бог е запознат с 
нашите изпитания и ни съчувства в 
нашите скърби. Всеки син и дъщеря 
на Адам може да разбере, че нашият 
Създател е приятел на грешниците. 
Понеже във всяка доктрина за бла-
годатта, всяко обещание за радост, 
всяко дело на любов, всяко божест-
вено привличане, представено в жи-
вота на Спасителя на земята, вижда-
ме „Бог с нас.”² 

Най-великият Мисионер, 
познат някога

„Спасителят се смесваше с хора-
та като един, който им желаеше до-
брото. Той проявяваше съчувствие-
то Си към тях, обслужваше нуждите 
им и спечели доверието им. Тогава 
им повели: „Ела след Мене.”³ 

Изпращането на 
учениците и Христовото 
обещание

Христос даде на учениците Си 
поръчение и обеща да бъде с тях. 

В този свят Човешкият Син пре-
търпя присмех и презрение, обиди и 
подигравки и беше готов да се въз-
несе обратно на небето, но въпреки 
това „като преглежда неблагодар-
ността на хората, които бе дошъл да 
спаси - дали няма да оттегли от тях 
Своето съчувствие и любов? Дали 
Неговите чувства на привързаност 
няма да се насочат към царството, 
където е високо оценяван и където 
безгрешни ангели само чакат да по-
лучат Неговото разпореждане? Не; 
Неговото обещание към възлюбени-
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те, които оставя на земята, е: „Аз съм 
с вас винаги, дори до края на света. 
’”⁴ 

„Макар да трябваше служенето 
да се премести от земния в небесния 
храм; макар светилището и нашият 
първосвещеник да бъдат невидими 
за човешките очи, въпреки това уче-
ниците не трябваше да претърпяват 
никаква загуба от това. Те нямаше 
да усетят никакво прекъсване в об-
щуването си, нито намаляване на 
силата си поради отсъствието на 
Спасителя. Докато Исус служи в све-
тилището горе, чрез Своя Дух Той 
е все още служител на църквата на 
земята. Той е отнет от окото на се-
тивата, но прощалното Му обещание 
е изпълнено: „Докато Исус служи в 
светилището горе, Той все още оста-
ва служител на църквата на земята 
чрез Своя Дух. Той бива оттеглен от 
окото на сетивата, но е изпълнено 
прощалното Му обещание: „Ето, Аз 
съм с вас винаги, дори до края на 
света.” (Матей 28:20). Докато делеги-
ра власт на по-нискостоящи служи-
тели, Неговото предаващо енергия 
присъствие е все още с Неговата 
църква.”⁵ 

Специалната работа на 
Бог за и със теб

„Бог взема хората такива, ка-
квито са, с човешките елементи в 
характера им, и ги обучава за Своя 
служба, ако се съгласят да бъдат 
дисциплинирани и да се учат от 
Него. Те не са избрани, защото са 
свети, но въпреки несъвършен-
ството си, така че чрез познание 
и практикуване на истината, чрез 
Христовата благодат да могат да 
станат преобразени по Неговия 
образ.”⁶ 

За да донесе спасение на хо-
рата, Христос имаше нужда от чо-
вешко естество. Той взе на Себе 
Си човешко естество и бе участник 
в него; Той бе изкушаван във всич-
ки неща, както нас, но пак остана 
безгрешен. От една страна, какво е 
нашето положение? Като човешки 
същества ние се нуждаем от Този, 
Който е Божествен, от една сила 
отвън, за да възстанови Неговия 
образ в нас. Имаме нужда от Него, 

за да ни направи способни да от-
разяваме все по-точно характера 
на Христа, да имаме Исус, Който 
да живее в нас; тогава ще бъдем в 
състояние да извършим работата, 
която ни е поверена. Или с други 
думи, всеки един от нас се нуждае 
да стане участник в божественото 
естество. Когато този съюз, или 
сливане, се случи, ние имаме не-
бето в сърцата си и неустойчивото 
човешко естество става способно 
да пази Божиите заповеди и да не 
греши повече. Какво великолепно 
постижение!

