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Още “Горко” за Фарисеите
Изобличавайки еврейските водители, Христос каза: „Защото свързват тежки и непоносими бремена,
и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с
пръста си да ги помръднат” (Матей 23:4). Какъв е в очите на Бога
човек, който поставя товари върху
рамената на друг, без сам той да
желае да ги помръдне?Лицемер.
Това беше и си остава основният грях на фарисеите в дните на
Христос и в дните на съвременните фарисеи. Лъжливите християни са много строги към другите,
а съчувствителни към себе си. Те
даже създават човшки правила,
с които да контролират другите
хора, макар самите те да не се покоряват на същите тези правила.
Между другото, дали християнинът се нуждае от човешки правила
в допълнение към задълженията, предписани в Божието слово?
Защо сме склонни да създаваме религиозни правила, след като
имаме толкова много боговдъхновени заповеди в Святото писание?
„Усилието да спечелим спасение
със собствените си дела неизменно
кара хората да трупат човешки изисквания като бариера срещу греха.
Понеже, като виждат, че не успяват
да пазят закона, те ще си измислят
собствени правила и разпоредби, с
които да си самоналагат да се покоряват. Всичко това отклонява ума от
Бога към аз-а. Божията любов умира в сърцето, а с нея умира и любовта към съчовека. Една система,
която е плод на човешка измислица,
с нейните многобройни изисквания,
ще направи хората, които се застъпват за нея, да съдят всички, които
не достигат до посочения човешки
стандарт. Атмосферата на тесногръда и егоситична критика задушава
благородните и щедри емоции, като
прави хората да стават егоцентрични съдии и дребнави шпиони.” 1
Цитатът от Духа на пророчество-
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то е много дълбок и обхватен. Той
посочва къде се коренят всички
опити да се контролира собствената личност и другите чрез човешки правила: спасението чрез
дела. А кой е авторът на доктрината за спасение чрез дела? Сатана.
„Принципът, че човек може да се
спаси със собствени дела, стои в основата на всяка езическа религия; а
сега вече е станала и принципът на
еврейската религия. Сатана е всадил този принцип. Навсякъде, където се поддържа този принцип, хората нямат бариера срещу греха.” 2
Какво следва от този фалшив
религиозен принцип: Егоизъм, егоцентрично внимание, както и презиране и контролиране съвестта
на другите. Хората, които следват
този принцип, стават „егоцентрични съдии и дребнави шпиони.”
Вместо да се покорят на водителството на Христос, еврейските водачи се опитваха да контролират Господа и съдеха Исус
съобразно собствената си система.

Едно предупреждение за
Божията църква днес

„Църквата на остатъка е призована да преживее опитност, подобна на опитността на евреите; при
което Верният Свидетел, който
ходи сред седемте златни светилника, има една тържествена вест
за Своя народ (Откровение 2:2–5).
„Една законническа религия се
възприемаше до голяма степен
като уместна за това време. Но това
е грешка. Укорът на Христос към
фарисеите важи за онези, които
са изгубили от сърцето си първата
любов. Една студена, законническа религия никога не би могла да
доведе души при Христа; защото е
религия, в която няма любов, няма
Христос. Когато се практикуват пост
и молитва с дух на себеоправдание,
те са мерзост за Бога. Тържественото събрание за поклонение,

кръгът от религиозни церемонии,
външното смиряване, наложената
жертва—всичко това свидетелства
пред света, че извършителят на
всички тези неща се смята за праведен. Тези неща привличат вниманието на другите към човека, който
съблюдава стриктните обязаности,
като казват: Този човек има право
да бъде приет на небето. Но това
е измама. Делата няма да ни купят
входа към небето. Великата Жертва, която бе принесена, е напълно
достатъчна за всички, които вярват.
Христовата любов ще оживи вярващия с нов живот. Този, който пие
вода от източника на живота, ще се
изпълни с новото вино на царството. Вярата в Христос ще бъде средството, чрез което правилният дух
и мотив ще подбудят вярващия,
и така от човека, който гледа към
Исус като автора и завършителя на
своята вяра, ще произлиза всичката благост и насочване на ума към
небето. Гледай към Бога, не гледай
към хората. Бог е твоят небесен
Баща, който желае и е готов да понесе търпеливо твоите немощи, да
ги прости и да ги изцели. „Това е вечен живот, да познават Тебе, единствения истински Бог, и Исуса Христа, когото си изпратил” (Йоан 17:3).
Като гледаш на Христос, ще се
промениш, докато намразиш собствената си предишна гордост, суетност и самочувствие, себеоправдание и неверие. Ще отстраниш тези
грехове като безсмислено бреме
и ще ходиш смирено, с упование,
пред Бога. Ще практикуваш любов, търпение, любезност, благост,
милост и всяко привлекателно качество, което обитава в Божието
дете, като накрая ще намериш място сред осветените и светите.” 3
Използвани източници
1 Мисли от планината на
блаженствата, стр. 123.
2 Животът на Исус, стр. 35, 36.
3 Избрани вести, т. 1, стp. 388.
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Богат, високопоставен. . .
и в нужда от

Реформа

Барбара Монтроуз

Според както гласи старата поговрка, „работата му беше опекана”—просто определен да успее.
Кой беше той? Какъв беше той?
„Вкусовете и желанията на този
младеж не бяха неприятни, напротив, благоприятстваха развитието на духовност. Като видя как
Исус благослави малките деца,
напълно се убеди, че Той трябва
да е благ човек. Беше уверен, че
би могъл да живее в пълна хармония с Него. Като побърза към
Спасителя, коленичи пред Него.” 1
Беше ли той един мислещ само за
светски неща отстъпник или закоравял езичник? В никакъв случай. . . .
Четем, че „е бил хвален за приветливите черти на характера си. Той
беше склонен да върши добро.” 2
Вероятно познавате подобен човек. „Благ” човек. Възможно е вие
да сте този човек. Или аз. Но в каква
фатална измама се беше хванал?
„Той се ласкаеше, че изпълняваше
закона, като се отнася последовател-

4

но и почтено към своите съчовеци.
Съвършенството на характера,
което смяташе, че притежава, го
класифицира в същото духовно
състояние, в което се намираше
Павел относно буквата на закона,
т.е. той се смяташе за безукорен.” 3
Човешките стандарти за измерване на това какво представлява един
добър човек, са доста измамливи
за съжаление. Възможно е даже
да се опитаме в цялата работа да
сместим и някой-друг библейски
стих, без това обаче да направи
сметките кой-знае колко по-верни.
Разказът за този човек откриваме в Матей глава 19. Нека прочетем целия параграф за този
искрен, успешен младеж, който отиде тичешком при Исус.
„Благи Учителю, какво добро да
сторя, за да имам вечен живот? А
той му каза: Защо ме наричаш добър? Един [Бог] има, който е добър.
Но ако искаш да влезеш в живота,
пази заповедите. . . . Момъкът Му

казва: Всичко това съм пазил [от
младостта си]; какво ми още не достига? Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота
си, и дай на сиромасите; и ще имаш
съкровище на небесата; дойди и Ме
следвай” (Матей 19:16, 17, 20, 21).
Дали в съвестта ти един тих,
нежен гласец ти е напомнял напоследък за Христовия призив
към
богатия
управник?
Вероятно това е библейски разказ, който винаги се е отнасял
за някой друг - не непременно
пряко за теб или за мен. В крайна сметка, повечето от нас не са
чак толкова богати. Освен това,
ние вече си следваме Христос,
много ясно. От години Го следваме, даже от младите си години.
Но моля не забравяйте - 144,000
следват Агнето „където и да иде”
(Откровение 14:4), не просто донякъде. Освещението е прогресивно
дело. Какво ще стане, ако реши да
те отведе в неочаквани и непознати територии? Дали ще продължаваш да Го следваш? Дали ще кажеш „аз бях дотук, не мога повече”?
След като се изпълняват все повече пророчества, сега може да
е подходящият момент да размислим за някои неща по различен
начин, отколкото ни се е налагало допреди. Действителността е,
че колкото повече приближаваме
края на времето, толкова призивът към богатия управник ще засяга по-лично все повече вярващи.
Господната служителка пише:
„Господ ми показа на няколко
пъти, че е противно на Библията
да подсигуряваме временните си
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нужди за времето на скръбта. Видях, че ако светиите имаха приготвена храна за себе си или на полето, във времето на скръбта, когато
меч, глад и бедствие ще действат
по земята, тази храна ще им бъде
отнета насила и чужденци ще ожънат нивите им. Тогава за нас ще
настане време да се уповаваме
изцяло на Бога, и Той ще ни поддържа. Видях, че хлябът и водата
ни са сигурни и че няма да ни липсват, нито ще търпим глад; понеже
Бог е способен да приготви трапеза
за нас в пустинята. Ако се наложи,
Той ще ни изпрати гарвани, за да ни
хранят, както направи, за да храни
Илия, или ще навали манна от небето, както направи за израилтяните.
„Къщи и земи по никакъв начин няма да ползват светиите във
времето на скръбта, защото тогава ще им се наложи да бягат пред
побеснелите тълпи, а по това време вече не ще могат да продадат
притежанията си за напредъка
на делото на настоящата истина.

Ако са положили
имота на олтара и
искрено питат Бог
какъв е дългът им,
Той ще ги научи
кога да продадат
тези неща
Беше ми показано, че Божията
воля е светиите да се освободят от
всяко бреме, преди да настане времето на скръбта, и да направят завет
с Бога чрез жертви. Ако са положили своя имот върху олтара и искрено питат Бог какъв е дългът им, Той
ще ги научи кога да продадат тези
неща. Тогава ще бъдат свободни във
времето на скръбта и няма да имат
спънки, които да ги обременяват.
„Видях, че ако някои хора се
притискат към имота си и не питат Господ за своя дълг, Той няма
да им изяви дълга им и ще ги остави да си притежават имота, а
във времето на скръбта същият
този имот ще се издигне пред тях
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като планина, която да ги съкруши, а те ще се опитват да се освободят от него, но няма да могат.
Чух някои да се оплакват: „Делото креташе, Божият народ
гладуваше за истината, а ние
не направихме усилие да снабдим
нуждата; сега имотът ни е безполезен. О, да бяхме се освободили
от него и да бяхме си натрупали
съкровище на небето!” Видях как
един жертвен принос не се увеличи,
но се намали и се довърши. Видях
също, че Бог не изискваше всичките
Му люде да продадат имота си по
едно и също време; но ако искаха
да бъдат научени, Той щеше да ги
научи, във време на нужда, кога да
продадат и колко да продадат. От
някои се изискваше да продадат
имота си в миналото, за да поддържат адвентното дело, докато
на други беше позволено да задържат имота си до време на нужда. В
това време, когато делото ще е в
нужда, техен дълг е да продават.” 4

Един процес в три
стъпки: ПРОДАЙ, ДАЙ,
ЕЛА

На тези, които в момента усещат този особен призив от небето, Господ е дал три стъпки:

1. Продай.
2. Дай на бедните. (НЕ БЪДЕТЕ УПОРИТИ И НАСТОЙЧИВИ ДА
СПЕЧЕЛИТЕ НЕПРЕМЕННО МАКСИМАЛНАТА ЦЕНА ПРИ ПРОДАЖБАТА СИ!!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ЩЕ ДАДЕТЕ ПРИХОДИТЕ!!!) Когато изготвяте продажната си цена, не настоявайте тя да
се базира непременно на цената на
съседа. Базирайте цената на това,
което Бог ви впечатлява, дори и да
е по-малка. Базирайте я на факта,
че ще подарите по-голямата част, а
не че се стремите да се замогнете.
Колко много време се губи за Божието дело в егоистично изчакване да
се реализира възможно най-големия
максимум на възвращаемост на инвестициите. И тогава - каква изненада само - пазарът пада значително
и накрая се оказва, че сме изгубили

повече заради свръхамбицията си.
3. ТОГАВА ела и с ледвай Христа.
Защо му беше трудно на богатия
млад управник? Защо се натъжи при
забележителното разпореждане на
Христос? Това се дължеше на факта,
че имаше големи притежания. Богатствата бяха станали обременяващи.
Вероятно дори са му причинявали
стрес. Но той все пак не искаше да
се раздели с тях, просто защото бяха
толкова много. Те се бяха превърнали в навик. Бяха се сраснали с него.
Бяха се превърнали във вътрешно
присъща характеристика на неговата идентичност, като му придаваха
усещане на гордост. Те символизираха колко много бе постигнал в живота. Бяха веществено доказателство,
че е успял. Ако би бил принуден да
ги продаде, това със сигурност би
било при очакване, че поне ще стане в замяна за нещо, което би представлявало друга добра инвестиция.
Той си подсигуряваше бъдещето вероятно това е бил методът му да
забогатяване преди всичко. В крайна
сметка, защо да не си продължава,
следвайки същия успешен модел?
Много християни си мислят, че като
практикуват интелигентно инвестиране, това е показателно за добро
настойничество. Със сигурност ще
изглежда такова от гледна точка на
прочита на притчата за талантите.
Но има повече от един начин да
бъдеш добър настойник. Доброто
настойничество не се свежда само
до нещо, което се връща обратно в
същия типичен пакет. Доброто настойничество включва преди всичко
цялото ни сърце, самата ни нагласа.
Първата стъпка към доброто настойничество е скромното осъзнаване, че това, което смятаме, че
притежаваме, всъщност не е наше.
В такъв случай към тези въпроси
подхождамес благочестив боязън,
тъй като всичко принадлежи на Господаря, който има и други деца, които обича, освен само нас и нашите
семейства. И когато Господарят казва: „ПРОДАЙ, КАКВОТО ИМАШ, И
ДАЙ НА БЕДНИТЕ,” доброто настойничество означава да направиш точно това. Понякога „бедните” може да
включват отчасти човека, на когото
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продаваш вещта! При това положение не е възможно да продадеш на
максималната възможна цена, без
да измамиш собствения си Господар и да вървиш против волята Му!
„Някои от съботопазителите,
които казват на света, че очакват
идването на Исус, както и че вярват, че имаме последната вест на
милост, дават воля на естествените
си чувства и заменят, и търгуват, и
стават за поговорка сред невярващите с това, че преследват тънкия
си интерес, гледат да не се минат и
винаги получават по-доброто при пазарене. Би било по-добре такива
хора да загубят малко и да окажат
по-добро влияние в света, както и едно по-щастливо влияние
сред братята, както и да покажат,
че този свят не е техният бог.” 5
Богатият управник беше млад. Със
сигурност се е нуждаел от приходите
от всички тези неща, за да се подготви за вбъдеще. Той не беше някакъв
старец, който раздава с лека ръка
вещите си, малко преди да умре,
защото вече няма нужда от нищо.
Тъй като беше млад, притежанията
все още можеше да му потрябват и
да му послужат в годините занапред.
Не беше изключена възможността
да настане глад вбъдеще, така че
все пак щеше да му трябва нещо, с
което да прави сделки, за да избегне гладуването. Освен всичко друго,
той беше и управник. Разполагаше
с власт и влияние. Без богатствата си имаше вероятност да подрони репутацията си сред хората в
равностойно на него положение.
Предвид всички тези фактори, как
бихте отговорили вие в подобна ситуация? Как бих отреагирала аз?
Библията ни казва как е отреагирал младежът:
„Момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот” (Матей 19:22).
Той си отдие наскърбен! Колко
странно! Странно е човек да напусне присъствието на Исус наскърбен.
Повечето си отиваха сияещи от невероятното удоволствие да намерят
обратно здравето си или да получат
голямо духовно задоволство. Дори
децата си тръгваха със сърца, пре-
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ливащи от радост. Да отидеш при
Христос си беше една чудно възнаграждаваща опитност. Но този човек си отиде наскърбен. Колко тъжно!
Типичните светски грижи, може да
кажем. Склонни сме да съдим този
човек доста рязко. Със сигурност не
бихме допуснали да бъдем поразени от такава амбиция - но всъщност
дали е така? А какво ще кажем за
учениците - дали бяха имунизирани
против такива грижи? Нека разгледаме какви мисли събуди този случай дори в ума на посветения Петър:
„А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство. При това ви
казвам: По-лесно е камила да мине
през иглени уши, отколкото богат
да влезе в Божието царство. А учениците, като чуха това, зачудиха се
твърде много и думаха: Като е тъй,
кой може да се спаси? А Исус ги погледна и рече им: За човеците това
е невъзможно; но за Бога всичко е
възможно. Тогава Петър в отговор
Му рече: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние, прочее,
какво ще имаме?” (Матей 19:23–27).
Петър мислеше: „между другото,
ние Те следваме, Господи, но какво ще ни донесе това?” Навярно се
е страхувал да зададе този въпрос
открито допреди. В крайна сметка,
доста егоцентрично и непривлекателно би било да си задаваш въпросите открито. Но това очевидно
е било нещо, за което Петър се е
чудел. . . . Сега се отвори прекрасна възможност да повдигне въпроса, който го безпокоеше отвътре.
Какъв ще е отговорът на Христос?
„А Исус им рече: Истина ви казвам, че във време на обновлението
на всичко, когато Човешкият Син
ще седне на славния Си престол,
вие, които Ме последвахте, също
ще седнете на дванадесет престола
да съдите дванадесетте Израилеви
племена. И всеки, който е оставил
къщи, или братя, или сестри, или
баща, или майка, [или жена], или
чада, или ниви, заради Моето име,
ще получи стократно и ще наследи
вечен живот.” (Matthew 19:28, 29).
Да седиш на дванадесетте трона и
да съдиш дванадесетте Израилеви

