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БЛАГОДАТ
Благодатта е дума, която е харак-

терна за християнството. Тази дума 
не е известна в никоя друга религия. 
Тя има широк смисъл - означава не-
заслужено благоволение и сила да 
вършим Божията воля. Това бла-
гословение, дадено за нашето об-
новление или освещение, се обяс-
нява също като добродетел, която 
идва от Бога, или едно състояние 
на освещение, на което се радва-
ме чрез божественото съдействие.

На практика всички послания на 
Павел започват с подобна фраза: 
„Благодат и мир да бъде на вас 
от Бога нашия Отец, и от Господа 
Исуса Христа” (1 Коринтяни 1:3). 
Същият израз се повтаря в някол-
ко писма. Той представляваше 
един редовен поздрав, въвеждащ 
към посланията на апостола. В 
1 Тимотей 1:2 той казва: „Благо-
дат, милост, мир от Бога Отца и 
от Христа Исуса, нашия Господ.”

Йоан заявява, че „Ние всич-
ки приехме от Неговата [Христо-
вата] пълнота, и благодат вър-
ху благодат. Понеже законът 
бе даден чрез Мойсея, а благо-
датта и истината дойдоха чрез 
Исуса Христа” (Йоан 1:16, 17).

Какво възнамерява Бог да 
постигне, обдарявайки греш-
ниците със Своята благодат? 

В писмото си до Тит Павел обяс-
нява: „Защото се яви Божията 
благодат, спасителна за всичките 
човеци, и ни учи да се отречем от 
нечестието и от световните страс-
ти и да живеем разбрано, праведно 
и благочестиво в настоящия свят, 
ожидайки блажената надежда, 
славното явление на нашия велик 
Бог и Спасител Исус Христос, Кой-
то даде Себе Си за нас, за да ни из-
купи от всяко беззаконие и очисти 
за Себе Си люде за Свое притежа-
ние, ревностни за добри дела” (Тит 
2:11–14). Божието намерение в це-
лия спасителен план, който е един 
вечен завет на благодат, е пълното 

възстановяване на Неговия ха-
рактер в Неговите грешни деца.

Петър потвърди, че имаме нужда 
да „растете в благодатта и позна-
ването на нашия Господ и Спаси-
тел Исус Христос” (2 Петър 3:18).

„Давайки ни привилегията да изу-
чаваме Неговото Слово, Господ 
поставя пред нас богато угоще-
ние. Много са ползите от това да 
се угощаваме от Неговото Слово, 
което Той представя като Своя-
та плът и кръв, Своя дух и живот. 
Като участваме в това Слово, ду-
ховната ни сила нараства; растем 
в благодат и в познание на исти-
ната. Формират се и се засилват 
навици на самоконтрол. Немощите 
на детството - раздразнителност, 
упорство, егоизъм, прибързани 
думи, невъздържани действия - 
изчезват, като на тяхно място се 
развиват красивите черти на един 
зрял християнин мъж или жена.” ¹

„Преди основаването на земя-
та беше направен заветът, който 
постановяваше, че всички, които са 
послушни, всички, които чрез оси-
гурената изобилната благодат, ста-
нат свети по характер и без порок 
пред Бога, присвоявайки си тази 
благодат, ще бъдат Божии деца. 

„Ние дължим всичко на благода-
тта, безплатна благодат, върховна 
благодат. Благодатта в завета раз-
пореди нашето осиновение. Благо-
датта в Спасителя изпълни на прак-
тика нашето изкупление, нашето 
обновление и нашето осиновява-
не като сънаследници с Христа.” ²

Петър зяви, че „благодат и мир” 
ни се умножават чрез познава-
нето на Бога и на Исуса нашия 
Господ (2 Петър 1:3). Той повта-
ря думите, които Христос изрече 
в посредническата Си молитва, 
преди да отиде в Гетсимания и на 
Голгота: „Това е вечен живот, да 
могат да познаят Тебе, единстве-
ния истински Бог, и Исуса Христа, 
Когото си изпратил” (Йоан 17:3).

„Който не се изкачва по стълбата 
на напредъка и не прибавя благо-
дат към благодат, „е сляп и не може 
да погледне напред.” Не успява 
да проумее, че ако не прави тези 
последователни стъпки нагоре по 
стълбата, стъпало след стъпало, 
като расте в благодатта и познава-
нето на нашия Господ Исуса Хрис-
та, той не се поставя в положение, 
където Божията светлина над стъл-
бата ще може да се отрази върху 
него. Тъй като не е прибавял бла-
годат към благодат, той е забравил 
изискванията на Бога към него, как-
то и че е трябвало да получи про-
щението на греховете си чрез по-
слушание на Божиите изисквания. 
Той се намира в състояние на един 
грешник пред Бога. Ако има кра-
сивите черти на Христос, той ще 
ги упражнява и увеличава, но ако 
не принася плод във вид на добри 
дела за Божия слава, той си остава 
в състояние на слепота и невеже-
ство, себеугаждане и грях. Той не 
може да погледне напред. Очите 
му са привързани към земята, а не 
към Бог, Който стои над стълбата.” ³

В такъв случай, целият процес на 
нашето спасение зависи от чудна-
та Божия благодат. Павел обобщи 
това, когато написа: „Защото по 
благодат сте спасени чрез вяра, 
и то не от сами вас, това е дар 
от Бога: не чрез дела, за да не се 
похвали никой” (Ефесяни 2:8, 9).

Нашият сегашен и вечен живот 
зависи от това да приемем спаси-
телната Божия благодат. Мнози-
на отказват спасението, понеже 
то идва от Божията благодат. Но 
друга възможност няма. Благо-
дат или благодат. Трябва да сме 
благодарни на Бога, Който чрез 
Своята благодат ни е осигурил 
всичко, от което се нуждаем, за да 
бъдем възстановени до първона-
чалното Му намерение за човека.

„Нему да бъде слава сега и завинаги. 
Амин” (2 Петър 3:18, последната част)

Библиография
1 Детско водителство, стр. 505, 
506.
2 Божията удивителна благодат, 
стр. 54.
3 Ръкописи, т. 19, стр. 350, 351
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БЛАГОДАТТА РАЗКРИТА
НА ГОЛГОТА

Дави П. Силва

Далеч от мене да се хва-
ля освен с кръста на на-
шия Господ Исуса Христа, 

чрез който светът за мене е раз-
пнат, и аз за света” (Галатяни 6:14).

„Защото словото на кръста е 
безумие за тези, които погиват; 
а за нас, които се спасяваме, то 
е Божия сила. . . . Понеже юдеите 
искат знамения, а гърците търсят 
мъдрост; а ние проповядваме раз-
пнатия Христос, за юдеите събла-
зън, и за езичниците глупост; но за 
самите призвани, и юдеи, и гърци, 
Христос Божия сила и Божия пре-
мъдрост” (1 Коринтяни 1:18, 22–24)

„Бях решил да не зная меж-
ду вас нищо друго освен Ис-
уса Христа , и то Христа раз-
пнат” (1 Коринтяни 2:2, RSV)

Защо Христовата жертва на Гол-
гота беше от такова съществено 
значение за живота и делото на 
Павел и защо е от жизнено важно 
значение за нашето спасение днес?

Без смъртта на Христос на 
кръста нямаше да има ни-
какво спасение. Защо не?

Като разгледаме Новия Завет, За-
вета на благодатта, разбираме, че 
макар този завет да бе един вечен 
завет, той е наречен Нов Завет, тъй 
като неговата валидност зависеше 
от Христовата жертва на Голгота.