„Христовите последователи 
трябва да работят както Него. 
Трябва да храним гладните, да 
обличаме голите и да утешаваме 
страдащите и огорчените. Тряб-
ва да служим на отчаяните и да 
вдъхваме надежда на обезнадеж-
дените. Също и за нас ще се из-
пълни обещанието: „Правдата ти 
ще върви пред тебе; славата Гос-
подна ще ти бъде задна стража” 
(Исая 58:8).”⁷ 

Възлюбени, праведните дела 
на светиите трябва да се видят и 
почувстват в живота ни. Те ще бъ-
дат свидетелство за праведност-
та на нашия Господ Исус, в която 
участваме ежедневно. Тази пра-
вда се отнася за чистота на сър-
цето и коректността на живота, съ-
образяване както на сърцето, така 
и на живота с божествения закон 
чрез живеещия в душата Христос. 
Няма да се задоволяваме само с 
мисълта, че Христос е умрял, за-
плащайки цената на изкупление-
то за нас на Голгота, за да бъде 
праведност за нас. Но по-скоро 
ще желаем сериозно Исусовата 
праведност, която Той желае да ни 
предава ден след ден, за да може 
да стане част от самия ни живот. 
Нека активно упражняваме тази 
праведност в живота си чрез вяра, 
в дела на любов, като ежедневно 
напредваме в своя живот на вяра. 
Само така ще се изпълни Хрис-
товото обещание за нас: „Ето, Аз 
съм с вас винаги!” 

Как ще познаят хората, че сме 
Христови ученици? Спомняте ли 
си какво отбеляза Мойсей пред 

Бог? „Защото как ще се познае 
сега, че съм придобил Твоето 
благоволение, аз и Твоите люде? 
нали чрез Твоето дохождане с нас, 
така щото да се отделим аз и Тво-
ите люде, от всичките люде, които 
са по лицето на земята.” (Изход 
33:16).

Възлюбени, Бог да ни благо-
слови, за да бъдем особен народ, 
един смирен народ, да се боим от 
Бога и да Му въздаваме хвала, да 
представяме почтително характе-
ра Му на земята и да не Го разо-
чароваме. 

Свидетелство на верни 
мисионери

Дейвид Ливингстън:
През 1856, след 15 години не-

прекъснат интензивен труд, Ли-
вингстън се връща в Англия, за да 
види съпругата и децата си, от кои-
то е бил разделен в продължение 
на четири години. Отново у дома 
си в Англия, той бива посрещнат 
с голямо уважение. Навсякъде е 
канен да говори за преживявани-
ята си в Африка. Университетът 
в Глазгоу го награждава със спе-
циален почетен докторат.  Невяр-
ващите студенти планират да му 
се подиграят и да го свалят прину-
дително с освиркване от подиума, 
тъй като не били съгласни да му 
бъде присъдена такава степен. 
Но когато той се явява пред тях с 
лице, прегоряло от африканското 
слънце, с едното рамо разкъсано 
от зъбите на лъв, всички се оказ-
ват дълбоко затрогнати. Сега в 
него виждат човек, който е пожерт-
вал всичко. Саможертвата и стра-
данието били врязани в самото му 
лице. Пред очите си имали Божий 
светия. Никой не изговаря нито 
дума. Настъпва такава тържестве-
ност, каквато може да се наблюда-
ва само при погребение.  

Ливингстън говори за големите 
нужди на африканците, а също за 
опитностите, които е имал там. В 
края казва: „Сега аз се връщам. Но 
искам да ви кажа, че това, което 
ме подкрепяше сред всички труд-
ности, изпитания и самота, беше 
обещанието: „Ето, аз съм с вас ви-
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наги, дори до края на света!’ ”

Хъдсън Тейлър:
„О! Да се изпълниш с познание-

то за Божията воля и с чувството 
за Исусовото присъствие, да бъ-
деш едно с Него дотолкова, че 
Неговият живот да протече през 
вените ти, така че Той да вземе 
твоите устни назаем, за да произ-
несе Своите слова, твоето лице, 
за да ни покаже Своя търпелив и 
любящ поглед, твоите ръце, за да 
работят за Него.”