племена. . . . Най-вероятно по времена милениума. Но тъй като става
въпрос за Израил - а не за езическия
свят - очевидно става въпрос за нещо
специално. Едно уникално призвание. Това са хората, които наистина
са пожертвали много. Те са изоставили къщи и земи - символ на значително богатство. Те не са продали
нещо, само за да инвестират повторно в нещо по-голямо. Те ДАДОХА. Те
ИЗОСТАВИХА своите притежания и
най-скъпите си земни връзки, за да
последват кървящия Божи Агнец, Човека на скърби и навикнал на печал.

Стъпките в правилния
порядък

Защо беше необходимо богатият
младеж да продаде, преди да даде
на бедните? Защо не можеше направо да даде на бедните това, което имаше? Навярно каквото е притежавал, не е било това, от което те
са се нуждаели. В този ред на мисли, навярно нещата, които е имал,
не са били това, от което достойните бедни наистина са се нуждаели. Такива неща трябва да се продадат и приходите да се раздадат.
„Когато Исус представи пред богатия млад управник условието
да стане ученик, на Юда не му се
понрави. Помисли, че трябва да е
станала някаква грешка. Ако мъже
като този управник биха могли да
се свържат с вярващите, те щяха
да подпомогнат Христовата кауза.
Юда си мислеше, че само ако беше
допуснат като консултант, можеше
да предложи много планове, които да дадат предимство на малката църква. Неговите принципи
и методи щяха да се различават
до известна степен от Христовите, но по тези въпроси той се смяташе за по-мъдър от Христос.“6
Не забравяйте: Когато Исус формулира определен модел в няколко стъпки, който да бъде следван, не се одързостявайте да се
опитвате да подобрите идеята,
подобно както смяташе и Юда.
„Колко много са идвали при Христос, готови да обединят интересите
си с Неговия, и също като богатия
млад управник, сериозно желаят
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да наследят вечен живот! Но когато
им бъде представена цената - когато чуят, че трябва да оставят всичко, къщи и земи, жена и деца, като
не считат и собствения си живот
за скъп—си отиват наскърбени.”7
Към тези, които се чувстват обременени от нещата на този свят: Припомнете си отново процесът в няколкото стъпки, който посочи Исус:
1. Продай. (Отърви се от вещта.)
2. Дай. (Бъди склонен да пожертваш от постъпленията за доброто
на другите.) 3. Ела и следвай Исус.
(Тогава ще бъдеш свободен да прозреш Неговото ръководство, без да
си завличан и объркван от всичките неща, които са ти пречили.)
Няма да проработи опитът да се
размести реда на тези стъпки от
процеса. Ако Авраам беше поел в
различна посока от тази, в която го
водеше Бог, щеше да се окаже изгубен. Да се окаже изгубен в този момент от историята на земята може
да има много опасни последствия.
Като се има предвид колко скоро
ще приключи благодатното време
и колко близо е Христовото завръщане, може и да нямаме достатъчно много време да си обмисляме стъпките твърде много пъти.
Затова не се опитвайте да импровизирате по Божия план. Придържайте се към тесния път. Следвайте
GPS-а—Божия план за спасение,
Божията система за позициониране, Божията подготовка за жертва.
„В църквите ни трябва да се извърши едно голямо дело. Членовете не са подготвени за идването
на Господа. Необходимо е Божият
закон да бъде записан в ума и в
сърцето. Мнозина, подобно на богатия млад управник, когато бъдат
подложени на изпит, ще откажат да
се отрекат от себе си, да вдигнат
кръста и да следват Христа. . . .
„По-добре, много по-добре е
да имате Божието одобрение с
разбити надежди и отричането
на света, отколкото да стоите с
князе и да се лишите от небето.
„Не можете да служите на Бога и
на мамона,” заявява Христос.” 8
Положителни ролеви модели
Авраам излезе, без да знае къде
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отива. Бог не разясни целия път. Той
просто му казваше стъпка по стъпка какво да прави. (Вж. Битие 12:1.)
Гедеон мъдро избра да разруши
идолите на баща си, ПРЕДИ да се
осмели да илезе на бой. В това има
един урок за нас, когато искаме да
съдействаме за напредъка на Божието дело. (Съдии 6:15, 25–31.)
Вдовицата от Сарепта даде единствената си храна ПЪРВО на Божия човек и така беше запазена
от гладуване. (3 Царе 17:12–16).
Днес ни се иска да разполагаме
с напълно ясна пътна карта и дестинация. В настоящата информационна ера настояваме всичко да
ни бъде съвсем ясно формулирано.
Но навярно има причина Бог да не
предостави на Авраам съвременната компютъризирана технология при духовното му пътуване. От
патриарха Той искаше просто да
Му се доверява на всяка стъпка.
Господ ни повелява: „Не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте; защото
всичко това търсят народите на
света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще
ви се прибави” (Лука 12:29–31).
„Като остави настрана царствената си мантия и царската си корона, [Христос нашият велик пример]
слезе от възвишеното си господство
в небесните дворове и, като облече Своята божественост с човешко
естество, дойде на този свят, за да
помогне на човешките същества да
се отърват от егоистичните практики и да се отдадат в служба на
Бога за подпомагане на другите.
„Изцелението на заболели души
и заболели тела - това
беше
Христовото дело в нашия свят,
така че това е и нашето дело.
Думите Му към богатия млад управник: „Продай, каквото имаш, и
дай на бедните, и ще имаш съкровище на небето” са изречени към
всички, които притежават благата на този свят. Ако те желаят да
последват Христовия пример, като
използват поверените им притежания, за да облекчават физическите
и духовните потребности на хората,

които са по-малко облагодетелствани от тях, ще си осигурят трайните богатства на вечния живот. . . .
„Себепредаването е същността
на Христовите поучения. Често пъти
то бива представено и повелявано
с език, който изглежда заповеден,
понеже Бог вижда, че няма друг начин, по който да спаси човека, освен да отсече от живота му онова,
което, ако бъде подхранвано, ще
деморализира цялото същество.
„Делото
на
евангелизиране на света е значително затруднено от личен егоизъм. . . .
Необходими са пари, за да може
да се проведе делото, което чака
да бъде извършено по нашия свят.
Ако имаше послушание спрямо
Христовите думи, сега щеше да има
хиляди там, където има стотици,
които са склонни да изпълнят разпорежданията Му към управника.” 9
„Младият управник символизира
мнозина в нашия свят днес. Бог им е
поверил благата си, за да допринасят за напредъка на царството Му,
като всаждат стандарта на истината
на места, където вестта не е била
чута. Но те не провеждат Божието
намерение. Думите: „Нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си
и така нека Ме следва” удрят право
в сърцето на скъпите им планове,
затова те отказват да се покорят.” 10
Тогава нека да отстраним от сърцето си всяка нишка на егоизъм.
Защо да си отидем от присъствието
на Христос наскърбени? Бъдещето идва бързо. Той е показал един
по-добър път. Вслушай се в Неговия
тих и нежен гласец и виж, дали известният апел на Христос към младия човек не е приложим с по-голяма сила сега, отколкото допреди.
Използвани източници
1 Ръвю енд хералд, 11 септември,
1900.
2 пак там
3 пак там
4 Опитности и видения, стp. 56, 57.
5 Свидетелства, т. 1, стр. 150.
6 Животът на Исус, стр. 719.
7 Ръвю енд хералд, 19. април, 1898.
8 пак там, 11 септември, 1900.
9 пак там, 12 януари, 1905.
10 пак там, 11 септември, 1900.
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Обръщане

отвътре навън
Въз основа на проповед на Джеф Викторовски

Увод

Какво се включва в обръщането
към Христос? Стъпките са следните:
1. Осъзнаване на Божията
любов към хората
2. Признаване на нуждата на
грешника от Христа
3. Покаяние
4. Изповед
5. Посвещение
6. Вяра и приемане
Доколко е важно обръщането?
Исус отговаря: „Истина ви казвам,
ако не се обърнете и станете като
дечицата, никак няма да влезете в
небесното царство” (Матей 18:3).
„За да бъдем спасени, трябва
да знаем от опит значението на
истинското обръщане. Ужасна
грешка е мъже и жени да ходят
ден след ден, изповядвайки, че
са християни, а да нямат право
да се наричат с това име. В Божиите очи изповядването е нищо,
положението е нищо. Това, което
Го интересува, е: В хармония ли
е животът с Моите предписания?
Има мнозина, които предполагат,
че са обърнати, но не са способни
да понесат изпита на характера,
представен в Божието слово.” 1

На какво гледаме?
8

На външното. „Затова по плодовете им ще ги познаете” (Матей
7:20). В резултат, често смятаме, че
ако видим правилните външни признаци, човекът е издържал изпита.
Но дали не е възможно да бъдеш изряден отвън, а неизправен отвътре? Нека разгледаме
опитността на апостол Павел:
„При все че аз мога и на плътта да
уповавам. Ако някой друг мисли, че
може да уповава на плътта, то аз повече, бидейки обрязан в осмия ден, от
Израилевия род, от Вениаминовото
племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей, по ревност гонител на
църквата, по правдата, която е от закона, непорочен ” (Филипяни 3:4–6).
Описанието на Исус за така наречените праведни фарисеии беше:
„Горко вам, книжници и фарисеи!
Защото приличате на варосани
гробници, които отвън се виждат
хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се
виждате на човеците праведни, но
отвътре сте пълни с лицемерие
и беззаконие ” (Матей 23:27, 28).
„Истина е, че може да има външна изправност на поведението без
обновяващата сила на Христа. Любовта към влиянието и желанието
да бъдем оценени от другите може
да произведе един добре наре-

ден живот. Себеуважението може
да ни накара да избягваме злото
на външен вид. Едно егоистично
сърце може да извърши щедри
дела. Тогава по какво да определим на чия страна се намираме?”2

Как стои въпросът в
църквата?

Апостолът ни призовава с едно
предупреждение: „Моля ви се,
братя, да забележите тия, които
причиняват раздори и съблазни,
противно на учението, което сте
научили, и отстранявайте се от тях.
Защото такива човеци не служат на
нашия Господ [Исус] Христос, а на
своя си корем, и с благи и ласкави
думи прилъгват сърцата на простодушните ” (Римляни 16:17, 18).
Той каза на вярващите: „След моето заминаване ще навлязат между
вас свирепи вълци, които няма да
жалят стадото; и от самите вас ще се
издигнат човеци, които ще говорят
извратено, та ще отвличат учениците след себе си ” (Деяния 20:29, 30).
„А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви,
надменни, горделиви, хулители,
непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна
обич, непримирими, клеветници,
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невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни,
надути, повече сластолюбиви, а не
боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; от
такива страни ” (2 Типотей 3:1–5).
Това ли е изпитът? Ще бъдат ли всички в църквата наред?
„Имаме далеч повече от какво да
се страхуваме отвътре, отколкото
отвън. Препятствията към силата
и успеха са далеч по-големи от самата църква, отколкото от света.” 3
„Едно голо съгласие с истината
не е библейска религия. Хората не
стават християни от това, че имената им са записани в църковните книги. Това вярване се оказва фатално
за хиляди по хиляди. Сатана няма
нищо против в църковните книги
да има без значение колко голям
брой имена, докато сърцето не е
доведено в единение с Христа: той
може да действа чрез тези, които
имат външен вид (форма) на благочестие, но без духа и силата.” 4
„Една религия на външността е
привлекателна за необновеното
сърце.” 5

Вътрешното е това,
което е от значение

подобие на душата, цялостна фотография на вътрешния човек; и когато тази снимка бъде открита пред
грешника, той бива принуден да признае, че е продаден под греха, а законът е свят, справедлив и добър.” 6

Видоизменение - или
преобразяване?