Бог не можеше да прости на греш-
ниците за сметка на Своята спра-
ведливост. Грехът трябва да бъде 
наказан с вечна смърт. Тъй като 
нарушеният Божий закон е един ве-
чен закон, единствено Създателят 
можеше да заплати цената за него-
вото престъпване. Вярно е, че бла-
годатта се задейства в същия онзи 
ден, в който човекът не се покори на 
Господа, понеже Христос предложи 
Себе Си, за да заплати наказание-
то за греха в същия ден. Но увере-
нието за благодат зависеше от Не-

говата победа на кръста. „Адам се 
вслуша в думите на изкусителя и 
като се поддаде на неговите инси-
нуации, падна в грях. Защо смърт-
ното наказние в неговия случай не 
влезе веднага в изпълнение? - Тъй 
като бе намерен откуп. Единородни-
ят Божий Син предложи добровол-
но да поеме греха на човека върху 
Себе Си и да направи умилостиве-
ние за падналата раса. Не би могло 
да има прощение за греха, ако не бе 
направено такова умилостивение. 
Ако Бог бе простил греха на Адам 
без умилостивение, грехът щеше да 
се обезсмърти, при което щеше да 
се увековечи с такава дързост, която 
нямаше да може да бъде обуздана.” ¹

Бог не можеше просто да каже: 
„Простено ти е. Нека просто да 
забравим всичко!” Единствено 
жертвата на Един, Който бе съ-
вършено справедлив и авторите-
тът на Когото бе над всеки закон, 
можеше да заплати за греха, би-
дейки същевременно способен 
да прости закононарушението.

„В мига, в който човекът прие 
изкушенията на Сатана и извър-
ши именно онова, което Бог му бе 
казал да не върши, Христос, Бо-
жият Син, застана между живите и 
мъртви, казвайки: „Остави наказа-
нието да падне върху Мен. Аз ще 
застана на мястото на човека. На 
него ще му се даде още един шанс.”

„В мига, в който имаше грях, има-
ше и Спасител. Христос знаеше, 
че ще трябваше да пострада, но 
въпреки това стана заместник на 
човека. Веднага, щом Адам съгре-
ши, Божият Син представи Себе 
Си като гарант за човешката раса, 
със също толкова голяма власт 
да отвърне съдбата, произнесена 
върху виновните, каквато имаше, 
когато умря на Голготския кръст.” ²

Само като развие един съвър-

шен характер в пълна хармоня с 
принципите на светия Божий за-
кон и като умре за виновния човек, 
Христос би могъл да спаси пока-
ялия се грешник от вечна смърт.  

Това именно и направи. През це-
лия Си живот на земята Той фор-
мира един безупречен и съвършен 
характер. Освен това, понеже чо-
векът беше престъпил закона, ня-
кой друг трябваше да умре на не-
гово място, така че да може да се 
заплати вечният дълг към закона. 
Когато Адам и Ева не се покори-
ха на Божията дума, тъга изпълни 
небесната среда. Ангелите прес-
танаха да пеят и всички музикални 
инструменти престанаха да свирят. 
Тогава небесното „Трио” заседава, 
за да въведе в действие спасител-
ния план. След това тържествено 
заседание, Христос покани цялото 
небесно войнство, за да им разкрие 
замисления план за възстановява-
нето на човечеството. Христос обяс-
ни на небесните обитатели, че Той 
щеше да заеме мястото на човека, 
щеше да живее един живот на жерт-
ва и себеотричане и накрая щеше 
да умре от ужасна смърт на прес-
тъпник.  Ангелите останаха дълбоко 
натъжени и предложиха себе си, за 
да умрат вместо човека. Въпреки 
това, Христос им разясни, че един-
ствено един Създател би могъл 
да изкупи престъпването на един 
вечен закон. Животът на едно тво-
рение никога не би могъл да бъде 
достатъчен, за да плати за греха. 
Ако смъртта на един чист, свят ан-
гел не би могла да заплати за прес-
тъплението на човека, как тогава 
биха могли делата на един грешен 
човек да заплатят за греховете му? 
Това е основната причина, поради 
която се спасяваме единствено по 
благодат. Най-доброто, което може 
да направи човекът, е осквернено 
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и омърсено от собственото му гре-
ховно състояние. Единствената ни 
надежда за вечно спасение зави-
си от съвършената праведност на 
Христос, която включва Неговият 
съвършен живот и Неговата уми-
лостивителна жертва на Голгота.

„Най-високопоставеният ангел на 
небето нямаше силата да заплати 
откупа за една изгубена душа. Хе-
рувимът и серафимът разполагаха 
единствено със славата, с която 
бяха надарени от Създателя като 
Негови творения, така че примиря-
ването на човека с Бога би могло 
да се осъществи единствено чрез 
един посредник, който бе равен с 
Бога, който притежаваше качества, 
които да го удостоят и да го провъз-
гласят за достоен  да се застъпи 
пред вечния Бог в полза на чове-
ка, и който също така да предста-
влява Бога пред един паднал свят. 
Заместникът и гарантът на човека 
трябваше да има човешко естест-
во, връзка с човешкото семейство, 
което трябваше да представлява, 
а, като Божий посланик, трябваше 
да участва в божественото есет-
ство, да има връзка с Безкрайния, 
за да изяви Бога на света и да бъде 
посредник между Бог и човека.

„Тези квалификации можеха да се 
намерят само в Христа. Обличай-
ки Своята божественост с човешко 
естество, Той дойде на земята, за 
да бъде наречен Човешкият Син 
и Божият Син. Той беше гарантът 
за човека, посланикът на Бога - га-
рантът за човека, за да задово-
ли изискванията на Божия закон 
със Своята праведност в полза 
на човека, а също Божий пред-
ставител, за да изяви Божия ха-
рактер пред една паднала раса.” ³

Нашият ум е прекалено ограни-
чен, за да разбере напълно огро-
мната жертва, която преживя Хрис-
тос по време на онези ужасяващи 
часове на кръста, когато почувства 
дълбоко отделяне между Себе Си 
и Отец. Всъщност хората онези, 
които ще бъдат вечно загубени, 
ще почувстват нещо от това, което 
Христос преживя през онези часо-
ве на агония. Но благодатта може-
ше да се подари на човека, само 
когато Христос напълно задоволи 

мярката на Божията справедливост.
Дори Христос да бе изживял един 

абсолютно съвършен живот и да бе 
решил да се върне на небето, без да 
умре за хората, нямаше да има бла-
годат за грешниците. Тогава Хрис-
товата жертва, принесена докрай 
на Голгота, стана един истински из-
точник на благодат за цялата раса.

Именно тази благодат се предлага 
на всички, които желаят спасение. 
Христовото дело за грешниците в 
светая-светих на небесното светили-
ще осигурява милост и благодат за 
всички, които са сериозно заинтере-
сувани от собственото си спасение.