Един лист хартия, на който Тей-
лър е отбелязал набързо мисли-
те си, една жълта хартия, която 
Тейлър е носел със себе си в про-
дължение на много дни, показва 
тайната на неговия живот на вяра. 
Там четем:

„Господи Исусе, бъди за мен 
една жива и ясна реалност, по-осе-
заем пред очите на моята вяра, 
отколкото всяко видимо нещо, по-
скъп, по-близък отколкото всяко 
земно благо!”

Елън Г. Уайт:
На 25 януари 1915 Господната 

вестителка засвидетелства: „Гос-
под е бил моя помощ, Господ е 
бил моят Бог и аз нямам никакво 
съмнение. Ако не можех да ос-
ъзная, че Той е бил моят водач и 
моята опора, то кажете ми тогава 
в какво бих могла да положа до-
верието си. Но аз имам също тол-
кова силно доверие в Бог, че Той 

ще постави нозете ми на сионския 
хълм, колкото ме прави да живея 
и да дишам; и аз ще съхранявам 
това доверие, докато умра.”⁸ 

Скоро след инцидента, при кой-
то счупва бедрото си, тя засвиде-
телства за своя Спасител: „Исус 
е моят блажен Изкупител и аз Го 
обичам с цялото си същество.” И 
отново: „Аз виждам светлина в Не-
говата светлина. Аз имам радост в 
Неговата радост и мир в Неговия 
мир. Аз виждам милост в Неговата 
милост и любов в Неговата любов. 
. . .

При един личен разговор, про-
веден с нея, тя заявява: „Моят 
кураж се основава върху моя Спа-
сител. Делото ми е почти приклю-
чило. Поглеждайки назад към ми-
налото, не усещам ни най-малко 
обезсърчение или обезнадежда-
ване. Чувствам се толкова благо-
дарна, че Господ ме е удържал да 
не се отчаям и обезсърча и че все 
още мога да държа знамето. Аз 
познавам Този, Когото обичам и в 
Когото се доверява душата ми.”⁹ 

Няколко дни, преди да почине, 
нейните последни думи към сина 
й гласят: „Зная в Кого съм повяр-
вала”; „Бог е любов”; „Много скоро 
всички ще бъдем у дома.”¹⁰ 

По-рано в живота си тя пише: 
„Преглеждайки миналата ни исто-
рия, след като бяхме направили 
всяка една стъпка на напредък, 
преди да достигнем сегашното си 
положение, мога само да кажа, 
Хвала да бъде на Бога! Като виж-
дам какво е извършил Господ, се 
изпълвам с изумление и с доверие 
в Христос като водител.”¹¹ 

Добре дошъл!
„Обещанието за второто идване 

на Христос трябваше да се съх-
ранява винаги свежо в умовете на 
Неговите ученици. Същият Исус, 
Когото видяха да се възнася на 
небето, щеше да дойде отново, за 
да вземе със Себе Си онези, които 
Му се отдадат тук долу в служене. 
Същият глас, който им беше казал: 
„Ето, Аз съм с вас винаги, дори до 
края на света”, щеше да ги поздра-
ви с добре дошли в Неговото при-

съствие в небесното царство.”¹² 
Скъпи Христов ученик, скъпи 

мисионер, бъди верен докрая; не 
се уморявай по пътя. Погледни на-
горе с вяра и ще чуеш нежния глас 
на Исус да ти казва: „Добре дошъл!” 

Каква славна среща! 