Вдъхновението описва един процес на цялостно преобразяване:
„Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново ” (2 Коринтяни 5:17).
„Когато грешникът, привлечен по
силата на Христовата власт, се приближи до издигнатия кръст и припадне пред него, има ново създание.
Дава му се ново сърце. Той става
ново творение в Христа Исуса.” 7
„Гладуващият, жадуващият [Божи]
народ . . . ще установи, че Христос
е един личен Спасител. Като се
хранят от Неговото слово, установяват, че то е дух и живот. Словото
разрушава естественото, земното естество и придава нов живот
в Христа Исуса. Светият Дух идва
при душата като Утешител. Чрез

преобразяващото средство на Неговата благодат образът на Бога
се възпроизвежда в ученика; той
става ново създание. Любовта заема мястото на омразата и сърцето приема божествено подобие.
Това се има предвид с думите да
се живее „с всяко слово, което произлиза от Божията уста.” Това е да се
яде Хляба, който слиза от небето.” 8
„Животът на християнина не е
видоизменение или подобрение
на стария, но едно преобразяване на естеството. Има смърт за
себе си и греха, и един изцяло
нов живот. Промяната може да се
случи единствено чрез ефективното действие на Светия Дух.” 9

Нещо, което не може да
бъде напълно обяснено

„Вятърът духа, гдето ще, и чуваш
шума му; но не знаеш отгде иде
и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа ” (Йоан 3:8).
„Невъзможно е ограничените
умове да схванат делото на изкуплението. Неговата тайна надхвърля човешкото познание; въпреки
това, човек, който преминава от

Исус заяви: „Горко вам, книжници и
фарисеи, лицемери! защото чистите
външността на чашата и блюдото, а
отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеино! Очисти
първо вътрешността на чашата и
блюдото, за да бъде и външността им чиста ” (Матей 23:25, 26).
„Характерът се изпитва и записва от небето повече по вътрешния
дух, скрития мотив, отколкото по
това, което е видимо за хората. Хората може да имат приятнен външен изглед, като бъдат съвършено
изправни отвън, а в същото време
се оказва, че не са нищо друго, освен варосани гробници, пълни с поквара и нечистота. Делата им са отразени като неосветени, несвети.
Техните молитви и дела, лишени от
Христовата праведност, не възлизат
пред Бога като сладко ухание, но са
мерзост в очите на Господа. За тези,
които склонят да си отворят очите,
законът представя едно съвършено

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

9

смърт към живот, осъзнава, че това
е една божествена реалност. Още
тук от личен опит можем да познаем началото на изкуплението.
Резултатите от това се простират до вечни векове.” 10
„Чрез Христовата власт
мъже и жени са скъсвали
оковите на греховния навик.
Те са се отказали от егоизма.
Скверният става почтителен,
пияният трезвен, развратният чист. Души, които са били
по сатанинско подобие, биват преобразени по Божия
образ. Тази промяна е сама
по себе си чудото на чудесата. Като промяна, изработена
от Словото, тя е най-добрата тайна на Словото. Ние не
можем да я разберем; можем само да повярваме, както се заявява от Писанията,
че това е „Христос във вас,
надеждата на славата.” 11
„Възможно е човек да не е
в състояние да посочи точното време или място, нито да
проследи цялата поредица
от обстоятелства в процеса
на обръщането; но това не
доказва, че не е обърнат. . . .
[Йоан 3:8.] Подобно на вятъра, който е невидим, действията му обаче се виждат и усещат ясно, Божият Дух действа
върху човешкото сърце. Тази
обновяваща сила, която никое човешко око не може да види,
поражда нов живот в душата; сътворява едно ново същество по
образа на Бога. Докато делото
на Духа е мълчаливо и незабележимо, резултатите са явни.”12

Прояви на
преобразяване
Плодът на Духа
„Плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, любезност, благост, вяра, кротост, въздържание: против такива неща
няма закон” (Галатяни 5:22, 23).
Това не е само отвътре,
но ще се разкрие и отвън.
„Тези, които стават нови творе-
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ния в Христа Исуса, ще принасят
плодовете на Духа, „любов, радост,
мира, дълготърпение, любезност,
благост, вяра, кротост, въздържа-

ние” (Галатяни 5:22, 23). Няма да
се съобразяват повече с предишните си похоти, но чрез вяра в Божия Син ще следват по Неговите
стъпки, ще отразяват Неговия характер и ще се очистят, както Той
е чист. Нещата, които са мразели
някога, обичат сега, а нещата, които някога са обичали, мразят. Гордият и себеналагащият се става
кротък и смирен на сърце. Суетният и високомерният става сериозен и такъв, който вече не се набива на очи. Нетрезвените стават
трезвени, а развратниците чисти.
Суетните обичаи и моди на света биват оставени настрана. Хриситяните ще търсят не „външно
украшение,” а скритият в сърцето

човек с нетленното украшение на
кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога” (1 Петър 3:3, 4).” 13
„Един чист и свят Бог не може да
приеме никакъв компромис с греха. Никое
обръщане не е истинско, което не води до
радикална промяна
на сърцето, характера, всяка линия
на поведението.” 14
Послушанието
става наслада
Заявлението
на
едно обърнато сърце
е: „Драго ми е, Боже
мой, да изпълнявам
Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми” (Псалм 40:8).
„По това познаваме,
че любим Божиите
чада, когато любим
Бога и изпълняваме
Неговите
заповеди,
защото ето що е любов към Бога: да пазим
неговите заповеди; а
заповедите Му не са
тежки ” (1 Йоан 5:2, 3).
„Всяко истинско послушание произлиза
от сърцето. Христос
работеше със сърцето. Така че, ако се
съгласим, Той така
ще се идентифицира със собствените ни мисли и цели, ще направи
собствения ни ум и сърце така да се
прелива с Неговата воля, че когато
Му се покоряваме, просто ще провеждаме собствените си импулси.
Волята, пречистена и осветена, ще
намира най-голяма наслада в това
да Му бъде услужлива. След като
познаем Бога така, както имаме привилегията да Го познаваме, животът
ни ще бъде живот на едно постоянно
послушание. Като ценим Христовия
характер, като общуваме с Бога,
грехът ще ни стане омразен.” 15
Бодро, доброволно послушание
„Тези, които имат истинска любов
към Бога, ще изявяват едно сери-
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озно желание да познаят Неговата
воля и да я вършат. Апостол Йоан,
посланията на когото разглеждат
много пълно въпроса за любовта,
казва: „Ето що е любов към Бога: да
пазим неговите заповеди” (1 Йоан
5:3). Детето, което обича родителите
си, ще показва тази любов чрез едно
доброволно послушание; но егоистичното, неблагодарно дете ще гледа да извърши възможно най-малко
за своите родители, докато в същото време ще иска да се радва на
всички привилегии, които се предоставят на послушните и верните.
Същата разлика се наблюдава сред онези, които изповядват,
че са Божии деца. Мнозина, които
знаят, че са обект на Неговата любов и грижа и които желаят да получат Неговото благословение, не
намират удоволствие да вършат
Неговата воля. Считат Божиите
изисквания към тях за едно неприятно ограничение, Неговите заповеди за тежко иго. Но човек, който
истински се стреми към святост на
сърцето и живота, се наслаждава
в Божия закон и скърби единствено, че досега не е успял да отговори на неговите изисквания.” 16
„Но забележете на това място, че
послушанието не е просто външно
съобразяване, а служене от любов.
Божият закон е израз на самото
Негово естество; то е въплъщение
на великия принцип на любовта,
ето защо представлява основата
на Неговото управление на небето и на земята. Ако сърцата ни са
обновени по божествено подобие,
ако божествената любов е всадена в душата, няма ли Божият закон
да се изпълнява и в живота? Когато
принципът на любовта е всаден в
сърцето, когато човекът е обновен
по образа на Този, който го е сътворил, се изпълнява новозаветното
обещание: „Ще положа законите Си
в сърцата им и ще ги запиша в умовете им” (Евреи 10:16). И ако законът е записан в сърцето, няма ли да
оформи живота? Послушание - служене и вярност от любов - е истинският знак за следване на Исус. Писанието казва: „Ето що е любов към
Бога: да пазим неговите заповеди.”
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„Ако сърцата ни
са обновени по божествено подобие,
ако божествената
любов е всадена
в душата, няма ли
Божият закон да се
изпълнява и в живота?”
„Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него” (1 Йоан 5:3; 2:4). Вместо
да освобождава човека от послушание, вярата и само вярата е тази,
която ни прави участници в Христовата благодат, която ни прави способни да отдаваме послушание.” 17
Събудени за усета за лична отговорност
„Защото Христовата любов ни
принуждава, като разсъждаваме
така, че, понеже един е умрял за
всичките, то всички са умрели; и
че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за
Този, Който за тях е умрял и възкръснал” (2 Коринтяни 5:14, 15).
„Думите „И ще ви дам ново сърце” означават „Ще ви дам нов ум.”
Промяната на сърцето е неизменно придружена от едно ясно разбиране за християнския дълг, едно
разбиране на истината. Яснотата
на нашите възгледи за истината
ще бъдат пропорционални на нашето разбиране на Божието слово.
Човек, който отдава на Писанието
задълбочено внимание с молитва,
ще добие ясно схващане и правилна
преценка, както ако, обръщайки се
към Бога, е достигнал до едно по-високо ниво на интелигентност.” 18
„Няма доказателство за истинско
покаяние, ако то не изработва реформация. Ако грешникът възстанови

обета си, върне това, което е ограбил,
изповяда греховете си и обича Бог и
съчовеците си, може да е сигурен,
че е преминал от смърт към живот.
„Когато като грешащи, грешни същества дойдем при Христос и станем
участници в Неговата опрощаваща
благодат, в сърцето избликва любов.
Всеки товар е лек, всяко иго, наложено от Христос, е лесно. Дългът става
наслада, а жертвата удоволствие.
Пътят, който допреди е изглеждал
обгърнат в мрак, става осветлен от
лъчите на Слънцето на правдата.” 19
„Всеки истински ученик се ражда в Божието царство като мисионер. Който пие от живата вода,
става извор на живот. Получателят
става дарител. Христовата благодат в душата прилича на извор в
пустиня, извиращ, за да освежава
всички и да прави хората, които са
на ръба на живота и смъртта, жадни да пият от водата на живота.” 20
„А в последния ден, великия ден
на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой жаден,
нека дойде при Мене и да пие. Ако
някой вярва в Мене, реки от жива
вода ще потекат от утробата му, както рече писанието” (Йоан 7:37–39).
Господ да ни помогне да
преживеем
тази
прекрасна опитност - отвътре навън!
Използвани източници
1 На небесни места, стр. 20.
2 Стъпки към Христа, стр. 58.
3 Избрани вести, кн. 1, стр. 122.
4 Младежки наставник, 27 октомври,
1898.
5 Духът на пророчеството, т. 4, стр.
383.
6 Знамения на времето, 3 ноември,
1890.
7 Притчи Христови, стр. 162.
8 Животът на Исус, стр. 391.
9 пак там, стр. 172.
10 пак там, стр. 173.
11 Деяния на апостолите, стр. 476.
12 Стъпки към Христа, стр. 57.
13 пак там, стр. 58, 59.
14 Знамения на времето, 17 юли, 1901.
15 Животът на Исус, стр. 668.
16 Осветеният живот, стр. 81.
17 Стъпки към Христа, стр. 60, 61.
18 Ум, характер и личност, т. 1, стр.
95.
19 Стъпки към Христа, стр. 59.
20 Животът на Исус, стр. 195.
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Как мога да

посрещна успешно
изкушението?

Проучване от Библията и Духа на пророчеството

И

сус ни учеше да се молим
по следния начин: „И не
ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия, защото
царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин ” (Матей 6:13).
Речниците обясняват изкушението като подкана да се извърши зло.
Какво представлява по-конкретно
изкушението, според Духа на пророчеството? „Това е средството,
чрез което се изпитват тези, които твърдят, че са Божии деца.” 1
Да разгледаме следните въпроси:

1. Действителният
източник на изкушение:

„Никой, който се изкушава, да не
казва: Бог ме изкушава, защото Бог
се не изкушава от зло, и Той никого
не изкушава. А който се изкушава,
се завлича и подлъгва от собствената си страст ” (Яков 1:13, 14).
„Бог допуска до людете Му днес
да дойдат изкушения, за да могат
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да осъзнаят, че Той е техният помощник. Ако те се приближат към
Него, когато са изкушавани, Той
ще ги укрепи да посрещнат изкушението. Но ако се поддат на неприятеля, пренебрегвайки да се
поставят близо до всемогъщия
Помощник, биват победени. Те се
отделят от Бога. Не дават доказателство, че ходят по Божия път.”2

2. Кой е познат като
изкусителя?

Исус четиредесет дни „бе изкушаван от дявола” Лука 4:2.
„Проповедници и народ имат
да водят една битка, противопоставяйки се на Сатана. Този, който изповядва, че е проповедник
за Христос, се намира в ужасно
състояние, когато обслужва целите на изкусителя и се вслушва в неговите нашепвания, и
така му позволява да плени ума
му и да насочва мислите му.” 3

от Даниел Арва
3. Божията намеса,
когато сме изправени
пред изкушение
„Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да
състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е
бил във всичко изкушен като нас,
но пак без грях ” (Евреи 4:15).
„В Неговото име, чрез Неговата благодат човекът може да
бъде победител, точно както
Христос бе победител. В Христос
божественото се обедини с човешкото, а единственият начин,
по който човекът може да бъде
победител, е като стане участник в божественото естество. . . .
Божественото
и
човешкото са примесени в този, който има Христовия дух.” 4
„Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага” (Евреи 2:18).
„Тези, които са участници в бо-

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

жественото естество, няма да се
поддат на изкушението. Неприятелят работи с всичката си мощ, за
да надвие тези, които се борят да
живеят живот на християнин. Той
идва при тях с изкушения, с надеждата да се поддадат. По този
начин се надява да ги обезсърчи.
Но тези, които са стъпили здраво
върху Вечната канара, няма да
се поддадат на неговите схеми.
Няма да забравят, че Бог е техният
Баща, а Христос техният Помощник– Спасителят дойде на света,
за да донесе на всяка изпитвана,
изкушавана душа сила, с която да
надвие, както Той победи. Аз познавам силата на изкушението;
познавам опасностите, които
са по пътя; но знам също,
че е осигурена достатъчна помощ за всяко време на нужда за тези,
които се борят срещу изкушението.” 5

ва катастрофа и поражение.” 6

5. Как ми помага Бог?

Господ Исус заявява на всеки
един от нас, както заяви и на
апостол Павел: „Моята благодат е достатъчна за теб: понеже
силата ми в немощ се показва
съвършена” (2 Коринтяни 12:9).
„Да ви даде, според богатството на славата Си, да се
утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек
” (Ефесяни
3:16).