„Трябва да насочим надеждите си 
за небето единствено към Христос, 
понеже Той е нашият Заместник и 
Гарант. Ние престъпихме Божия за-
кон, така че с делата по закона няма 
да се оправдае нито една плът. И 
най-добрите усилия, които човек 
може да направи със собствени 
сили, остават без стойност, за да 
задоволят святия и справедлив за-
кон, който е престъпен; но чрез вяра 
в Христос човекът може да изисква 
праведността на Божия Син като на-
пълно достатъчна. Христос удовлет-
вори исканията на закона в Своето 
човешко естество. Той понесе про-
клятието на закона за грешника, на-
прави умилостивение за него, „така 
че никой, който вярва в Него, да 
не погине, но да има вечен живот” 
(Йоан 3:16). Истинската вяра приема 
за себе си Христовата праведност и 
така грешникът бива направен по-
бедител с Христос; понеже той бива 
направен участник в божественото 
естество, при което божественото и 
човешкото естество се съчетават.”⁴

„В пророчеството на Даниил за 
Христос бе записано, че „ще напра-
ви умилостивение за беззаконието, 
и да се въведе вечна правда” (Да-
ниил 9:24). Всяка душа може да 
каже: “Чрез Неговото съвършено по-
слушание Той задоволи изисквания-
та на закона, така че единствената 
ми надежда се състои в това да гле-
дам към Него като моя заместник и 
гарант, Който се покори съвършено 
на закона заради мен. Чрез вяра в 
Неговите заслуги аз съм свободен 
от осъждането на закона. Той ме об-
лича със Своята праведност, която 

отговаря на всички изисквания на за-
кона. Аз имам пълнота в Него, Който 
ми донася вечна праведност. Той ме 
прадставя пред Бога в безупреч-
ната одежда, никоя нишка на коя-
то не е изтъкана от човешка ръка. 
Всичко е от Христос, така че цяла-
та слава, чест и могъщество тряб-
ва да се отдадат на Божия Агнец, 
Който отнема греховете на света. 

„Мнозина мислят, че трябва да оч-
акват някакъв специален подтик, за 
да дойдат при Христос; но е необхо-
димо само да дойдат с искрено на-
мерение, като решат да приемат по-
каните на милост и благодат, които 
ни се предлагат. Трябва да кажем: 
„Христос умря, за да ме спаси. Же-
ланието на Господ е да бъда спасен, 
така че ще дойда при Исус такъв, 
какъвто съм, без да се бавя. Ще се 
осмеля от обещанието. Христос ме 
привлича, така че аз ще отговоря.” 
Апостолът казва: „Със сърце вяр-
ва човек и се оправдава” (Римляни 
10:10). Не възможно някой да вярва 
със сърце и да се оправдае и така 
получава оправданието чрез вяра, 
а същевременно да продължава да 
практикува онези неща, които Бо-
жието слово забранява, или докато 
пренебрегва някой известен дълг.” ⁵

Вдъхновените думи на Павел към 
християните евреи са много подхо-
дящи за нас днес: „И тъй, като имаме 
велик Първосвещеник Исуса, Божия 
Син, Който е преминал до най-висо-
ките небеса, нека държим това, кое-
то сме изповядали. 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. Затова, нека пристъпваме 
с дръзновение към престола на бла-
годатта, за да придобием милост, и 
да намерим благодат, която да пома-
га благовременно” (Евреи 4:14–16).

„Как ще избегнем ние, ако пре-
небрегнем едно толкова ве-
лико спасение”? (Евреи 2:3)
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РАЗБИРАНЕ НА
БЕЗПОДОБНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ

Петер Кайоен, част 2

 Лицето на Отец 
беше скрито

„А около деветия час Исус изви-
ка със силен глас: Или, Или, лама 
савахтани? т.е. Боже Мой, Боже Мой, 
защо си Ме оставил?” (Матей 27:46)

„О, имало ли е някога страдание и 
мъка като тези, които понесе умира-
щият Спасител? Именно усещането 
за недоволството на Неговия Отец 
беше, което направи чашата Му 
толкова горчива. Не телесното стра-
дание доведе до толкова бърз край 
живота на Христос на кръста. Това 
бе съкрушителната тежест на грехо-
вете на света, както и усещането за 
гнева на Неговия Отец. Славата и 
поддържащото присъствие на Отец 
Го бяха напуснали, така че отчания-
то Го бе налегнало със съкрушител-
ната тежест на своя мрак и изтръгна 
от пребледнелите Му, треперещи 
устни агоничния вик: „Боже Мой, 
Боже Мой, защо си Ме изоставил?” ¹

„Защо Христовото страдание бе 
по-ужасяващо от това на други хора, 
отдали живота си заради Него? Ако 
Христовите страдания се състояха 
единствено във физическа болка, то 
смъртта Му не би била по-болезнена 
от тази на някои мъченици. Телесна-
та болка бе само част от агонията на 
скъпия Божи Син. Греховете на света 
бяха върху Него, както и усещането 
на гнева на Отец, докато страдаше, 
понасяйки наказанието на закона. 
Именно това смазваше божествена-
та Му душа. Скриването на лицето 
на Отец, усещането, че собственият 
Му баща Го е изоставил, бяха при-
чината за отчаянието. Раздялата, 
която грехът причинява между Бога 
и човека, бе напълно осъзната и 
особено болезнено почувствана от 
невинния, страдащия Човек на Гол-
гота. Той бе налегнат от силите на 

мрака. Той нямаше нито лъч светли-
на, който да осветли бъдещето. А в 
същото време трябваше да се бори 
със силата на Сатана, който заявя-
ваше, че Христос е в ръцете му, че 
Сатана превъзхожда по сила Божия 
Син, че Бог е изоставил Своя Син и 
че Отец не благоволи към Него пове-
че, отколкото към самия Сатана. Ако 
все още Отец има някакво благово-
ление към Него, защо е необходимо 
да умре? Бог би могъл да Го спаси 
от смърт. Христос не се поддаде в 
ни най-малка степен на изтезаващия 
враг, дори в най-горчивото Си терза-
ние. Легиони зли ангели бяха нао-
биколили Божия Син. Но на светите 
ангели им бе забранено да разпръс-
нат редиците им и да се включат в 
сблъсъка с подиграващия се, руга-
ещ враг. На небесните ангели не им 
беше позволено да прислужат на из-
терзания дух на Божия Син. Именно 
в този ужасен час на мрак лицето на 
Неговия Отец бе скрито, а легиони 
зли ангели Го забулиха и греховете 
на света бяха положени върху Него, 
когато от устните Му се изтръгнаха 
думите: „Боже Мой, Боже Мой, защо 
си Ме изоставил” (Матей 27:46).”²

„Като увисна на кръста, ангели-
те се събраха около божествения 
Страдалец. Като видяха Своя оби-
чен Предводител и като чуха вика 
Му, те запитаха със силни чувства: 
„Нима Господ Йехова няма да Го 
спаси? Няма ли да надделее про-
низващият сърцето вик на едино-
родния Божи Син?” А ние питаме: 
Какво щеше да стане, ако това се 
бе случило? Какво щеше да ста-
не, ако светът бе оставен да поги-
не с натрупващата си вина, докато 
Предводителят на небето си бе взел 
обратно царската корона и дреха, 
оставяйки една неблагодарна раса, 

която не Го цени, в греховете си?”³

Защо?
„Именно нашите грехове причини-

ха такава тежка агония на Спасителя 
на света, изливайки мрак в душата 
Му и изтръгвайки от пребледнелите 
Му устни изтерзания вик: „Боже Мой, 
Боже Мой, защо си Ме изоставил?”⁴

„Чашата на страданието бе по-
ложена в ръката Му, сякаш Той бе 
виновникът, а Той я изпи със са-
мата утайка. Той понесе греха на 
света до горчивия край. И въпре-
ки това, хората си продължават в 
грях, а Христос продължава да чув-
ства последиците от техния грях, 
сякаш самият Той бе виновният.

„Чу ли Отец вика на Своя Син в 
агонизиращото Му унижение: „Боже 
Мой, Боже Мой, защо си Ме изоста-
вил?” Този вик, изтръгнат от божест-
вения Страдалец в този час на терза-
ние, бе един призив към Отец. Никой 
ред не може да схване, никоя мярка 
не може да изрази любовта, разкри-
та от Голготския кръст. Бихме могли 
да я разберем по-пълно, ако може-
хме да я видим такава, каквато е.”⁵

„Безгрешният Христос стана 
грях заради човека. Той понесе 
вината на беззаконието и скрива-
нето на лицето на Своя Отец, до-
като сърцето Му се пръсна и жи-
вотът Му се смаза. Цялата тази 
жертва бе принесена, за да може 
грешниците да бъдат изкупени.”⁶

Беше ли Той 
„изоставен” в смисъл на 
„напуснат”? Не - нито 
сме изоставени и ние!