Заключение
Мои възлюбени братя в Исус, 

нека запазим следните мисли све-
жи в умовете си през годината, в 
която скоро ще влезем и до идва-
нето на нашия Господ Исус: „Няма 
от какво да се страхуваме в бъде-
ще, освен да не забравим пътя, по 
който Господ ни е водел и Неговите 
поучения през историята ни в ми-
налото.”¹³ 

Господ да ни помогне да не 
забравим историята на нашия на-
род, да не би да се наложи да я 
повторим. Нека останем в пътя, по 
който Господ ни е водел, и да не 
забравяме какво ни е учел относно 
историята ни в миналото и фунда-
мента на нашата вяра, фундамент, 
който е положен с много мъчителен 
труд и жертва от страна нашите 
предци, чрез благодатта и помо-
щта на нашия Господ Исус. Можем 
с пълна увереност да кажем също: 
„Евен Езер” - Дотук ни помогна Гос-
под! „Емануил” - Бог беше и е с нас! 
Още веднъж благодарим на Господ 
за Неговото обещание, което ни 
придружава всеки ден и което ще 
остане като котва на нашия живот: 

„Ето, Аз съм с вас винаги, дори 
до края на света!” Амин! 

Библиография
1. Патриарси и пророци, стp. 692.
2. Животът на Исус, стp. 24.
3. По стъпките на Великия Лекар, стp. 
143.
4. Животът на Исус, стp. 830. 
[акцентът е добавен]
5. Пак там, стp. 166. [акцентът е 
добавен]
6. Пак там, стp. 294.
7. Пак там, стp. 350.
8. Скици от живота, стp. 442.
9. Пак там, стp. 443, 444.
10. Пак там, стp. 449.
11. Пак там, стp. 196.
12. Деяния на апостолите, стp. 33. 
[акцентът е добавен]
13. Скици от живота, стp. 196.

ВЕСТИТЕЛ  на Реформацията 31 



Говорим за заповеди върху каменни плочи -
Определени в живота прав път да ни сочат.

Но колко често мислим за първата само; 
И в слабостта си не виждаме всички като 

цяло.

Не първите четири, но всичките десет зако-

на
Трябва да пазим прилежно, 

За да смирят гордостта във нас основана:
Това е нашата нужда най-спешна.

Да обичаме безпътните, за които Агнецът 
умрял е

Е цяло море от познание.
Но трябва да устоим чрез Неговите рани, 

Към това сме със сила призвани. 

Послушанието е жизнено важно -
Също както любовта ни към Бога;  

Фарисеите показаха колко е страшно
Да се презре обаче любовта към човека.

Нека прогледнем отвъд лицата на хората,
С вяра и ревност, Христови служителю!

Скъпи души умират в момента!
Призив отправя сам Бог във ушите ни!

Имаме мисия - бързо да действаме; 
Нито миг да не губим във яд и във нерви. 

Ангели в готовност са - също Учителят -
Да ни подкрепят в туй наше служение. 

Щом душите погледнат към нас
И чуят гласа ни, 

Ще видят ли, че не моето „аз”
ме води по пътя ми? 

Този, Който подкрепя, висял е на кръста,
Той привлича душите от гибелен мрак.
И тъй, само загуба носи гордостта ни,

Дано отразим скъпия Му образ свят!

Времето кратко е, Духът е готов
Да се излее върху ни отгоре.

Голяма сила за нас обещана е -
Докато прерасне във вик чудноват!

Тази възможност преславна се дава на грешните
За да спечелим наградата скоро.

Бог умива; а после ни дава победата; 
И ни учи да ходим покорно.

Най-важно е да се научим да споделяме;
Да споделим със други възможността за спасе-

ние!
Целта ни в живота – да помогнем на заблудените

Дано приемат Христовото благовестие!

Тогава нека прегледаме какво през тази година 
ще сторим,

Нека насочим нагоре ума си покорен –
Да бдим над сърцето си в страх Господен,

Да помогнем и на други да съзрат тоз’ образ пре-

възходен.

Барбара Монтроуз

Да разкрием Христос пред другите
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