4. Нашето
участие в
посрещане на
изкушението
Когато
врагът
дойде при Исус,
за да се опита да
Го изкуши, Господ
„в отговор каза: Писано е” (Матей 4:4).
„Исус в отговор им
рече: Това е Божието дело,
да повярвате в Този, Когото
Той е изпратил” (Йоан 6:29).
„Всичко мога чрез Христа, който ме укрепява” (Филипяни 4:13).
„Христовият пример е пред нас.
Той надви Сатана, показвайки
ни как и ние можем да надвием. Христос се противопостави
на Сатана с Писанието. Той можеше да прибегне към собствената Си божествена сила и да
използва собствените Си думи;
но каза: „Писано е. . . .” Ако Свещеното писание се изучаваше и
следваше, християнинът щеше
да бъде укрепен да посрещне
лукавия враг; но Божието слово
се пренебрегва, от което след-
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„Не бой
с е ,
защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница ” (Исая 41:10).
„Докато Господ не е обещал
на народа Си, че ще бъдат освободени от изпитания, Той им
е обещал нещо, което е далеч
по-добро.... „Моята благодат е
достатъчна за теб: понеже силата ми в немощ се показва съ-

вършена.” Ако си призован да
преминеш през огнената пещ
заради Него, Исус ще бъде до
теб, също както беше с тримата
верни във Вавилон. Тези, които
обичат своя Изкупител, ще се
радват при всяка възможност
да споделят с Него унижение
и упрек. Любовта, която имат
към своя Господ, прави страданието заради Него сладко.” 7

6. Заключение

„И тъй, какво да кажем за това?
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде
против нас?” (Римляни 8:31).
„Никой не е в безопасност
нито ден или час без молитва. Трябва да умоляваме Господа особено за мъдрост,
за да разбираме
словото Му. Там
са разкрити лукавите схеми
на изкусителя и средствата, чрез
които може
успешно да
му се противопоставим... Трябва
да изучаваме
Библията със
смирено сърце,
без да изпускаме
от поглед зависимостта си от Бога.
Докато ще трябва да
се пазим постоянно от
схемите на Сатана, трябва
да се молим постоянно с вяра:
„Не ни въвеждай в изкушение.” 8
Използвани източници
1 Знамения на времето, 27 март,
1897.
2 пак там
3 Служители на евангелието, стр.
120. [издание 1892]
4 Синове и дъщери на Бога, стр. 24.
5 Вести към младите, стр. 81.
6 Съвети за настойничество, стр.
210.
7 Мисли от планината на
блаженствата, стр. 30.
8 Великата борба, стр. 530.

13

Хъдсън Геснер

А

постол Петър ни наставлява: „Затова, братя, постарайте се още повече да
затвърдявате вашето призвание
и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма
да изпаднете” (2 Петър 1:10).
Да затвърдим своето избиране
означава да развием един характер по подобие на Исус Христос.
Какво представлява
характерът?
„Умствената способност и геният не са характер, понеже често се
притежават от хора, които са самата
противоположност на един добър характер. Репутацията не е харакер. Истинският характер е качество на душата и се разкрива в поведението.” 1
„Умствените и моралните сили,
които ни е дал Бог, не съставляват характера. Те са таланти, които
трябва да се развиват и които, ако
са развити, както трябва, ще формират един правилен характер.” 2
Жътвата на живота
„Жътвата на живота е характерът, а именно това определя съдбата както за този живот, така и
за бъдещия. Жътвата е възпроизвеждане на посятото семе. Всяко
семе дава плод според вида си.” 3
„Който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление; а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот” (Галатяни 6:8).
Характерът представлява ре-
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зултатът от сеенето. Семената се
изявяват в мислите, които избирам, думите, които говоря, и действията, които извършвам. Необходимо е да сеем семена от вечен
интерес, а не само земни семена.

бесните обиталища. В небето също
трябва да се развиваме постоянно.
Тогава колко е важно развитието
на характера в настоящия живот.”6

Доколко ценен е
характерът?
„Един добър характер е по-скъпоценен от светски притежания,
а делото по неговото формиране
е най-благородното дело, в което
може да бъде ангажиран човек.” 4
„Един добър характер е капитал
с по-голяма стойност, отколкото
злато и сребро. Той остава недосегаем от паника и провали, и в
деня, когато земните притежания
ще бъдат пометени, той ще донесе богата възвращаемост.” 5
Размислете за живота на Йов и характера, който той демонстрира при
крайно страдание. Размислете за Соломон в края на живота му. Изправен
пред изпитание, характерът на Йов
стана по-силен. Въпреки провалите
на Соломон, накрая той постигна необходимата победа в характера си.

Не идва случайно
„Характерът не идва по случайност. Той не се определя от изблик
на темперамент, което е една стъпка в погрешната посока. Именно
чрез повторение едно деяние се
превръща в навик и оформя характера за добро или за зло.” 7

Единственото съкровище,
което се взема от този свят
„Характер, оформен по божествено подобие, е единственото съкровище, което можем да вземем
от този свят в другия. Хората, които
биват наставлявани от Христос в
този свят, ще отнесат всяко божествено постижение със себе си в не-

Развиване на характер

Не се определя от
обстоятелствата
„Характери,
формирани
от
обстоятелства, са променливи и
непоследователни - цял куп противоречия. Тези, които ги притежават, нямат висока цел в живота.
Не оказват облагородяващо влияние върху характерите на другите. Те са безцелни и безсилни.”8
Развитие и растеж
„Покълването на семето представлява началото на духовен живот, а развитието на растението е
символ на развитието на характера. Невъзможно е да има живот
без растеж. Растението или расте,
или умира. Също както растежът
му е безмълвен и незабележим, но
постоянен, така е и с растежа на
характера. На всеки етап от развитието в живота си можем да бъдем
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Делото на доживотно

Eжедневно отдаване на всичко
съвършени; но ако Божието намерение се осъществява за нас, ще
има един постоянен напредък.” 9
Семейството ни закупи младо
прасковено дърво и го засадихме при което бяхме удивени да видим
колко бързо порасна. На другата пролет пусна цвят. После, след като окапа цветът, плодниците останаха, за
да оформят малките прасковки. Тези
плодчета отначало бяха мънички и
зелени - но след като стояха на дървото достатъчно дълго, се развиха в
сладки, вкусни праскови. Всеки един
етап от развитието беше съществен
и всеки един етап беше съвъшен в
хода на процеса. Но дървото трябваше да се подхранва и обгрижва, за да
е възможен успех. Същото важи и за
развитието на нашия характер, когато се стараем да принесем плода на
Духа (споменат в Галатяни 5:22, 23.)
Волята
Имаме нареждането: „Изработвайте спасението си със страх и
трепет. Понеже Боге е, който работи във вас и да избирате, и да
постъпвате по Неговото благоволение” (Филипяни 2:12, 13).
„Силата на характера се състои от две неща - сила на волята и сила на самоконтрола.” 10
Характерът може да е силен,
само ако има тези две неща.
Какво е необходимо да
поддържаме, за да следваме
Божията воля?
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„Защото ви е нужно търпение,
та като извършите Божията воля,
да получите обещаното” (Евреи
10:36). Интересно е да отбележим,
че преводът New Living предава
този стих така: „Търпеливо понасяне е това, от което се нуждаете сега, така че да продължите да
вършите Божията воля. Тогава ще
получите всичко, което е обещал.”
Какво е необходимо
да даваме, за да не се
проваляме никога?
„Затова, братя, постарайте се
[проявете прилежание] още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като
вършите тия добродетели, никога
няма да изпаднете” (2 Петър 1:10).
Прилежанието представлява постоянно и решително усилие да постигнеш това, което си предприел;
упорито напрягане на тялото и ума.
„Освещението не е дело на момент,
час, ден, но на цял един живот. То
не се придобива с приповдигане на
чувствата, но идва в резултат от умиране за греха и постоянен живот за
Христа. Невъзможно е да се поправят нередностите, нито е възможно в
характера да се извърши реформиране чрез анемични, епизодични усилия. Ще успеем само чрез продължително, решително усилие, болезнена
дисциплина и суров конфликт.” 11
„Съвършенството на характера, което притежаваш, трябва да
дойде в резултат от твоето лично

усилие. Приятелите може и да те
насърчават, но не могат да извършат делото вместо теб. Да желаеш, да въздишаш и да си мечтаеш
– това няма никога да те направи
велик, нито добър. Трябва да се изкачваш. Препаши се през чреслата на ума си и иди да работиш с
големите сили на волята си.” 12
Господ ще ни открие
недостатъците
„За да очистим характерите си,
имаме нужда от благодатта на Христа, която ни е дадена, за да ни направи способни да видим и да поправим
несъвършенствата си и да развием отличното в характерите си.” 13

Какво е необходимо
за формиране на
характера?
Развивайте добри умствени
навици
„Ако желаем да развием характер, който Бог може да приеме,
трябва да формираме правилни
навици в религиозния си живот.
Ежедневната молитва е така съществена за израстването в благодатта, а дори и за самия духовен
живот, както е временната храна за
физическото съществуване. Трябва да привикнем да издигаме често мислите си към Бог в молитва.
Ако умът блуждае, трябва да го
връщаме; с упорито усилие накрая
навикът ще стане лесен. Не мо-
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жем нито за момент да се отделим
от Христос безопасно. Можем да
имаме присъствието Му, което да
ни придружава на всяка стъпка, но
само като съблюдаваме условията, които сам Той е поставил.”14
Божието учение и Неговото
слово
Наставени сме: „Внимавай на
себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и
слушателите си” (1 Тимотей 4:16).
Начинът, по който Бог работи с нас,
е като ни показва недостатъците и
нуждата ни от Него чрез словото Си.
„Писанията са великото средство
при преобразяването на характера.
. . . Ако бъде направено предмет
на изучаване и послушание, Божието слово работи в сърцето, покорявайки всяко несвято качество.”15
„Но който вникне в съвършения
закон на свободата и постоянствува,
той, като не е забравлив слушател,
но деятелен изпълнител, ще бъде
блажен в дейността си ” (Яков 1:25).
Целта трябва да е висока
„Ако младежите днес са склонни да стоят както Даниил, трябва
да напрегнат всеки духовен нерв и
мускул. Господ не желае да си останат новаци. Желанието Му за тях
е да достигнат най-високото стъпало на стълбата, за да могат от него
да встъпят в Божието царство.”16
„Именно мъдрото използване на
вашите възможности, култивирането
на дадените ви от Бога таланти ще
ви направи мъже и жени, които могат да бъдат одобрени от Бога, както и да бъдат едно благословение
за обществото. Поставете стандарта си на високо и с неспирна енергия се възползвайте максимално от
възможностите и талантите си, и се
стремете неотклонно към целта.”17
Очите трябва да бъдат
отправени към целта
„Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на
добродетелта си благоразумие, на
благоразумието си себеобуздание,
на себеобузданието си твърдост, на
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твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов ” (2 Петър 1:5–7).
Малките неща са от
значение!
„Верният в малкото и в многото е верен” (Лука 16:10).
„Разговорът, който водим при
камината, книгите, които четем,
бизнесът, който държим, всичко
това са средства във формирането на характера, като ден след
ден решават вечната ни участ.” 18
„Често важността на малките неща
се подценява, понеже са малки; но
до голяма степен те осигуряват самата дисциплина на живота. В действителност няма маловажни неща в живота на християнина. Изграждането
на нашия характер ще бъде изпълнено с опасности, докато подценяваме важността на малките неща.”19
Посрещайте препятствията
едно по едно!
„Трябва да посрещнем всички
препятствия по пътя си и да ги преодоляваме едно по едно. Ако надвием на първата трудност, ще бъдем
по-силни да посрещнем следващата, а с всяко усилие ще ставаме
по-способни да напредваме. Като
гледамена Исус, можем да бъдем
победители. Именно като гледаме
постоянно към трудностите и отбягваме решителната битка за правото, ставаме слаби и без вяра.” 20
Имало е пъти, когато са ми възглагали да разработя много сложен
софтуерен продукт. Задачата ми
изглеждаше непреодолима, невъз-

можна и съкрушителна! Но като
разделях проекта на малки части - и като изработвах всяка част
една по една, стъпка по стъпка, успявах да реализирам заданието.
„Няма такова нещо като моментално освещение. Истинското освещение е ежедневна работа, която
продължава, докато има живот.” 21
„Трябва да живеем всеки ден за
деня. Не се налага да извършваме
работата на цял един живот за няколко часа. Няма защо да гледаме
към бъдещето с притеснение; понеже Бог е направил възможно да
побеждаваме всеки един ден.” 22
„Но Христос не ни е дал уверение,
че постигането на съвършенство е
лесно нещо. Един благороден, всестранно развит характер не се унаследява. Не идва при нас като щаслива
случайност. Благородният характер
се печели с лично усилие чрез заслугите и благодатта на Христа. Бог дава
талантите, силите на ума; ние формираме характера. Той се формира
с трудни, сурови битки със себе си.
Трябва да се преодолява конфликт
след конфликт с унаследените наклонности. Ще се налага да се самокритикуваме щателно, като не позволяваме нито една неблагоприятна
черта да остане непоправена.” 23

Деформация на
характера

Кои са някои от начините,
чрез които неприятелят се опитва да отслаби характера ни?
1. Лоши другари
„Не се мамете: лошите другари
покваряват добрите нрави” (1 Ко-
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ринтяни 15:33). Нова международна версия (NIV) предава това така:
„Не се подвеждайте: Лошата компания покварява добрия характер.”
2. Склонност да се стига до
крайности
Например:
„Абстрактното
размишление не е достатъчно; ангажираното действие не е
достатъчно - и двете са съществено необходими за формирането на християнски характер.” 24
3. Предаване в борбата
„Никой да не казва: Не мога да поправя недостатъците на характера
си. . . . Истинската трудност произхожда от поквареността на едно неосветено сърце и липсата на склонност
да се покорим на Божия контрол.”25
„Не се съобразявайте с този
свят: но се преобразявайте чрез
обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля
– това, което е добро, благоугодно
Нему и съвършено” (Римляни 12:2).
4. Проблеми със
самоувереността
„Нека който мисли, че стои, да гледа да не падне” (1 Коринтяни 10:12).
Изкушението за много хора днес
са филмите. Истинският проблем
е пренебрегването на молитвата
и времето за лично посвещение.
«Падението на Петър не беше
мигновено. Самоувереността го
доведе до убеждението, че е спасен, при което стъпка по стъпка тръгна надолу, докато накрая
успя да се отрече от своя Учител.
Никога не бихме били в безопасност да възлагаме увереност на
себе си или да се чувстваме, че
сме сигурни за небето, че сме осигурени срещу изкушението.” 26
„Бдете и молете се, да не паднете в изкушение. Духът е в готовност,
но плътта е слаба” (Марк 14:38).
5. Липса на израстване
Никога не трябва да си почиваме
доволно и да преставаме да напредваме, като си казваме: Аз съм спасен.
Когато се поддържа тази идея,
престават да съществуват подбу-
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дите за бдителност, за молитва, за
сериозно усилие да се продължава
напред въпреки трудностите. Не
може да се намери осветен език,
който да изрича такива думи, докато
Христос дойде и влезем през вратите на Божия град. Тогава, когато
ще е вече напълно подходящо, можем да отдадем слава на Бог и на
Агнето за вечното избавление.” 27
Необходимо е да бъдем бдителни,
за да не живеем дързостно стария
си живот с всекидневните си навици,
сякаш сме в режим на „автопилот.”

„Освещението е
резултат от постоянно умиране за
себе си и постоянно
живеене за Христос. Бог направи
възможно да бъдем
победители всеки
ден.”