„Сред ужасяващия мрак, привид-
но изоставен от Бога, Христос изпи 
утайката в чашата на човешката 
злочестина. В онези ужасяващи 
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часове Той разчиташе единствено 
на доказателството, че е приет от 
Отца, което Му бе давано до този 
момент. Той познаваше характе-
ра на Своя Отец; Той разбираше 
Неговата справедливост, Неговата 
милост и Неговата голяма любов. 
С вяра се отпусна в Него, на Ко-
гото винаги се радваше да се по-
корява. И когато в покорство по-
вери Себе Си на Бога, усещането 
за загубата на благоволението на 
Неговия Отец бе отдръпнато. Чрез 
вяра Христос беше победител.”⁷

„Христос е нашият пример. В жи-
вота Си на земята Той устояваше 
на изкушенията на врага; Той бе 
подложен на изкушение във всич-
ки отношения, както сме и ние, но 
въпреки това остана без грях. От 
никой никога няма да се изисква 
да понесе това, което трябваше да 
понесе Исус. Никой човек няма да 
има случай да извика: „Боже Мой, 
Боже Мой, защо си ме изоставил?” 
Исус понесе скриването на лицето 
на Своя Отец, за да не се налага 
Бог да изоставя земните деца, ос-
вен ако те умишлено не Му обър-
нат гръб. В светлината на голгот-
ския кръст, искам да ви попитам, 
нима не можете да видите защо 
закононарушителят не може да из-
бегне наказанието на престъпения 
закон. Смъртта е заплатата за гре-
ха, а законът не може да се про-
мени ни най-малко, за да направи 
изходен път за този, който го е 
престъпил. Терзанието на Христос 
на голготския кръст говори по-сил-
но от всеки аргумент, който може 
да се представи, за да докаже не-
отменимостта на закона. Но Исус 
понесе наказанието на закона и 
вкуси смърт за всеки човек. Но гро-
бът не можеше да Го задържи.”8

„В този непрогледен мрак беше 
скрито Божието присъствие. Бог 
прави мрака Свой покров и при-
крива славата Си от човешките 
очи. Бог и светите ангели бяха до 
кръста. Отец бе със Своя Син. 
Но присъствието Му не беше 
разкрито. Ако славата Му само 
проблеснеше от облака, всяко 
човешко същество при кръста 
щеше да бъде унищожено. А в 

този ужасяващ час не бе опреде-
лено за Христос да бъде утешен 
с присъствието на Отец. Той сам 
изтъпка лина, така че от хора-
та не се намери никой с Него.” ⁹

Телесната болка беше само 
една малка част от агонията на 
Христос. Имаше една болка по-го-
ляма от телесната болка на раз-
пъването, която Христос преживя. 
Тежестта на греховете на целия 
свят бе положена върху Му и усе-
щането за проклятието на гнева 
на Отец смаза душата Му. Скри-
ването на лицето на Отец - усеща-
нето, че Неговият Отец Го е изо-
ставил - причини отчаянието на 
Христос. Раздялата, която грехът 
причинява между Бога и човека, 
бе напълно осъзната и болезне-
но почувствана от невинния стра-
дащ Човек на Голгота. Именно 
това Христос се молеше да бъде 
оттеглено от Него. Но Отец каза в 
общи линии нещо подобно: „Не, не 
мога да оттегля чашата (прокляти-
ето) от Тебе. Това е единственият 
начин да спасим човешката раса 
от вечно унищожение.” Знаем, че е 
било така, тъй като четем, че Отец 
„не пожали собствения Си Син” 
(Римляни 8:32). В онзи ужасяващ 
момент, когато съдбата на човеш-
ката раса бе увиснала на везните, 
Исус взе окончателното Си реше-
ние, казвайки: „Не обаче както Аз 
искам, но както Ти искаш. . .  Отче 
Мой, ако не е възможно да Ме от-
мине това, без да го пия, нека бъде 
Твоята воля” (Матей 26:39, 42).

Защо стана така, че Отец не по-
жали собствения Си Син? Имен-
но защото Отец ни обича толкова 
много, че даде Своя единороден 
Син, за да бъде направен прокля-
тие за нас. Именно защото самият 
Исус ни обича толкова много, че 
доброволно се съгласи да понесе 
проклетията заради нас, да рис-
кува да каже „сбогом” на живота 
завинаги, за да можем аз и ти да 
се радваме на вечен живот. Отец 
ни обича не заради жертвата, при-
несена от Сина Му за нас, но Той 
осигури тази жертва, защото ни 
обича. Неговият възлюбен Син бе 
средството, чрез което Бог Отец 

можеше да излее любовта Си вър-
ху нас, колкото и да сме грешни 
и недостойни. „Гледай към Исус, 
а не към себе си. Христос е Ав-
торът и Завършителят на твоята 
вяра. Довери се на Този, Който ти 
е помагал в миналото да се дър-
жиш здраво за вярата. В смъртния 
час Христос извика: „Боже Мой, 
Боже Мой, защо си Ме изоста-
вил?” Дали Бог Го беше изоста-
вил? Не, не. Нито е изоставял ня-
коя душа, която уповава на Него. 
Той ще ги изведе като победители 
и ще им даде венеца на живота.”¹⁰

Нов начин да гледаме 

на Бога
Този факт ни казва, че повече 

не трябва да мислим за Бога като 
същество, главното качество на 
когото е строга справедливост, 
който стои като суров съдия, гле-
дайки с ревниво око, за да забе-
лежи греховете и грешките ни и да 
ни накаже. По-скоро би трябвало 
да виждаме Бог такъв, какъвто е 
наистина, един любящ Баща, сър-
цето на Когото копнее за Неговите 
деца с любов, която е по-силна от 
смъртта. За да оценим безподоб-
ната Божия любов, какво ни насър-
чава апостол Йоан да направим? 
„Вижте каква любов ни е дал Отец, 
да се наричаме Божии синове”. 
Йоан разбра нещо от височината, 
дълбочината и ширината на лю-
бовта на Отец към нашата поги-
ваща раса и сърцето му се изпъл-
ни с възхищение и благоговение.  

Като не успява да намери под-
ходящи думи, за да изрази тази 
Божия любов, той призовава 
хората да я видят: „Вижте как-
ва любов ни е подарил Отец, 
да се наречем Божии синове” (1 
Йоан 3:1). Каква стойност при-
дава това на човешката раса!

Променени, като 
гледаме

Божията любов няма подобие по 
своята чистота и сила. Като гле-
дат чудната Божия любов, грешни 
хора може да се преобразят в све-
тии. Един човек, който е преживял 
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преобразяващата сила на Божията 
любов в живота си, написа: „Който 
гледа безподобната любов на Спа-
сителя, ще бъде извисен в мислите 
си, очистен в сърцето си, преобра-
зен в характера си. Той ще излезе, 
за да бъде светлина на света, да 
отразява в известна степен тази 
тайнствена любов. Колкото пове-
че съзерцаваме Христовия кръст, 
толкова по-пълно ще усвоим езика 
на апостола, когато каза: „Далеч от 
мене да се хваля освен с кръста на 
нашия Господ Исус Христос, чрез 
който светът за мене е разпнат, 
и аз за света” (Галатяни 6:14).”¹¹

Като знаем, че Христос „наисти-
на понесе печалта ни, и със скър-
бите ни се натовари”; че „Той биде 
наранен поради нашите престъ-
пления”, „бе бит поради нашите 
беззакония” и „Господ възложи на 
Него беззаконието на всички ни” 
(Исая 53:4-6), нека оценим тази 
удивителна жертва, която Христос 
направи всички усилия и прине-
се, за да ни възвърне обратно в 
дома на Отец. Нека се насърчим 
да отдадем сърдечно служене от 
любов на нашия Създател и Из-
купител. Вместо да се съмняваме 
в Божията любов и да се скита-
ме в пустинята на несигурността 
и безнадежното отчаяние, нека 
последваме божествения съвет, 
който апостол Павел ни дава: 
„Затова нека дойдем дръзнове-
но при престола на благодатта, 
за да придобием милост и да на-
мерим благодат, която да пома-
га благовременно” (Евреи 4:16).