Вместо това би следвало да сме
сериозни да настъпваме „педала
на газта,” като продължаваме да
се изкачваме с Божията помощ.
„Нека бъдем израстващи християни. Не е определено да си стоим на едно място. Днес трябва да
имаме напредък спрямо вчера;
всеки ден да учим да проявяваме повече упование, да разчитаме по-пълно на Исус. Това е начинът, по който израстваме.” 28

Заключение

• Характерът е жетвата на
живота.
• Той е най-ценното нещо на
земята.
• Той не е предмет на случайността.
• Не се обуславя от обстоятелствата.
• Силата на волята е от съществено значение.
• Прилежанието е повече от

съществено.
• Божието слово е нашият
водител.
• Трябва да си поставяме
висока цел!
• Малките неща в действителност не са маловажни.
• По една стъпка напред.
„За нас е определено да надвием на врага чрез упражняването
на жива вяра днес. Днес трябва да
търсим Бога и да бъдем решени
да не се задоволяваме без Неговото присъствие. Трябва да бдим,
да работим и да се молим, сякаш
това е последният ден, който ще
ни се даде. Ако сте наред с Бога
днес, това означава, че сте готови, ако Христос дойде днес.” 29
Нека всеки един от нас нарпедва
всеки ден, който ни е даден от Бога,
за да можем накрая да чуем Господаря да казва: „Хубаво, добри и
верни слуго” (Матей 25:21).” Амин!
Използвани източници
1 Моят живот днес, стр. 267.
2 Свидетелства, т. 4, стр. 606.
3 Детско водителство, стр. 162.
4 Свидетелства, т. 4, стр. 657.
5 Детско водителство, стр. 161.
6 пак там
7 пак там, стр. 164.
8 пак там, стр. 165.
9 пак там, стр. 162.
10 пак там, стр. 161.
11 Вярата, чрез която живея, стр.
116.
12 Основи на християнското
възпитание, стр. 87.
13 Детско водителство, стр. 164.
14 Ръвю енд хералд, 3 май, 1881.
15 Вярата, чрез която живиея, стр.
116.
16 Детско водителство, стр. 167.
17 Основи на християнското
възпитание, стр. 87.
18 Моят живот днес, стр. 267.
19 Притчи Христови, стр. 356.
20 Младежки наставник, 5 януари,
1893.
21 Вярата, чрез която живиея, стр.
116.
22 пак там, стр. 249.
23 Моят живот днес, стр. 271.
24 Свидетелства, т. 5, стр. 113.
25 Моят живот днес, стр. 271.
26 Мараната, стр. 236.
27 пак там
28 Избрани вести, кн. 3, стр. 193.
29 Вярата, чрез която живиея,
стр. 249.
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Двамата
ще бъдат едно
Кей Кларк

В

Еден градината беше така
хубаво украсена, както
само ръката на Бога би
могла да направи това. Градината беше определена за някой
специален, който щеше да бъде
направен по самия образ на Бога.
Сътворението на всички неща
продължи пет дни, след което
Бог щеше да пристъпи към коронния акт на Своето творчество.
Бог не повика в съществуване цялата красота на творението
единствено за Себе Си. Не. Той
имаше предвид и друг някой, който
щеше да споделя и да се радва на
тези неща. Бог каза: „Да създадем
човека по Нашия образ, по Наше
подобие” (Битие 1:26). И така стана, че обектът на великата Божия
любов бе внимателно направен от
самата Му ръка, по самия Негов
образ; един, който щеше да владее над всички творения, които Бог
направи. И Бог го нарече Човек.

Ново и особено същество

От всички чудни неща, които Бог
сътвори и направи, човекът беше
определен да бъде ново и особено
същество. „Цялото небе проявяваше дълбок и радостен интерес към
сътворението на света и човека.
Човешките същества бяха нов и
особен разред. Те бяха направени
„по Божия образ” и планът на Създателя беше да населят земята.” 1
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Каква близост трябва да чувствамекъм връзките, които ни обвързват с
нашия Създател! Както се казва в
Битие 2:7: „И Господ Бог създаде
човека от пръст из земята, и вдъхна
в ноздрите му жизнено дихание; и
човекът стана жива душа.” Самите форма и дъх на живота, които
имаме, дойдоха от Неговата ръка
и от самия Негов дъх! Колко много
е обичал Той „новото” същество, в
което е вложил толкова внимание и
мисъл! Човекът действително беше
коронният творчески акт на Бога.

Човекът не трябва
е сам

да

И сега, градината е готова, един
красив рай на изток в Едем; готов
е и човекът, направен по самия
образ на Бога, за когото бе определено да обитава тази градина.
Но нещо липсваше – какво беше
това? Отговора намираме в Битие 2:18, „Господ Бог каза: „Не е
добре за човека да бъде сам; ще
му създам подходящ помощник.”
Писанията обясняват как бе изпълнено това. Битие 2:21–24: „Тогава
Господ Бог даде на човека дълбок
сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с
плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека
и я приведе при човека. А човекът
каза: Тази вече е кост от костите ми
и плът от плътта ми; тя ще се наре-

че Жена, защото от Мъжа бе взета.
Затова ще остави човек баща си
и майка си и ще се привърже към
жена си и те ще бъдат една плът.”
Тук, в стих 24, откриваменачалото
на брачната институция, постановена от самия Бог. Това бе една
свещена институция, която трябваше да се пази свята и неосквернена, докато съществува време на
земята. „И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото бе създал”
(Битие 2:8). Всичко, което Бог бе
направил, беше самата красота,
така че допринасяше за щастието
на святата двойка; но Създателят
им даде още един знак за Своята любов, като направи градината специално пригодена за техен
дом. . . Сред градината стоеше
дървото на живота, превъзхождащо по слава всички други дървета.
Плодовете му приличаха на златни и сребърни ябълки, и имаше
силата да продължава живота.” 2
Колко съвършена и красива е
сцената, така описана пред нас!
Коронната слава на Божието творение, Човекът, и една, която бе
определена да му бъде спътница
за цял живот, Жената. За тях Той
бе приготвил един красив дом,
който съдържаше всичко, от което
щяха да се нуждаят. Според какъвто беше Неговия план, Той направи абсолютно всичко необходимо
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за един красив и постоянен брак.

Бракът, една постоянна
морална институция
„Бог отпразнува първия брак.
Така че авторът на тази институция бе Създателят на вселената.
„Бракът нека бъде на почит” (Евреи 13:4); това бе един от първите дарове на Бог за човека, също
така това е една от двете институции, които след грехопадението Адам взе със себе си извън
вратите на рая. Когато божествените принципи в това отношение
се признават и спазват, бракът
е благословение; той предпазва
чистотата и щастието на расата,
задоволява социалните нужди на
човека, въздига физическото, интелектуалното и моралното естество.
Векове по-късно: „Този, Който
даде Ева на Адам като подходящ
помощник, извърши първото Си
чудо на сватбено тържество. В
празничната зала, където приятели и роднини се радваха заедно,
Христос започна публичното Си
служене. По този начин освети
брака, като го призна за институция, която самият Той е учредил.”3
Така разбираме, че Бог е знаел
какви ще са нуждите на човека,
при което е искал да му осигури
човек, който би могъл да задоволи тези нужди; човек, който щеше
да бъде подходящ помощник за
него; човек, в когото биха могли
да се реализират желанията му.

Един радостен повод

Както гласи цитатът по-горе, Исус
извърши първото си чудо на едно
сватбено празненство. По-подробно за това може да прочетете
в Йоан глава 2. Там е описано как
Исус е искал да бъде от помощ
за сватбеното тържество, като задоволи нуждата, която възникна.
„Писанията заявяват, че както
Исус, така и Неговите ученици са
били поканени на това сватбено
празненство (в Кана). Христос не е
дал на християните разрешение да
казват, в случай че бъдат поканени
на сватба: Не трябва да присъстваме на такъв весел повод. Като при-
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съства на този празник, Христос направи ясно, че желае да се радваме
с онези, които се радват в съблюдаването на Неговите постановления.

„Разбираме, че Бог
е знаел какви ще са
нуждите на човека,
като е искал да му
осигури човек,
който би могъл да
задоволи тези
нужди.”
Той никога не е възспирал невинните празненства на хората, когато
се провеждат в съгласие със законите на небето. Редно е Христовите
последователи да присъстват на събиране, което Христос е почел с присъствието Си. След като присъства на
това празненство, Христос присъства и на много други, освещавайки ги
с присъствието и напътствието Си.” 4
„Чрез присъствието Си Исус почете брачната церемония. Ангажираният интерес, който прояви по този
повод, показа, че не е дошъл да помрачи щастието на семейството и на
гостите. Исус беше напълно съпричастен към чистата радост, която се
намираше в този повод. Чрез присъствието Си сам Той показа, че е
в съгласие с благословената институция на брака. Така даде одобрението Си за всяко събиране, което
е чисто, прекрасно и с добро име.” 5

Бракът бе замислен да
бъде благословение

„Бракът получи Христовото благословение и следва да се счита за
свещена институция. Истинската
религия не противодейства на Господните планове. Бог е наредил мъжът и жената да се свързват в свят
брачен съюз, да отглеждат семейства, които, увенчани с чест, да бъдат символ на небесното семейство.
„И в началото на Своето пуб-

лично служене Христос даде категорично одобрение на институцията, която беше официално
одобрена в Едем. Така заяви на
всички, че няма да откаже присъствието Си на брачни поводи, както и
че когато бракът е свързан с чистота и святост, истина и праведност,
е едно от най-великите благословения за човешкото семейство.” 6

Съюзени заедно, но с
отделни роли

„Двамата, които съюзяват своя
интерес в живота, имат особени характеристики и индивидуални отговорности. Всеки един ще има своята
работа, но жените не следва да се
ценят според количеството работа,
която могат да извършат, за разлика от товарните животни. Съпругата
трябва да бъде чест за семейния
кръг като съпруга и другар на един
мъдър съпруг. На всяка стъпка трябва да пита: „Това ли е стандартът
за зрялост на една жена?” и „Как да
направя влиянието ми да бъде христоподобно у дома?” Съпругът трябва
да направи така, че жена му да разбере, че той цени нейната работа.
„Жената трябва да уважава своя
съпруг. Мъжът трябва да обича и
да цени високо своята съпруга; и
както съпружеската им клетва ги
обединява в едно, така и тяхната
вяра в Христос трябва да ги прави едно в Него. Какво би могло да
бъде по-приятно за Бога, от това
да види как хората, които встъпват
в брачната връзка, се стремят заедно да се учат от Исус и да стават
все по-напоени с Неговия Дух?” 7
„Във вашия житейски съюз привързаността ви трябва да допринася за
взаимното ви щастие. Всеки от вас
трябва да служи за щастието на другия. Това е Божията воля за вас. Но
докато вие трябва да се приливате
като едно, никой от вас не трябва да
губи своята индивидуалност в другия. Бог е собственикът на вашата
индивидуалност. Към Него трябва да
се обръщате с въпроса: Кое е редно? Кое е нередно? Как по най-добър
начин мога да изпълня целта на сътворението си? „Вие не сте свои си,
понеже сте били с цена купени: за-
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това прославете Бог в телата си и в
духа си, които са Божии (1 Коринтяни
6:19, 20). Любовта ви към това, което
е човешко, трябва да е подчинена на
любовта ви към Бога. Богатството на
вашата привързаност трябва да се
излъчва към Този, който даде живота
Си за вас. Като живее за Бога, душата излъчва към Него своята най-добра и на-висша привързаност. Дали
най-големият поток на вашата любов е насочен към Този, който умря
за вас? Ако е така, любовта ви един
към друг ще бъде по небесния ред.” 8

Обичайте се един друг,
както Христос възлюби
църквата

Писанието прави сравнение между
любовта, която би трябвало да имат
съпруг и съпруга един към друг, с любовта, която Христос има към Своята църква. „Така са длъжни и мъжете
да любят жените си, както своите
тела. Който люби жена си, себе си
люби. Защото никой никога не е
намразил своето тяло, но го храни и
се грижи за него, както и Христос за
църквата. . . . Затова ще остави човек
баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат
една плът” (Ефесяни 5: 28, 29, 31).
„Бракът, един доживотен съюз,
е символ на съюза между Христос и Неговата църква. Духът, който Христос проявява към Своята
църква, е духът, който съпругът и
съпругата трябва да проявяват един
към друг. Ако те обичат Бог преди
всичко, ще се обичат и един друг в
Господа. . . . В своето взаимно себеотричане и саможертва ще бъдат благословение един за друг.” 9
Ефесяни 4:32 заявява: „Бивайте
един към друг благи, милосърдни;
прощавайте си един на друг, както
и Бог в Христа е простил на вас.”

Един сериозен въпрос

„Ако има въпрос, който да се разглежда със спокоен разсъдък и
хладнокръвна преценка, то това е
въпросът за брака. Ако някога Библията е нужна за съветник, то това
е, преди да се предприеме стъпка,
която да обвърже лицата заедно до
живот. Но преобладаващият въз-
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глед е, че по този въпрос чувствата
трябва да диктуват посоката, при
което в твърде много от случаите

„В своето взаимно
себеотричане и
саможертва ще
бъдат благословение един за друг.”
Сантименталност, движена от меланхолична любов, поема юздите
и води до сигурна погибел. Имнно
в това отношение младежите проявяват по-малко разсъдък, отколкото
по който и да е друг въпрос; именно
в това отношение те отказват да бъдат увещавани. Въпросът за брака
изглежда упражнява една омагьосваща сила над тях. Не се покоряват
на Бога. Сетивата им са оковани и
продължават потайно напред, сякаш се притесняват, да не би някой
да успее да осуети плановете им. . . .
„Ако мъже и жени са имали навика да се молят по два пъти на ден,
преди да мислят за брак, то следва
да се молят по четири пъти на ден,
когато се очаква да предприемат подобна стъпка. Бракът е нещо, което
ще повлияе и засегне живота ви, както в този свят, така и в бъдещия.” 10

Нужен е размисъл

И така мъжът и жената бяха поставени в градината, за да я пазят,
да я култивират и да се радват на
нейната красота. Трябваше да живеят в любовта, с която ги бе направил техният Създател. Трябваше
също да бъдат послушни на Неговия закон. „На човека, коронното
дело на творението, Бог даде сила
да разбира Неговите изисквания,
да проучва справедливостта и великодушието на неговия закон,
както и на изискванията на закона
към него; а от човека се изисква
неизменно послушание към Божия
закон.“ 11 Но както разбираме от
прочита на трета глава на Битие,
святата и невинна някога двойка
падна, престъпвайки закона, който

Бог им даде. И понеже Адам действително се провали, потомството
му се роди с унаследена наклонност към непослушание. Резултатът
от това е виден за всички ни днес.
Именно поради тази причина
трябва да се подхожда с много
молитва и размисъл към въпроса за брака, за обединяването на
човек с някой, който ще бъде неговият доживотен партньор. Това
може да бъде партньорство за
щастие и увеличаване на любовта към Бога, или за голяма злочестина и загуба на души накрая.
„Често пъти става така, че преди
брака лицата имат малко възможност да опознаят навиците и нрава
един на друг; а що се отнася до всекидневния си живот, те са си направо
чужди, когато съюзяват интересите
си пред олтара. Мнозина констатират твърде късно, че не са пригодни един за друг, и съюзът им прехожда в доживотна злочестина.” 12

Качества, които да
търсите . . .
В бъдещия съпруг:
„Преди да даде ръката си в брак,
всяка жена трябва да проучи, дали
този, с когото е готова да свърже
съдбата си, е достоен. Каква е миналата му репутация? Чист ли е
животът му? Дали любовта, която
изразява, е от благороден, възвишен характер, или е просто една
емоционална привързаност? Притежава ли той такива качества на
характера, които ще я направят
щастлива? Може ли да намери истински мир и радост в неговата привързаност? Ще й бъде ли позволено
да запази своята индивидуалност,
или ще трябва да предава преценката и съвестта си на контрола на
своя съпруг? Като Христов последовател тя не е своя си; била е купена
с цена. Ще може ли да почете исканията на Спасителя като върховни?
Ще запази ли тяло и душа, мисли и
цели чисти и свети? Тези въпроси са
от жизнено важно значение за благосъстоянието на всяка жена, която встъпва в брачната връзка.” 13
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В бъдещата съпруга:
„Нека младият мъж да се стреми
до него да застане тази, която е годна да носи своя дял от житейските
товари, влиянието на която ще го облагородява и пречиства и която ще
го направи щастлив с любовта си. . . .
„Благоразуна жена е от Господа”
(Притчи 19:14). „Сърцето на мъжа
й уповава на нея. . . . Тя ще му донася добро, а не зло, през всичките
дни на живота си.” „Отваря устата
си с мъдрост; и в езика й е законът на благостта. Добре внимава
в управлението на дома си, и хляб
на леност не яде. Чадата й стават
и я облажават; и мъжът й я хвали, казвайки: Много дъщери са
се държали достойно, но ти
надмина всичките ” (Притчи
19:14; 31:11, 12, 26-29). . . .
„При избора си на съпруга
проучи характера й. Ще бъде
ли тя търпелива и старателна? Или ще престане да се
грижи за майка ти и баща ти
точно в момента, когато имат
нужда от един силен син, на когото да се облегнат? И дали ще го отдели от тяхната компания, за да си
проведе плановете, и да задоволи
собствените си желания, като остави бащата и майката, които, вместо
да се сдобият с привързана дъщеря,
се оказва, че са изгубили син?” 14

Дадено предупреждение

Бързай бавно. „Малцина имат
правилни възгледи за брачната
връзка. Мнозина изглежда мислят,
че тази връзка означава, че са достигнали до съвършеното щастие;
но ако можеха да узнаят една четвърт от главоболията на мъже и
жени, обвързани с брачната клетва
във вериги, които не могат, нито
смеят да разрушат, нямаше да се
изненадат защо пиша тези думи. В
преобладаващата част от случаите
бракът е страшно унизително бреме. Има хиляди, които са свързани,
но не и съчетани. Небесните книги
са натежали със злочестините, противните преживявания и насилието,
които лежат скрити под брачното
наметало. Ето защо съм длъжна да
предупредя младите, които са на
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възраст да встъпят в брак, да бързат бавно при избора на другар.”15

Търсете съвет

Намерете съвет от Библията.
„Постановен от Бога, бракът е свещена наредба и никога не трябва
да се предприема с дух на егоизъм.
Тези, които обмислят тази стъпка,
трябва да размислят сериозно и с
молитва за нейната значимост и да
потърсят
с ъ в е т,
з а
д а

разб е рат,
дали
следват курс,
който е в хармония с Божията воля.
Наставлението, дадено в Божието слово по този въпрос, трябва
да бъде внимателно обмислено. Небето гледа с удоволствие
на брак, сключен със сериозното
желание да се съобразява с насоките, дадени в Писанието.” 16
Младежите се нуждаят от мъдростта на годините и опита. „Когато
толкова много окаянство следва в
резултат от брака, защо младежите
не са мъдри? Защо продължават да
чувстват, че нямат нужда от съвета
на по-възрастните и опитните? В бизнеса мъже и жени проявяват голяма
предпазливост. Преди да участват в
някое значимо начинание, самите
те се подготвят за работата. Време,
пари и много внимателно проучване
се посвещават за целта, да не би
да се провалят в своето начинание.
„Колко по-голяма предпазливост

тогава би трябвало да се упражнява при встъпване в брачна връзка
– връзка, която засяга бъдещите
поколения и бъдещия живот?” 17

Заключение

В това изследване, взаимствано
от Писанията и Духа на пророчеството, видяхме как Бог гледа на брака. Той е бил от самото начало едно
благословено събитие, институция,
създадена и почетена от Него, която е стара като самата планета.
Поради навлизането на греха и
грехопадението на хората много
неща се опорочиха, особено самото сърце. Именно по тази причина продължава борбата между
доброто и злото. Но с божествено напътствие можем да
направим правилния избор
и да вземем правилното решение във всички житейски
взаимоотношения,
включително брачната връзка.
Независимо дали сте семеен вече, или обмисляте да
предприемете тази голяма стъпка, проучете прилежно наставлението, дадено от самия Бог. Понеже,
както се казва в Матей 19:6, „Онова,
което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.” Ние трябва да сме свързани
заедно, „докато смъртта ни раздели.”
Използвани източници
1 Ръвю енд хералд, 11 февруари,
1902.
2 Патриарси и пророци, стр. 46, 47.
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4 пак там, стр. 100.
5 Ръкописи, т. 10, стр. 206.
6 Синове и дъщери на Бога, стр. 180,
181.
7 пак там, стр. 181.
8 Свидетелства, т. 7, стр. 45, 46.
9 Вярата, чрез която живея, стр.
259.
10 Адвентен дом, стр. 70, 71.
11 Конфликт и кураж, стр. 15.
12 Адвентен дом, стр. 83.
13 Синове и дъщери на Бога, стр.
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14 Адвентен дом, стр. 45, 46.
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„Никак няма да те оставя
и

никак няма да те забравя”
Eвреи 13:5

Т. Дж. Уестра

А

з не израснах в семейство, което е ходело на
църква. Ходехме по разни поводи с мама и с моите братя
и сестри, но баща ни даде ясно да
се разбере, че не му е приятно,
затова се съобразявахме с него.
Баба обаче ходеше на църква много редовно. Когато се редувахме да й ходим нагости,
трябваше да ходим на църква.
Случи се нещо интересно, когато бях на 14 години. По-малката ми сестра едва-що не
умря от пристъп на апендицит,
като накрая се озова в болницата Портър, която се управляваше от адвентистите от седмия ден в Денвър, Колорадо.
Тя остана в болницата почти
месец. По време на моите посещения там, един петък следобед дочух една медицинска сестра да казва, че ще си тръгва
по-рано, защото е „приготовителен ден.” Бях доста срамежлива, но успях да я попитам какво
означава „приготовителен ден.”
Каза ми, че това е денят преди
съботата и че Бог ни е осигурил
ден, в който да се подготвим за нея.
Никога не бях чувала за такова нещо, затова започнах да задавам още въпроси. Сестрата
беше така търпелива и любезна, че макар да смяташе да си
тръгва до няколко минути, ос-
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тана по-дълго, за да обясни за
сътворението на седмицата и
как това приключило с деня за
почивка. Попита ме, дали имам
Библия в къщи, за да прочета за
сътворението в първите глави.
В действителност наистина
имах Библия, понеже една добра дама от баптистите провеждаше библейски уроци в къщата си за пет-шест момичета
от квартала, измежду които бях
и аз. Тя даде на всички ни по
една Библия и аз обичах уроците й, но след като свършеха,
оставях Библията в един шкаф.
Онази вечер обаче веднаха
отидох да си я потърся. Колко
ме изненада това, което прочетох! „Защо никой не ми е казал
за това досега?” чудех се аз. На
другия ден видях баба, попитах я
защо не ходим на църква в събота. Обясни ми, че след като Исус
възкръснал от мъртвите в неделя, всички започнали да се покланят в този ден вместо в събота.
Тъй като вярвах, че баба
е
много
интелигентна,
що
се отнася до съботата, преустанових
разговора
дотук.
Но не бях напълно убедена.

Семеен живот и
приятелство

Времето минаваше и когато
бях почти на 18, се запознах с

млад мъж, Рон - оженихме се, когато бях на 20. Малко преди сватбата той ме попита, дали съм
християнка. Странно беше, че
трябваше да минат две години,
преди да се стигне до тази тема,
но се интересувахме повече от
това да обикаляме с други млади хора, да си ходим нагости в
двете семейства и да посещаваме неговите боулинг лиги. В разговорите ни никога не се е повдигало нещо на духовна тема.
Когато онази вечер ме попита, дали съм християнка, отговорих, да. Попитах го, дали
той е християнин, при което
ми отговори, че смята, че е такъв, но в действителност не е
мислил много по този въпрос.
Независимо каква беше причината за този въпрос, и двамата
се размислихме и решихме, че
не е зле да отидем в църквата на
баба, Първа християнска църква в Енгълуд. (Преди няколко
години се кръстих там по настояване на баба, но без някакво
истинско сърдечно обръщане.)
И така, аз и Рон се оженихме
в тази църква и ходехме там пет
години, дори посещавахме неделно училище всяка седмица.
Научихме за Исус и пасторът
действително ни допадаше. В
резултат решихме да се кръстим - този път това означава-
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ше повече за мен. И двамата
заедно израствахме духовно.
Първият ни дом беше мъничка
двустайна къща с червени щори,
само на няколко блока разстояние от болницата, в която беше
лежала сестра ми, когато проведох онзи разговор с медицинската сестра. Само няколко месеца, след като се преместихме
в къщата, най-хубавата двойка,
Джо и Чарлз, се нанесоха в съседната къща. Те се бяха оженили само три месеца след нас,
макар да бяха няколко години
по-възрастни. И двамата работеха в болницата Портър. Тя
беше старша сестра там и работеше в отдела за фактуриране.
След година и половина семеен
живот, Рон и аз бяхме благословени с най-сладкото момиченце, за което някой би могъл да
се моли - Памела Даун. Именно
тогава действително преживях
какво означава истинска любов.
Никога не съм вярвала, че човек
би могъл да обича някого повече, отколкото аз обичах моето
мъничко русо бебче! Вярвах, че
съседите ни се чувстваха почти
по същия начин. Тъй като Джо и
Чарлз се бяха оженили по-късно,
решиха да нямат деца и станаха
като втори родители на Пам. Често ни идваха на гости, при което
и ние също им ходехме на гости.
Един ден, когато Памела беше
на две години, а аз очаквах второто ни дете, Джо и Чарлз ни поканиха на семинар по Откровение. Отидохме с тях и посетихме
почти всички сбирки. В сърцето
ми отново изплуваха старите въпроси за съботата, когато темата
се разкри на една от сбирките.
След изучаването за съботата те ни поканиха да отидем
в тяхната църква. С радост
приех поканата. Рон трябваше да работи на половин работен ден всяка събота, но каза,
че няма против аз да ходя.
Църквата се намираше направо врата до врата с болницата Портър. Спомням си колко
странно се чувствах, като седях
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в църквата в събота. Обикновено този ден ходех на пазар.
Докато седях на църковната пейка, си мислех, че хората отвън си нямат идея, че има
хора, които днес стоят в църква.

“Регулиращото устройство възпламени дима и предизвика експлозия.
Изведнъж се оказахме до колене в
пламъци.”
Джо отведе Памела в детския
кът и седна долу с нея, докато аз
стоях по-горе с Чарлз, докато той
преподаваше в съботното училище за възрастни. Лицето му
сияеше, докато седях и слушах,
и дори вземах малко участие.
На другия ден аз и Пам отидохме отново на църква, този път
със съпруга ми Рон. Така продължихме няколко месеца - тогава се роди второто ми дете.

Неприятности и
изпитания

Малкият Роналд Ли младши пристигна на 25 февруари,
1965. По всичко личеше, че имаше проблем с дишането и беше
поставен в инкубатор. Това направо ни разби сърцето, но на
26 февруари 1965 малкият Рони
заспа завинаги само на 40-часова възраст. Неговата кратка, но
тежка битка беше приключила.
На другия ден извикахме брат
Милър, пастора от Първа Християнска църква. Той дойде у
дома, за да ни утеши и да подготви погребалната програма. Докато разговаряхме, му казах, че
всяка седмица ходя в църквата
на адвентистите от седмия ден.
Той отговори: „Адвентистите от
седмия ден са наистина хубави
хора. Но вярванията им стъпват на

съмнителна почва.” Аз приех това и
престанах да ходя на църква в събота, а продължих да ходя в неделя.
Междувременно, Джо и Чарлз, нашите съседи, бяха толкова
любезни. Те дори се освободиха
от работа, за да присъстват на
погребението. Човек би си помислил, че можеше да ни зарежат,
след като престанах да ходя на
църква с тях. Но продължиха да
се държат като най-добрите ни
приятели. (Разбира се, със сигурност са били много разочаровани.)