Нещо повече, нека не се проти-
вопоставяме на силата на Божията 
любов, която привлича всеки един 
от нас към една любяща връзка с 
Него чрез Неговия Син Исус Хрис-
тос. Бог казва на всеки един от нас 
лично: „Наистина те възлюбих с 
вечна любов: затова те привлякох 
с любяща нежност” (Еремия 31:3).

Бог наистина ни обича и же-
лае да се радваме на живота 
в пълнота в Неговото царство. 
Но Той не си служи със сила, за 
да ни накара да Го следваме.

Той ни привлича с „въжета” и 
„връзки” на Своята несравнима 

„любов” (Осия 11:4). Ако позволим 
да бъдем привлечени от Божията 
любов, опитността на апостоли-
те ще стане и наше преживяване. 
Духът на пророчеството обяснява 
по един красив начин истинската 
мотивация да следваме Христос: 
„Не страхът от наказание, нито 
надеждата за вечна награда под-
будиха Христовите ученици да Го 
следват. Те виждаха безподобната 
любов на Спасителя, разкривана 
в цялото Му странстване на зе-
мята, от яслите във Витлеем до 
кърста на Голгота, а Неговият вид 
привлича, смекчава, покорява ду-
шата. Любовта се събужда в сър-
цето на тези, които Го гледат. Те 
чуват Неговия глас и Го следват.”¹²

Уверението за 
окончателна победа

Добре е да позволим да бъдем 
привлечени от Божията любов, 
да преживеем смекчаването и 
покоряването на сърцата си и да 
станем Христови последователи. 
Истина е, че животът на христи-
янина е живот на битка и военен 
поход, както и че пътят, по който 
ходим, е тесен (Матей 7:13, 14), 
както и че има изобилно много из-
питания, определени да изпитат 
характера и вярата ни до краен 
предел. Но не трябва да се стра-
хуваме и да ставаме малодушни. 
И днес нашият Спасител е със-
традателен и мощен, какъвто ви-
наги е бил, при което ни уверява 
за окончателната победа чрез 
Своята благодат: „Като съм уверен 
именно в това, че Този, Който е за-
почнал доброто дело във вас, ще 
го усъвършенства до деня на Ис-
уса Христа” (Филипяни 1:6; 4:13).

„Макар сега да се възнесе до 
Божието присъствие и да споде-
ля престола на универса, Исус не 
загуби нищо от Своето състрада-
телно естество. И днес същото 
нежно, съчувствително сърце е 
отворено за всички злочестини 
на човечеството. И днес ръката, 
която бе прободена, се протяга, 
за да благослови изобилно Него-
вите люде, които са на света. „И 
те никога няма да загинат, и никой 

няма да ги грабне от ръката Ми.”
„Душата, която се е предала на 

Христос, е по-скъпоценна в Не-
говите очи, отколкото целия свят. 
Спасителят щеше да премине през 
агонията на Голгота, за да може 
дори само един човек да бъде спа-
сен в Неговото царство. Той нико-
га не ще изостави този, за когото 
е умрял. Той ще последователите 
Си. Той ще ги държи здраво, освен 
ако те не изберат да Го напуснат.

„Във всичките си изпатания има-
ме един верен Помощник. Той 
не ни оставя сами да се борим 
с изкушението, да воюваме със 
злото и накрая да бъдем смаза-
ни от товарите и скръбта. Макар 
сега да е скрит от смъртните ни 
очи, ухото на вярата може да чуе 
гласа Му да ни казва: „Не бой се; 
Аз съм с теб. „Аз съм Този, който 
живее; станах мъртъв, и ето, жи-
вея до вечни векове” (Откровение 
1:18). Познавам мъките ти; Аз ги 
изстрадах. Познавам борбите ти; 
Аз ги преживях. Познавам изку-
шенията ти; Аз се сблъсках с тях. 
Видях сълзите ти; Аз също плаках. 
Познавам печалта, която  се крие 
толкова дълбоко в душата ти, че 
да бъде споделена с който и да е 
човек. Не мисли, че си изоставен 
и самотен. Макар мъката ти да не 
намира отклик в никое сърце на 
земята, погледни към Мене и жи-
вей. „Ако и да изчезнат планините 
и да се поместят хълмовете, пак 
Моята благост няма да се оттегли 
от тебе, и заветът Ми на мир няма 
да се помести, казва Господ, който 
ти показва милост” (Исая 54:10).”¹³ 
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БЛАГОДАТТА
КОЯТО УКРЕПЯВА

Роли Думагит

В най-силната си духовна бор-
ба Йов зададе този жизненоважен 
въпрос: „Как може човек да е пра-
веден пред Бога? Или как може 
да е чист роденият от жена? Ето, 
и самата луна не е светла, и звез-
дите не са чисти, пред Него, колко 
по-малко гадината човек, и чер-
веят човешки син!” (Йов 25:4–6).

Днес мнозина задават същия 
въпрос: „Как да бъда праведен 
пред Бога?” Истината е, че спа-
сението е за всеки, така че всеки 
има възможността да бъде спа-
сен! Но за съжаление не всеки 
ще приеме това благословение.

Макар че имаме всички ресурси, 
за да познаем истината, за нещас-
тие не всеки ще бъде спасен, тъй 
като не избира да бъде спасен. 
Пророк Еремия каза: „Така казва 
Господ: Застанете на пътищата та 
вижте, и попитайте за древните пъ-
теки, къде е добрият път, и ходете 
по него, и ще намерите покой за 
душите си; но те рекоха: Не щем 
да ходим в него” (Еремия 6:16).

Откакто грехът навлезе в света, 
хората търсят да си измислят начи-
ни, по които да се примирят с Бога. 
Адам и Ева си ушиха дрехи от смоки-
нови листа в опита си да се чувстват 
удобно, когато се срещнат със своя 
Създател. През поредни поколения 
хората жертват кръвта на невинни 
деца и жени, мислейки, че по този 
начин ще уталожат гнева на един 
всемогъщ, както го обрисуват. Днес 
някои християни с добри намерения 
са измислили странствания, мана-
стири и самоналагани наказания с 
идеята, че колкото повече жертви 
предприемат, толкова по-приемли-
ви стават за Бога. Даже и евреите, 
както и някои добронамерени хрис-

тияни, избрани от Бога като съхра-
нители на Неговите слова, не винаги 
са били свободни от дефекти в раз-
бирането си на изкупителния план. 
Книжниците, така например, мисле-
ха, че послушанието до най-мал-
ката подробност на обвързващите 
изисквания на Божия морален закон 
ще ги заведе в небето. Но от друга 
страна болшинството от тези, кои-
то четат Библията днес, вярват, че 
законът е бил ликвидират от Хрис-
тос. Тяхната идея е, че човекът от 
своя страна няма какво да пра-
ви - само трябва да вярва в Хрис-
тос и Той ще извърши останалото.