Преведени през огън

Година и половина по-късно се
сдобихме с друго бебе момче,
Майкъл Ли. Нашият малък двустаен дом се оказа твърде тесен
и преди Пам да навърши шестата си година, а Майк втората, се
преместихме в по-голямо жилище в Енгълуд. Нашите приятели
адвентисти продължиха да поддържат близки отношения с нас.
По това време работех на пълен
работен ден към една застрахователна компания. Рон и брат му се
занимаваха заедно с бетонови конструкции. Купихме малък 40-метров кемпер, който използвахме почти всеки уикенд през цялото лято.
Един четвъртък през нощта, на
13. ноември, 1969, аз и Рон се
приготвяхме за пътуване за лов.
(Да, и аз бях ловец.) Стоях при
кухненската мивка, а Рон отвън
приготвяше кемпера. Казах на
децата, че трябва да си ходят по
стаите, за да се приготвят за сън
- че след броени минути съм при
тях. Докато перях дрехите, реших да сложа и найлоновите чорапи, които носех, затова ги свалих. Добре че направих това . . .
Рон тръгна, за да напълни резервоара с пропан. Когато се върна,
щеше да го сложи в кемпера. После обаче реши да го остави в мазето, понеже преди няколко нощи
някой ни беше откраднал някои
неща от двора. Когато го остави на
пода, капакът на резервоара изскочи навън. Течът вървеше много
бързо и той използва ръкавица, за
да се опита да постави капака об-
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ратно на мястото му. Чух свистенето от кухнята и слязох долу, за да го
предупредя, че щеше да се задуши
от дима. Когато отворих прозореца
за пресен въздух, бризът от отворения прозорец отвя дима към газовия
бойлер. Регулиращото устройство
възпламени дима и предизвика
експлозия. Изведнъж се оказахме
до колене в пламъци. И тогава между мен и мъжа ми се издигна стена
от пламъци, тъй като пропановият
резервоар се превърна в горящ
факел. И двамата бяхме ужасени.
Рон грабна един чук, за да се добере до дръжката на резервоара
и го завлече нагоре по стълбите.
горе резервоарът се изплъзна от
захвата и се търкули в кухнята. Рон
го изкара през задната врата, но от
кухнята се стрелкаха пламъци, които ми пречеха да се измъкна. Поех
дълбоко въздух и се втурнах надолу по стълбите, през пламъците и
през задната врата. И двамата изтичахме към входната врата, откъдето се опитахме да стигнем до децата; но вратата беше заключена!
Опитах се да звънна на знънеца и
заудрях по вратата, така че децата
да дойдат да я отворят. Това, което
не знаех в онзи момент, е, че ел.
таблото в кухнята беше вече изгоряло, така че нямаше никакъв ток,

затова звънецът не проработи. За
последно видях децата, когато им
казах да си ходят по стаите. Опасявах се, да не би да са още в кухнята.
Без ток беше много тъмно и Рон
се опитваше като обезумял да намери ключа. Втурна се на няколко
стъпки към къщата на съседите,
където имаше някаква светлина.
Аз продължавах да чукам и да се
моля: „Моля Те, Боже. Децата ми!
Моля Те, Боже.” Рон намери ключовете и отключи вратата, при което и двамата се втурнахме вътре.
Жегата и пушекът бяха невероятни. Беше невъзможно да се диша.
Видях пламъци да се стрелкат от
кухнята в хола. Опитах се отчаяно
да стигна до кухнята. Все още си
мислех, че децата са там! Изтичах
обратно към входната врата, за да
си поема бързо въздух, и се върнах в кухнята. Бях решена да не
изляза оттам, докато не ги намеря!
Тогава стана чудо. Сред цялото
фучене и пръщене долових глух
„удар” и се обърнах, за да видя силуета на мъжа ми, който изнасяше
и двете деца през входната врата,
по едно дете под ръка. „Ударът” се
е получил, когато кракът на дъщеря
ни се е блъснал в касата на вратата.
Изтичах след тях и в този момент
огънят обхвана килима и светкавич-

но достигна до входната врата, точно след като успях да изляза и аз.
Децата (слава Богу!) си бяха
отишли по стаите, точно както им
бях казала. Пам ми каза, че са
си били по стаите, когато са чули
експлозията. Тогава в къщата станало тъмно. Те стоели в коридора между техните две стаи и плачели. Там ги намерил мъжът ми.
Съседът ни повикал пожарната.
Дойде също и линейка. Рон имаше изгаряния от трета степен по
дясната си китка и дясното бедро
от това, че беше влачил резервоара нагоре по стълбите. Краката
ми бяха обгорени от коленете надолу заради експлозията. Ако бях
с найлоновите си чорапи, кой знае
колко по-зле щяха бъдат. Косата
ми беше обгоряла отгоре, когато
бях претичала през пламъците към
задната врата. Но лицето ми не
беше засегнато. Децата ни по чудо
нямаха никакви наранявания, с изключение на една драскотина по
десния глезен на дъщеря ни, когато е ударила вратата на излизане.
Пожарникарите овладяха пожара, преди да стигне до спалните помещения. На другия ден
обходихме изгорялата къща с нашия застрахователен агент, когато нещо привлече вниманието

„Аз
продължавах
да чукам и да
се моля: „Моля
Те, Боже.
Децата ми!
Моля Те, Боже.”
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ми и продължи да ме преследва още дълго време след това.
„Аз продължавах да чукам
и да се моля: „Моля Те, Боже.
Децата ми! Моля Те, Боже.”
Това бяха големите пластмасови касички на децата, които стояха в техните стаи. Те бяха целите набръчкани от нажежената
горещина. Точно там щяха да бъдат децата ни, ако не бяха спасени!
През нощта на пожара казах на
един пожарникар, че не е трябвало
да отварям прозореца. Но той ми
обясни, че ако не го бях отворила,
газът е щял да се наслои дотолкова, че е щяло да има огромна, много
по-опустошителна експлозия, която
вероятно щеше да ни убие всички.
Докато престоявахме в един мотел през следващите шест седмици, тухлената фасада на къщата
беше поправена, а целият интериор беше изнесен и подменен. Застрахователната компания проведе комплексно проучване и разбра,
че доставчикът на пропан е бил
препълнил резервоара, което е
причинило горната част да експлоадира след поставянето на пода.

Какво общо има всичко
това с начина, по който
намерих истината?

През първата седмица не се
върнах на работа. Краката ми бяха
подути и с мехури, беше много мъчително да си стъпя на тях всяка
сутрин. Но скоро отново тръгнах на
работа, а децата бяха обратно със
своята детегледачка всеки ден.
Мотелът беше близо до работата ми, затова всеки ден си ходех за
обяд. Докато пътувах по обяд, слушах християнски станции по радиото в колата. Чух толкова много
различни вярвания, че започнах
да се обърквам. В една обедна
почивка отидох в спалнята в задната част на нашата стая в мотела
и коленичих до леглото, като се
помолих с цялото си сърце: „Господи, знам, че има само един Бог.
В такъв случай ми е ясно, че може
да има само една истина. Как да
разбера коя е тази истина? Моля
Те, покажи ми!” Вярвам, че Гос-
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под е работел в мен. Бях напълно искрена; бях напълно убедена, че Той ни беше спасил онази
нощ. Станали бяха твърде много
неща, които няма как да се отдадат на късмет: бях си свалила чорапите, децата ме бяха послушали и си бяха по стаите; чух глухия
удар посред цялата шумотевица;

„Господи, знам, че
има само един Бог.
В такъв случай ми е
ясно, че може да има
само една истина.”
килимът не се възпламени, преди всички да излезем безопасно
навън; и преди всичко - можело е да има експлозия, която да
ни убие всички! Аз не го заслужавах, но Бог ни обичаше достатъчно, за да направи всичко това.
Докато престоявахме в мотела,
Джо и Чарлз са се били загрижили и
отишли до къщата ни, където са ни
търсели - и след като се върнахме,
започнаха да ни посещават по-често.
Наскоро преди това те бяха ходили
някъде през ваканционния си отпуск,
така че ни поканиха една нощ да отидем при тях, за да разгледаме слайдовете, които бяха заснели. Имаха
много, така че ни отне няколко посещения, за да ги разгледаме всички.
В продължение на няколко седмици, всеки петък вечер се оказвахме
при тях, разглеждайки слайдове.
Тогава една нощ ни казаха, че
това са последнте слайдове от ваканцията; но казаха, че имат и други слайдове, които биха се радвали
да споделят с нас. Казаха, че знаят,
че се интересуваме от християнски
теми, а слайдовете бяха християнски уроци. Много обичахме тези
хора, така че приехме поканата им.
Когато си тръгнахме от тях и влязохме в колата, се засмяхме, като си
казахме, че сега възнамеряват да ни
направят адвентисти от седмия ден.
Всеки петък вечер започнахме
да научаваме нови неща. Относно

състоянието на мъртвите, знаменията за Исусовото идване, десетте
заповеди, съботата и така нататък. Никога не оставахме с впечатлението, че се натрапваме. Бяха
толкова великодушни домакини!
След всеки урок децата заспиваха на задната седалка в колата. Аз
и Рон мълчахме по целия път към
дома. Не обсъждахме това, което
бяхме научили. Обмисляхме всеки за себе си. Накрая, един петък
през нощта, когато се мушнахме
в леглото, казах: „Знаеш ли? Мисля, че са прави.” И за мое удивление и радост той отговори: „И аз!”
Другия петък вечер след нашия
урок казахме на приятелите си, че
сме убедени. Вярвахме това, което
ни казваха и пожелахме да отидем в
тяхната църква. Сигурна съм, че бяха
изненадани и много радостни, понеже никой от нас не беше споделял
как се чувства. Но през всичките тези
вечери ги обсипвахме с въпроси.
Бог отговаря на молитвите. Не
бях ли Го помолила в онази стая
в мотела да ми покаже истината?

Благословения в
Господа

Другия петък вечер се срещнахме с пастора, а всичко нататък е
вече история . . . за известно време.
Възпитахме децата си като адвентисти от седмия ден. Пам започна
втори курс в Академия Майл хай.
Сдобихме се с трето дете, Патрик Дарил, десет месеца, след
като се присъедихме към църквата. Какво ценно, скъпоценно благословение. След като изгубихме
момченцето, Рон смяташе, че никога няма да има друг син. Бог удвои благословението, като му даде
още две момчета! След няколко
години, след като се убедихме, че
е необходимо да напуснем града,
се изнесохме от страната близо до
един град на име Елизабет, където
аз преподавах на децата у дома.
Но не всичко беше отлично. Започнахме да забелязваме непоследователност. Това не се дължеше
на Чарлз и Джо. По сърце те бяха
реформатори. Те ни бяха обяснили за бижутата, при което ние си
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свалихме сватбените пръстени.
Научиха ни за грима, при което аз
из измих лицето. Обясниха ни как
човек трябва да спазва истински
съботата, при което през повечето време ние я спазвахме с тях,
докато се преместихме надалеч.
Но нещата, на които ни учеха,
не се случваха напълно в църквата. Научихме се да пренебрегваме дребните неща, но започнаха
да се случват и по-големи неща.
Рон с времето спря да посещава,
а за съжаление след известно врме
даже престана да живее като адвентист от седмия ден. И аз наистина
се подхлъзнах. Например, след като
се бяхме преместили обратно в града, уж излизахме за една „съботна
разходка,” а всъщност се отбивахме
през разпродажбите и започвахме
да оглеждаме нещата там. Никога
не се осмелих да купя, но в сърцето си го правех. Цялото семейство започна отново да яде месо.
Бог ни благослови чрез нашето
второ дете, Майкъл, който никога
не падна, за разлика от нас другите,
макар че ядеше месо и ловуваше
с баща си. При все това той беше
духовната светлина у дома. Започна да се среща с други млади хора
и се включи в библейски уроци. В
почивните си дни, когато не ходеше
на работа, не беше рядко явление
да го видим как седи на бюрото в
стаята си с отворена Библия и бележник, в който си правеше записки.
Макар че аз толкова бързо паднах,
продължавах да ходя на църква в
събота и да давам десятък. Всъщност вярвам, че даването на десятък, заедно с вярното влияние на
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нашия син, беше това, което ме възпрепятства да отида твърде далеч.
Една година, когато наближаваше коледа, Майк ми каза, че този
празник в действителност не е християнски. Каза, че същото се отнася
и за великден. Обясни някои неща
за езическите поверия, което звучеше логично, но не бях убедена.
Тогава една събота, денят преди
великден, Майк ме попита, дали бих
искала да отидем в една църква в
провинцията. Бяхме минавали няколко пъти покрай табелата за нея,
когато живеехме в провинцията, като
се чудехме какви ли са тези Адвентисти от седмия ден реформаторско
движение. Помислих си, защо пък да
не отида. Иначе трябваше да ходя
на църква сама. И така отпътувахме.
„Църквата” беше всъщност преустроена къща. След като паркирахме, проследихме знаците, които ни
отведоха до задния вход към приземен етаж. Бях приятно изненадана да видя един стар приятел там.
Избрахме си място и започнахме да слушаме проповед от един
млад човек. Бях толкова впечатлена от духовността, задълбочеността на неговите думи. Нямаше го и
онзи половин час съобщения, които бях свикнала да слушам в другите църкви - само няколко думи,
след което цял час поучение.
Никога не престанахме да ходим.
Всяка събота идвахме и слушахме,
и научихме толкова много - относно въпроса за войната, за 144,000,
развода и повторния брак, както и
още много други. Също така заедно
раздавахме мисионска литература.
Кръстих се в АСДРД юни 1993,

близо десет месеца след първото ни посещение. Около година след това се кръсти и Майк.
Продължавам да вярвам в доктрините на тази деноминация.
Не мога да кажа, че нещата винаги
са били наред, но като се има предвид, че живеем в един несъвършен
свят, не смятам, че някога ще се присъединя към друга деноминация.
С годините, особено откакто се
пенсионирах, започнах да идвам
все по-близо до моя Създател и
Спасител. Слава на Бога, малко
преди да се пенсионирам, започнах
да научавам за Христос наша правда. Всяка година става по-добре.
Най-голямата ми радост дойде,
след като се преместихме в Южна
Дакота. Мъжът ми се върна при
Господа. При това, той дойде още
по-близо, отколкото когато и да
било преди. И на двамата ни предстои още много, но сега има с кого
да израствам. Вече не се налага да
устоявам сама - сега устояваме заедно. Полирани сме като скъпоценни камъни, за да станем подходящи
за Господния дворец (Псалм 144).
Заедно нямаме търпение да дочакаме деня, в който ще видим
малкия облак да се приближава
на изток в небето, да видим нашия
блажен Спасител как идва да ни
вземе у дома - както и да видим нашето невръстно дете “. . . да излиза
безсмъртно от прашното си легло
и да се понесе с крила към ръцете
на майка си. Те се срещат, за да
не се разделят никога повече.” 1
Амин!
Използвани източници
1 Младежки наставник, 1 април, 1858.
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Форум

ХРИСТОС НАША
ПРАВДА
Перлинет Намулго Кайоан

С помощта на нашия Бог в периода 21–26 май, 2018 във Филипините се проведе първият Симпозиум в азиатския тихоокеански
регион на тема „Оправдание чрез
вяра” (наричан също Форум Христос наша правда) в Библейско училище за обучение на мисионери
в Кабатанг, Тиаонг, провинция Кесон. На форума присъстваха представители от различни държави
в Азиатския тихоокеански регион
под ръководството на регионалния секретар, брат Роли Думагит.
По-долу следва списък на страните, участвали чрез представители:
Виетнам–
2
представители
• Тайланд– 3 представители
• Индонезия – 13 представители
• Източен Тимор– 1 представител
• Китай– 13 представители
• Южна Корея– 12 представители
• Австралия– 2 представители
• Малайзия– 2 представители
• Филипините– 42 представители
Присъствалите на симпозиума бяха проповедници, библейски работници, евангелизатори,
които не са официално ръкоположени, ръководители на църкви, както и членове на нашата
църка, които усещаха нуждата
да задълбочат разбирането си за
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скъпоценната вест за оправдание чрез вяра. Участваха също
много жени, но преобладаваща
част от присъствалите бяха мъже.
На симпозиума присъстваха
трима представителя на Генералната конференция – бр. Дави
Силва, президент на ГК; бр. Петър Лаушевич, първи вицепрезидент на ГК; и брат Роли Думагит,
втори вицепрезидент на ГК. Те
бяха основните говорители по
време на петдневното събитие.
Повечето от посетителите прис-

тигнаха в неделя, 20. май, 2018, но
имаше и такива, които бяха пристигнали в петък, за да се насторят
максимално умствено и физически
да чуят и приемат Божиите думи,
отпочивайки два дни преди началото на програмата. Няколко души
пристигнаха малко по-късно, в понеделник, пропускайки уроците,
които бяха обсъдени същия ден.

Понеделник

Симпозиумът започна официално на 21. май, 2018. Братята се
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радваха да започнат деня, събирайки се за утринно богослужение с бр. Фредерик Фелипе,
когато той изнесе встъпително
послание на тема Божеството.
Той доказа внимателно от Библията и Духа на пророчеството,
че трите личности на Божеството - Отец, Синът и Светият Дух
- са три отделни същества и всеки от тях е Бог сам по себе Си.
След закуска присъстващите
се събраха в църквата в 8 ч. сутринта и президентът на конференцията на Филипинската уния,
бр. Самуел Андрес, приветства с
добре дошли всички участници
на симпозиума. В 9 ч. бр. Дави
Силва, главният говорител този
ден, изнесе двучасово проучване на тема Божеството. Малко
след обяд (в 2 ч. следобяд) бр.
Силва продължи да развива тезата си по темата за Божеството в продължение на още два
часа. Подобно на говорителя
по време на утринното богослужение, той доказа от Библията и Духа на пророчеството, че
трите личности на Божеството - Отец, Синът и Светият Дух
- са три живи личности, трима
божествени сановника, три висши сили, три велики сили и три
и славни небесни характера.
Най-вълнуващата част от програмата през деня беше вре-
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мето за задаване на въпроси и
отговори, когато говорителите
бяха отрупани с множество въпроси от страна на участниците. Повечето от въпросите бяха
по темата на Божеството, но
бяха повдигнати и отговорени
и други въпроси, които не бяха
в тази връзка. Времето за въпроси и отговори приключи в 5
ч. следобед. Мероприятията за
деня приключиха с вечерно богослужение, проведено от бр.
Дж. Х. Хайън от Южна Корея.

Вторник

Вторник, вторият ден от симпозиума, започна с утринно богослужение, проведено от делегата от
Източен Тимор, бр. Даниел Микю.
Посланието му беше свързано също с темата Христос наша
правда, която изнесе на португалски, език, който е непознат
за участниците - но бр. Силва превеждаше на английски.
След щедра закуска симпозиумът бе възобновен в 8 ч. сутринта с бр. Петър Лаушевич
като главен говорител за деня.
Той обсъди вярата на Авраам
в продължение на три часа, с
по петнадесет минутна почивка
между всеки час. Обясни ясно
разликата между вярата, която
оправдава - като вярата на Авраам - и вярата, която не оправда-

ва - като вярването на демоните.

Индонезия

Следобед
презентацията за вярата на Авраам продължи само час, понеже останалата част от деня беше
посветена на отговаряне на въпроси, повдигнати от участниците.
По-голямата част от времето беше ангажирано с въпроси,
свързани с АСДРД и Межданордно мисионско общество,
тъй като говорителят счете за
необходимо да разясни няколко въпроса, свързани с мисионското
общество,
които
бяха повдигнати от братята.
След вечеря братята се събраха за вечерното богослужение,
където бр. Марсело Гинес, нашият проповедник за Тайланд,
изнесе проучване за въплъщението на Христос, което направи
възможно за Него да притежава
две естества - човешко и божествено. Той доказа от Библията и
Духа на пророчеството, че Христос не използва собствената Си
божествена власт, за да победи
изкушението. След като „авторът
на греха” „ изпробва абсолютно
всичко, за да победи Христос със
своята лукава, измамлива сила,”
Христос не употреби собствената Си божествена сила, за да се
противопостави и да победи, „Но
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нашият Спасител разчиташе на
Своя небесен Отец за мъдрост
и сила, за да се противопостави на изкусителя и да го победи.
Духът на Неговия небесен Отец
въодушевяваше и управляваше живота Му. Той беше безгрешен. Добродетел и чистота
характеризираха живота Му.”1

Сряда

Сряда, третия ден от симпозиума, първото мероприятие,
както обичайно, беше утринното
богослужение от 6 до 6:30 сутринта, когато бр. Дж. Х. Хайън
изнесе на английски език послание със заглавие „Истинският
белег.” Обясни, че „високият вик
на третия ангел е вече започнал
с откриването на правдата на
Христос като опрощаващ греха Изкупител. Това е началото
на вестта на ангела, чиято слава ще изпълни цялата земя.” 2
След
закуска
делегатите
се събраха в църквата, където симпозиумът беше възобновен от бр. Дави Силва
като главен говорител за деня.
Този път той говори за двата
вида праведност, а именно Христовата праведност и фалшивата
праведност на фарисеите. Той
подчерта факта, че биваме оправдани единствено чрез вяра в
заслугите на Христовата правед-

ВЕСТИТЕЛ на Реформацията

ност и Неговата примиряваща
смърт, като предупреди, че ако
следваме примера на фарисеите с надеждата да се опрадваем
чрез дела от закона, няма да ни
ползва нищо. Той разви тезата си
в изложение, което разглеждаше
стих по стих Римляни глави 3,
4 и 5, като вмъкваше понякога
и стихове от други книги в подкрепа на тезата си. Целият следобед от 2–5 ч. беше ангажиран
с отговори на различни въпроси, повдигнати от участниците.
Много от въпросите получиха
отговор, но някои не бяха обсъдени поради липса на време.
По време на вечерното богослужение от 7 до 8 вечерта бр.
Роли Думагит изнесе вдъхновяващо послание за оправданието,
което допълни презентираното
от предходните говорители. Той
изложи принципа на представителството, както се прилага
за Адам и Христос, като обясни, че чрез непослушанието на
един човек, Адам, първия глава
и представител на човешката
раса, цялото човечество падна
под осъждението на закона. Подобно на това, чрез послушанието и смъртта на един човек,
Христос, втория Адам, човешката раса беше законно оправдана
от греховете си и може да бъде
направена праведна в Него. Това

дело на Христос за нас, Неговото послушание и смърт за
нашия грях, е правната база за
оправдаване чрез вяра и делото на освещаване, без която никой няма да бъде оправдан чрез
вяра, нито осветен чрез вяра.

Четвъртък

На четвъртия ден, четвъртък,
бр. Вениамин Линга от Индонезия, пое утринното богослужение
с послание, озаглавено „Хората
на Божия народ трябва да имат
куража да се изправят пред изкушенията на Сатана.” Възможността да се поклоним на Бога и
да изучаваме словото Му заедно
беше едно чудесно преживяване.

Южна Корея

След една щедра закуска братята се събраха отново за симпозиума. Главният говорител
този ден беше бр. Петър Лаушевич, който прекара три часа
в изложение на тема „Омъжени
за Христос.” Той обсъди темата за развода и повторния брак
и я приложи за нашето духовно
състояние. Говорителят продължи по същия предмет и следобед, дискутирайки темата за
първи и втори съпруг в духовен
смисъл. Обясни, че бяхме омъжени за Греха, нашия първи съпруг. След като умряхме и бяхме
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възкресени, бяхме омъжени за
Христос, нашия втори съпруг.
След това, по време на вечерното богослужение бр. Питер Кайоан, сподели своите прозрения
за оправдание чрез вяра с темата, озаглавена „Разясняване на
въпроси по доктрината за оправдание чрез вяра.” Той изтъкна,
че се налага да сме внимателни,
тъй като съществуват опасности,
когато подхождаме към темата
за оправдание чрез вяра. Тогава
той разгледа две еднакво опасни заблуди, които християните
трябва да избягвят, а именно:
Законничество, идеята, че човек може да заслужи прощение и
вечен живот, като пази закона и
върши добри дела; и
Антиномизъм, идята, че понеже сме спасени по благодат чрез
вяра, няма нужда да спазваме
Божия закон.
Той приключи изучаването, обсъждайки двата вида оправдание, извършено от Христос за
нас, а именно:
Оправдание от греха за цялото
човечество, което постигна чрез
Своята смърт, и
Оправдание на живота за цялото човечество, което постигна
чрез Своето съвършено послушание на закона.

Петък

Последният ден от симпозиума
беше петък, 18. май, 2018. Бр.
Динг от Китай изнесе послание
по време на утринното богослужение във връзка с Христос наша
правда. Братята участваха с удоволствие в тази духовна храна,
преди да преминат към закуската. Този ден, само сутринта беше
ангажирана със симпозиума, като
този път събранието беше ръководено от бр. Петър Лаушевич.
Той обясни по-подробно за
заблудите на законничеството и антиномизма, представени предходната вечер, като
заключи в края, че нито законничеството, нито антиномизмът
спазват истински Божия закон.
И двете престъпват Божия за-
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кон, но по различни причини.
По-нататък той разгледа също
опасността от консерватизма.
Следобед всички бяха свободни, за да могат да се приготвят за
съботата. Въпреки това местната
мисия, която беше домакин на
симпозиума, имаше много специално събитие следобед–кръщението на две души. Единият човек
беше бивш член на АСДРД, който
по някакви причини е останал
дълги години извън църквата. Но,
слава на Господа, се е върнал в
Христовото стадо. Другият брат е
учител по професия и беше щастлив да стане част от църквата на
Божия остатък в последните дни.
Сервирана беше ранна вечеря и посрещнахме съботата с
хвалебствени песни към Бога в
църквата. Бр. Самуел Андрес,
президент на конференцията
на филипинската уния, изнесе
кратко вдъхдновяващо послание, когато хората посрещнаха
съботата. Неговото послание
касаеше връзката на Бога с
човека, и на човека със съботата - както и нейното значение и подходящо съблюдаване.
След кратка пауза се проведе друго богослужение, ръководено от бр. Петър Лаушевич,
който сподели някои интересни
прозрения във връзка с опитностите на някои протестантски реформатори и как са били
готови да рискуват живота си
заради истината. Той направи
сравнение с опитността на адвентните пионери, които бяха
готови да умрат заради истината на вестите на трите ангела.
Събота много братя от различни части на Лузон - някои
от Висаяс, а други от Минадау
- се присъединиха към нас в
съботното поклонение. Преди
началото на съботноучилищната програма се проведе специален час за учители, ръководен от брат Джеремайас Кано.
Брат Алан Алинга, ръководител на училищния отдел към коференцията на филипинската
уния, откри съботноучилищната

програма, като призова събранието да изпее песен за откриване. Пред събранието бе прочетен
Псалм 133:1, преди да коленичим
за молитва. Всички участници от
различни държави в Азиатския
тихоокеански регион бяха приветствани с добре дошли, включително посетителите от съседните провинции. Една по-малка
група от братя и сестри изпя песента „Мир сладък ли.” След това
бр. Парк от Южна Корея сподели
опитност в превод на английски
от бр. Джоел Чо. Брат Марсело Гинес изнесе изчерпателен
преговор на урока относно притчата за смокинята, а бр. Питер
Кайоан ръководи събранието в
една по-комплексна дискусия за
притчата със сватбената дреха.
След съботното училище всич-
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ки братя се събраха тържествено
за официалното богослужение.
Всъщност това отбеляза посвещението на новата църковна
сграда в Кабатанг, Тиаонг, провинция Кесон (мястото на семинара). Говорител бе бр. Дави
Силва. Той говори за църкви
и храмове както в материален
смисъл, така и в духовен смисъл. След посланието му, бр.
Самуел Андрес разказа кратка
история за тази местна църква и
обясни как е започнало всичко.
Последва церемонията по посвещаването, след което програмата приключи с произнасяне на
благословеинето от бр. Силва.
Следобед програмата на младежите бе ръководена от младежкия ръководител във Филипините. Програмата позволи на
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представителите от различни
държави да споделят някои опитности от своите страни. Предоставена им бе възможност да
изпеят песни като група. След
всичко това се проведе служба
на приемане в членство, а именно, за приемане на двете новопокръстени души за църковни членове. Тази служба бе ръководена
от бр. Роли Думагит. Вечерята бе
сервирана рано преди залез. Тогава братята се събраха в църквата за приключване на съботния ден. Бр. Винсент Вилапандо,
филипински брат, който работи в
Тайланд като учител, сподели някои опитности от своето минало.
И накрая, за приключване на
семинара, бр. Роли Думагит
ръководи събрание за сбогуване. Различни президенти от

всяка уния имаха възможността да изразят своята благодарност към Бога и към всички, на
които се чувстват задължени.
Това беше едно благословено
събиране за всички, които посветиха от времето си да присъстват
на този Форум Христос наша правда. Надяваме се, че след като
братята си тръгнаха от това място, са отнесли със себе си много Божии благословения, които
да споделят с братята в своите
държави, както и че нашите членове на различните места ще
бъдат насърчени да ходят и да
споделят евангелието за спасение на всеки народ, език и племе!
Използвани източници
1 Избрани вести, т. 3, стp. 134.
2 Ръвю енд хералд, 22 ноември,
1892.
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Плодовита
жътва в живота
Барбара Монтроуз
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мали ли сте някога консервирана храна?
Когато дойде сезонът, е толкова вълнуващо да наблюдаваме как узряват плодовете
по дърветата! Малки, зелени прасковки стават големи, колоритни и сочни. Сини сливи, ябълки и круши стават големи и сладки.
Често пъти Бог прави жетвата
толкова голяма, че има твърде
много плодове, за да могат
да се изядат, докато са още
пресни и преди да се развалят - така че се налага
да ги запазим (консервираме) в буркани или да ги
изсушим. Библията казва,
че има време за всичко
(Еклесиаст 3:1) и ако плодът се задържи за по-дълго, отколкото времето,
когато е зрял, той ще се
развали. Може да мухляса,
да се сбръчка или просто да
ферментира (да заприлича на
оцет). Когато ядем развалени плодове, започваме да не се чувстваме
добре - понякога по-рано, отколкото късно.
Създателят не очаква единствено от дърветата да принасят плод - Той очаква подобно и
от нас! Но ние принасямеедин различен вид
плод, плода на Духа - „любов, радост, мир, дълготърпение, любезност, благост, вяра, кротост, въздържание” (Галатяни 5:22, 23).
Исус
ни
казва
„да
принасяте плод и плодът ви да бъде тра-

ен” (Йоан 15:16). Той иска да принасяме плод
не само веднъж или два пъти, но винаги.
Спомнете си историята за смокиновото дърво:
„Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не
намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод
на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята? А той в отговор
му рече: Господарю, остави
я и това лято, докле разкопая около нея и насипя
тор; и ако подир това даде
плод, добре, но ако не, ще
я отсечеш ” (Лука 13:6–9).
Бог ни дава възможност да
принесем добър плод. Подобно на човека, който разкопа около дървото, Светият
дух работи в сърцата ни, за да
ни вдъхновява да вършим това,
което е редно - а Божието слово е
като тор за подхранване на нашата
вяра. Ако се доверим на Христос, Той
ще ни съхрани за вечността. Именно това
е спасението - да бъдеш съхранен завинаги в свежест повече, отколкото каквото и да било на земята.
Така че нека не позволяваме на врага да
развали или да погуби добрия плод, който Господ иска да сътвори в нас чрез Исус.
„Но сега като се освободихте от греха, и станахте
слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот ” (Римляни 6:22).
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