Безсмислието на 
човешките идеи

Действително можем да разбе-
рем колко безсмислена е силата и 
усилието на човешките същества 
без Божията милост. Апостол Павел 
разказва за всичките си неуспешни 
борби с греха. Той се оплака: „За-
щото знаем, че законът е духовен; 
а пък аз съм от плът, продаден под 
греха. Защото не зная какво правя: 
понеже не върша това, което искам; 
но онова което мразя, него върша. 
Обаче, ако върша, това, което не 
искам, съгласен съм със закона, че 
е добър. Затова не аз сега върша 
това, но грехът, който живее в мене. 
Защото зная, че в мене, сиреч, в 
плътта ми, не живее доброто; поне-
же желание за доброто имам, но не 
и сила да го върша. Защото не вър-
ша доброто, което желая; но злото, 
което не желая, него върша. Но ако 
върша това, което не желая, то вече 
не го върша аз, а грехът, който живее 
в мене. И тъй, намирам тоя закон, 
че при мене, който желая да върша 
доброто, злото е близо. Защото, кол-

кото за вътрешното ми естество, аз 
се наслаждавам в Божия закон; но 
в телесните си части виждам разли-
чен закон, който воюва против зако-
на на ума ми, и ме заробва под гре-
ховния закон, който е в частите ми” 
(Римляни 7:14–23). След като пра-
ви едно цялостно себеизпитване, 
той признава, че се намира в едно 
безсилно и безнадежно състояние, 
завършвайки със заключението: 
„Окаян аз човек! Кой ще ме избави 
от тялото на тази смърт?” (стих 24).

Единственият начин да 
си осигурим примирение

Цар Давид се провини не само 
в убийство и прелюбодейство, но 
също в целенасочена лъжа. Когато 
се изправи пред пророк Натан относ-
но греховните си деяния, не направи 
опит да се оправдае; призна, че това 
не бе възможно. И така, в Псалм 51 
е записана безусловната изповед 
и покаяние на Давид: „Престъпле-
нието си аз признавам, и грехът ми 
е винаги пред мене. На Тебе, само 
на Тебе, съгреших, и пред Тебе сто-
рих това зло; признавам това, за да 
бъдеш оправдан, когато говориш, и 
да излезеш непорочен, когато съ-
диш. . . Сърце чисто сътвори в мене, 
Боже, и дух постоянен обновявай 
вътре в мене, да не ме отхвърлиш 
от присъствието Си, нито да отне-
меш от мене Светия Си Дух. По-
върни ми радостта на спасението 
Си: и освобождаващият Дух нека 
ме подкрепи” (Псалм 51:3, 4, 10–12).

„Тези, които не са смирили души-
те си пред Бога, признавайки ви-
ната си, не са изпълнили първото 
условие за приемане. Ако не сме 
преживели такова покаяние... и не 
сме признали греха си с истинско 
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душевно смирение и съкрушен дух, 
отвращавайки се от собствената си 
неправедност, никога не сме потър-
сили истински прощение за греха 
си; а ако никога не сме потърси-
ли, никога не сме намирали мир с 
Бога. Единствената причина, по-
ради която е възможно да нямаме 
прощение на минали грехове, е, че 
не сме склонни да смирим гордите 
си сърца и да се съобразим с ус-
ловията на словото на истината.” ¹

„Усещането на нуждата, призна-
ването на собствената нищета и 
греховност, е абсолютно първото 
условие за приемането ни от Бога.” ²

Опрощаваща благодат
В отговор на всяка искрена и кае-

ща се молба Бог ще ни даде по Своя 
любящ начин едно ново сърце. „Ще 
ви дам и ново сърце, и нов дух ще 
вложа вътре във вас, и, като отне-
ма каменното сърце от плътта ви, 
ще ви дам меко сърце. И ще вло-
жа Духа Си вътре във вас, и ще ви 
направя да ходите в повеленията 
Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги 
извършвате” (Езекиил 36:26, 27).

Давайки ни това ново сърце, ще 
ни се присади опрощаваща благо-
дат, „защото по благодат сте спасени 
чрез вяра, и то не от сами вас; това 
е дар от Бога; не чрез дела, за да се 
не похвали никой” (Ефесяни 2:8, 9).

„Чудотворната сила на Христо-
вата благодат се разкрива в сътво-
ряването на ново сърце в човека, 
един висш живот, един по-свят ен-
тусиазъм. Бог казва: „Ще ви дам 
и ново сърце”(Езекиил 36:26). Не 
е ли именно това, обновление-
то на човека, най-голямото чудо, 
което може да се извърши? Какво 
не би могъл да извърши човешки-
ят посредник, който чрез вяра се 
хваща за божествената сила?” ³

„Когато при обръщането грешни-
кът намери мир с Бога чрез кръвта 
на умилостивението, животът на 
християнина едва-що е започнал. 
Благодатта, която Христос всажда в 
душата . . . създава в човека вражда 
срещу Сатана. Без тази обръщаща 
благодат и обновяваща сила чове-
кът би продължил да бъде пленник 
на Сатана, слуга, който е винаги 

готов да изпълнява разпореждани-
ята му. Но новият принцип в душа-
та създава конфликт там, където 
допреди е имало мир. Силата, коя-
то Христос придава, прави човека 
способен да устои на тиранина и 
узурпатора. Всеки, който се отвра-
щава от греха, вместо да го обича, 
всеки, който устоява и побеждава 
онези страсти, които са го владе-
ели, разкрива действието на един 
принцип, който е изцяло отгоре.” ⁴

„Господ видя нашето паднало със-
тояние; Той видя, че се нужадем от 
благодат и понеже обичаше душите 
ни, ни даде благодат и мир. Благодат 
означава благоволение към някой, 
който не заслужава, който е загубен. 
Вместо да ни отделя от милостта 
и любовта на Бога, фактът, че сме 
грешници, прави упражняването на 
Неговата любов към нас абсолютно 
наложително, за да бъдем спасени.” ⁵

„Христовата благодат е определе-
на да прощава свободно на греш-
ника без заслуга или претенция 
от негова страна. Оправданието е 
пълно, цялостно прощаване на гре-
ха. В мига, в който грешникът  при-
еме Христос чрез вяра, той бива 
опростен. Христовата праведност 
му се вменява, така че той няма 
причина да се съмнява повече за 
Божията опрощаваща благодат.” ⁶

Укрепяваща благодат
Божията благодат е особено ва-

жна за един опростен грешник от 
началото на неговата опитност до 
края. Не е достатъчно да бъдем оп-
ростени; имаме нужда от укрепява-
щата благодат, за да се покоряваме 
на светите Божии писания. „Нуж-
даем се от божествената благодат 
в началото, нуждаем се от нея на 
всяка стъпка напред и единстве-
но тя може да приключи делото.” ⁷

Когато апостол Павел се срещна с 
Исус по пътя за Дамаск, той прежи-
вя едно реално обръщане в живота 
си. Онези три дни в тъмнина бяха 
най-светлите дни в неговата духов-
на опитност. Той си спомни по памет 
всички онези стихове, написани от 
древните пророци във връзка с Ме-
сия. Сега той можеше да види ясно 
как тези пророчества са се изпълни-

ли в пряка връзка с живота на Исус 
Христос. Неговата ревност, прояве-
на при гонението на църквата, се 
пренасочи сега към проповядване 
на Христовото евангелие. Единстве-
ната му цел стана да развее Хрис-
товото знаме в чужди земи. Какъв-
то и да бе изгледът за бъдещия му 
живот, той се уверяваше, че в свое-
то служене ще има нужда преди 
всичко от присъствието на Христос. 

„Но това, което беше за мене при-
добивка, като загуба го счетох за 
Христа. А още всичко считам като за-
губа заради това превъзходно нещо 
- познаването на моя Господ Хрис-
тос Исус, за Когото изгубих всичко 
и считам всичко за измет, само Хри-
ста да придобия” (Филипяни 3:7, 8)

Апостолът преживя духовна смърт 
на предишния си живот. „С похвала-
та, с която се гордея за вас в Хри-
ста Исуса нашия Господ, аз всеки 
ден умирам” (1 Коринтяни 15:31). 
Също така той възкръсна в нов жи-
вот: „Съразпнах се с Христа, и сега 
вече, не аз живея, но Христос живее 
в мене; а животът, който сега живея 
в тялото, живея го с вярата, която е 
в Божия Син, Който ме възлюби и 
предаде Себе Си за мене” (Галатяни 
2:20). Освен това той демонстирра, 
че този нов живот в Христа бе мо-
щен да устои на врага, тъй като 
човешката плът не контролираше 
повече ума му, „понеже Бог е, който 
действа във вас и да желаете, и да 
вършите според Неговото благово-
ление” (Филипяни 2:13). „За да на-
правим Божията благодат собстве-
на, трябва да извършим това, което 
се изисква от нас. Неговата благодат 
ни е дадена, за да работи в нас да 
склоним и да действаме, но никога 
като заместник на нашето усилие. . . 
. Тези, които ходят в света по пътя на 
непослушанието, ще се натъкнат на 
много трудности. Силни, неуловими 
влияния може да ги обвържат към 
света; но Господ е способен да на-
прави безуспешно всяко средство, 
което работи за поражението на 
Неговите избрани; с Неговата сила 
те могат да победят всяко изкуше-
ние, да надвият всяка трудност.” ⁸

„Без Христовата благодат е не-
мислимо да направим и една крачка 
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на послушание към Божия закон.” ⁹
„Можем да растем в благо-

датта, като използваме бла-
годатта, която вече имаме.” ¹⁰

Постоянното служене от 
любов

След като Бог поеме контрола 
над нашето същество, Той ще вса-
ди в нас Своята небесна благодат, 
която ще произвежда постоянно 
служене от любов, за да Го след-
ваме. „А надеждата не посрамява, 
защото Божията любов е изляна в 
сърцата ни чрез дадения нам Свети 
Дух” (Римляни 5:5). „Цялото дело на 
благодатта е едно постоянно слу-
жене от любов, служене с едно се-
беотрицателно, саможертвено уси-
лие. . . . Когато хората са свързани 
заедно, не насила или от личен ин-
терес, но от любов, те ще разкрият 
действието на едно влияние, което 
е над всяко човешко влияние.” ¹¹

„Тези, които Го обичат с цяло 
сърце, ще желаят да Му отдадат 
най-доброто служене на живота, 
като постоянно се стараят да при-
ведат всяка сила на своето съ-
щество в хармония със законите, 
които насърчават способността 
им да вършат Неговата воля.” ¹²

Чудно ли е тогава, че в Йоан 14:15 
Господ каза: „Ако Ме любите, ще 
пазите Моите заповеди”! Дали ще 
се намери някой, който да постави 
това под въпрос? Важно ли е да 
обичаме Бога? Колко мощно ще е 
такова служене от любов? „Любовта 
е сила. В този принцип има инте-
лектуална и духовна сила. Чистата 
любов е особено производителна 
във вършеното на добро, като не 
може да прави друго, освен добро. 
Тя предотвратява раздори и окаян-
ство и носи най-истинско щастие.” ¹³

„Любовта не може да живее без 
действие, при което всяко действие 
я увеличава, засилва и разширява. 
Любовта ще спечели победата, кога-
то аргументът и авторитетът ще бъ-
дат безсилни. Любовта не действа, 
когато има полза или награда; но все 
пак Бог е наредил сигурният резул-
тат на всеки труд от любов да бъде 
голяма печалба. Тя има свойството 
да се разпространява и действа по 

един тих начин, но все пак е силна, 
могъща да преодолява големи зли-
ни. Тя оказва едно смекчаващо и пре-
образяващо влияние и ще превземе 
живота на грешните и ще повлияе 
сърцата им, когато всяко друго сред-
ство се е оказало безуспешно.” ¹⁴

Не е чудно, че тези апостоли и 
мъченици в историята на християн-
ството бяха способни да оцелеят и 
да приемат позорна смърт! Имен-
но защото бяха вдъхновени от Бо-
жието слово: „понеже Христовата 
любов ни принуждава” (2 Корин-
тяни 5:14). „Кой ще ни отлъчи от 
Христовата любов? скръб ли, или 
утеснение, гонение или глад, голо-
та, беда, или нож? (защото, както е 
писано: "Убивани сме заради Тебе 
цял ден; считани сме като овце за 
клане"). Не; във всичко това става-
ме повече от победители чрез Този, 
Който ни е възлюбил. Понеже съм 
уверен, че нито смърт, нито живот, 
нито ангели, нито власти, нито се-
гашното, нито бъдещето, нито сили, 
нито височина, нито дълбочина, 
нито кое да било друго създание 
ще може да ни отлъчи от Божия-
та любов, която е в Христа Исуса, 
нашия Господ” (Римляни 8:35–39).

Заключение
В кулминацията на своето служене 

Павел се фокусира единствено вър-
ху честта и славата, която ще се даде 
на тези, които победят.  В някои от 
своите плодовити писания той каза: „

„Братя, аз не считам, че съм уло-
вил, но едно правя–като забравям 
задното и се простирам към пред-
ното, пускам се към прицелната точ-
ка за наградата на горното от Бога 
призвание в Христа Исуса” (Филипя-
ни 3:13, 14). След това допълни: „Аз 
се подвизах в доброто войнстване, 
попрището свърших, вярата опа-
зих; отсега нататък се пази за мене 
венецът (правдата), който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде 
в оня ден; и не само на мене, но и 
на всички, които са обикнали Не-
говото явление” (2 Тимотей 4:7–8).

Сега борбита на Павел са от 
по-различен характер в сравнение 
с тези от ранната му опитност. Сега 
той е напълно зависим от Божията 

благодат. „Не казвам това поради 
оскъдност; защото се научих да съм 
доволен в каквото състояние и да 
се намеря. Зная и в оскъдност да 
живея, зная и в изобилие да живея; 
във всяко нещо и във всички обстоя-
телства съм научил тайната и да 
съм сит, и да съм гладен, и да съм в 
изобилие, и да съм в оскъдност. За 
всичко имам сила чрез Онзи, Който 
ме подкрепява” (Филипяни 4:11–13).

Единствената голяма цел на Па-
вел беше да почете и прослави 
Този, Когото срещна по пътя към 
Дамаск. И ние днес имаме съща-
та грандиозна цел. „Опростената 
душа продължава от благодат към 
благодат, от светлина към по-голяма 
светлина. Тя може да каже с тър-
жество: „Той ни спаси не чрез пра-
ведни дела, които ние сме сторили, 
но според голямата Си милост.” ¹⁵

Като виждаме, че знаменията 
за Исусовото идване се изпълня-
ват всеки ден, „нека отхвърлим 
всяка тегота и греха, който лесно 
ни сплита, и с търпение нека ти-
чаме на предлежащото пред нас 
поприще” (Евреи 12:1). Понеже 
„попрището не е за бързия, нито 
битката е за силния. Най-слабият 
светия, както и най-силният може 
да носят короната на безсмъртната 
слава. Всички може да имат побе-
дата, които чрез силата на божест-
вената благодат приведат живота 
си в съгласие с Христовата воля.” ¹⁶ 
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„Господи, да не би да съм аз?”
Не съм чак толкова лош – може би?

Барбара Монтроуз

Дали благостта 
(добротата) е наистина 
навсякъде?

Езикът се променя с годините па-
ралелно с културните тенденции. 
Например, хората имаха практика-
та да се поздравяват с: „Как си?” 
съответно с отговора: „Добре съм, 
благодаря - а ти?”  Този общоприет 
начин на поздрав издава, че всич-
ко е наред и че този, който отправя 
поздрава, е  също толкова важен и 
достоен да бъде обект на интерес 
и внимание, колкото е и другият 
човек - но странната промяна на-
прави така, че това, което допреди 
звучеше като „Добре съм” изглеж-
да в типичния случай се измести от 
„Аз съм добър.” Забележете какво 
следва от това: ако аз съм „добър” 
и ти също си „добър,” тогава как-
во ще се случи с думите на Исус 
за добротата на човечеството?

„Някой се завтече и коленичи 
пред Него и Го попита: Учителю 
благи, какво да сторя за да наследя 
вечен живот? А Исус му рече: Защо 
Ме наричаш благ? Никой не е благ 
освен един Бог” (Марк 10:17, 18).

Човекът беше прав за това, 
което бе осъзнал – че Исус беше 
наистина добър (благ), тъй като 
Той беше наистина добър. Но въ-
преки това тук Господ прави да е 
ясно, че на човешката раса не й 
е присъщо да бъде добра - нито 
един от нас, включително този 
човек, който дотолкова няма-
ше търпение да постави въпро-
са на Господ, че дойде при Него, 

тичайки, и дори Му се поклони.
Исус продължи: „Знаеш за-

поведите: "Не убивай; Не пре-
любодействувай; Не кради; Не 
лъжесвидетелствувай; Не ув-
реждай; Почитай баща си и май-
ка си". А той Му рече: Учите-
лю, всичко това съм опазил от 
младостта си” (Марк 10:19–21).

На повечето от нас тази история 
е позната. Това бе един млад чо-
век, който е бил най-вероятно при-
мерен младеж сред съвръстници-
те си. Той бе израснал с познание и 
спазване на Божия закон, или поне 
външно. Като го погледна, Исус го 
възлюби—но Той погледна също 
така по-надълбоко, че в опитност-
та на този младеж имаше нещо. 
Следващите стихове разкриват, че 
проблемът се състоеше в липса 
на загржиеност за другите, които 
са по-малко облагодетелствани.

Навярно младежът е счел, че 
тези по-малко облагодетелствани 
хора са били по-малко благослове-
ни от Бога, тъй като не са били така 
„добри” като него. В крайна сметка, 
той познавал закона и го е пазил 
толкова много години. Така че на-
вярно е разсъждавал, че Бог прос-
то е бил справедлив, като му е дал 
много, понеже е заслужавал много.

Колко много от нас считат, че бла-
гословенията идват, понеже заслу-
жаваме много? Вероятно повечето 
от нас. Но „ [Бог] прави слънцето си 
да изгрява над злите и над добри-
те, и дава дъжда на праведните 
и на неправедните” (Матей 5:45).

В действителност „Бог над-
никна от небето над човешките 
чада, за да види, има ли някой 
разумен, който да търси Бога. 
Всеки един от тях се обърна на-
дире; всички заедно се развра-
тиха; няма кой да прави добро, 
няма ни един” (Псалм 53:2, 3).

Какво да кажем за 
реформаторите?

Дали  тази тъжна ситуация 
включва и мен? Човешкото ес-
тество предполага: „Лесно е да 
видя недостатъците във всеки око-
ло мен. Аз съм в църква с високи 
стандарти, така че моите братя 
трябва да са без петно или бръч-
ка, или нещо такова; те трябва да 
бъдат свети и безукорни (Ефесяни 
5:27). Виждам, че не са, така че аз 
съм по-достоен.” Но какво иска Бог 
да осъзнаем? „Ученикът не е по-го-
рен от учителя си: а всеки ученик, 
когато се усъвършенствува ще 
бъде като учителя си. И защо гле-
даш съчицата в окото на брата си, 
а не забелязваш гредата в твоето 
око? Или как можеш да речеш на 
брата си: Брате, остави ме да из-
вадя съчицата, която е в окото ти, 
когато ти сам не виждаш гредата, 
която е в твоето око? Лицемерецо! 
първо извади гредата от своето 
око, и тогава ще видиш ясно, за 
да извадиш съчицата, която е в 
братовото ти око (Лука 6:40–42).

Същият този параграф в Матей 
7:3 ни предупреждава, „а не вни-
маваш на” гредата в собственото 
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си око - т.е. не сме склонни да ми-
слим за тази греда; не й отдаваме 
внимание. В крайна сметка, може 
да смятаме, че има да мислим за 
други религиозни неща (вероятно 
за някоя любима доктринална те-
ория или религиозен спор, които 
да ни отвлекат вниманието от из-
следователния съд, или за някой 
църковен проблем, който по общо 
мнение показва, че моят живот е по-
чист от живота на друг). (Не забра-
вяйте, че Бог чете подбудите ни!)

Подобният параграф в Лука каз-
ва, че дори не забелязваме тази 
греда. Това ще рече, че не само 
че не я вземаме под внимание, 
но дори не я виждаме! Но греда-
та е доста по-голяма от съчица - 
освен всичко, е доста по-голяма 
и от очната ябълка! И как така 
може да пропуснем да я видим?

Себеизпитване на 
Господната вечеря

Да си спомним сцената: Исус 
е със Своите дванадесет учени-
ка на последната вечеря, преди 
да бъде разпънат. Той произна-
ся пророчеството, че един от тях 
ще Го предаде. Почти всички се 
ужасяват при тази мисъл. Кой би 
сторил такова нещо? И веднага 
започват да преразглеждат сър-
цата си, смекчени от гледката как 
техният възлюбен Учител им беше 
измил нозете (Йоан, глава 13).

Матей описва: „И когато се све-
чери, Той седна на трапезата с 
дванадесетте ученика. И като 
ядяха, рече: Истина ви казвам, 
че един от вас ще Ме предаде. А 
те, пренаскърбени, почнаха всич-
ки един по един да Му казват: 
Да не съм аз, Господи??” (Матей 
26:20–22). Учениците изпитваха 
ужас при мисълта, че някой от тях 
би могъл да се провини в такова 
нещо—но сърцата им бяха тол-
кова смекчени в този момент, че 
бяха отворени да закопаят по-на-
дълбоко в душите си, за да видят 
всичко, което може да се окаже 
откровената истина за самите тях. 

Всички направиха това. . . освен 
ученикът, който бе наистина вино-
вен. Той избегна момента на из-

питване на собственото си сърце.
„Учениците не подозираха Юда. 

Но видяха, че Христос изглеждаше 
особено разтревожен. Сянка пад-
на върху всички им, предчуствие 
за ужасяващо бедствие, естест-
вото на което им беше непонятно. 
Докато ядяха мълчешком, Исус 
каза: „Истина ви казвам, че един от 
вас ще Ме предаде” (Матей 26:21).

При тези думи те направо се уди-
виха и смаяха. Не можеха да про-

умеят как някой от тях би могъл да 
се отнесе толкова предателски към 
своя божествен Учител. И поради 
каква причина да Го предадат? и 
на кого? Чие сърце би могло да 
роди такъв план? Със сигурност 
това не бе някой от дванадесетте, 
които имаха привилегията повече 
от всички други да чуят учения-
та Му, които споделяха Неговата 
чудна любов и на които Той оказа 
такова внимание, като ги доведе в 
тясно общение със самия Себе Си!

„Разбирайки смисъла на Негови-
те думи и като си спомниха колко 
верни са били думите Му, обзе ги 
страх и недоверие към себе си. За-
почнаха да претърсват съърцата 
си, за да видят, дали не са таяли и 
една мисъл против своя Учител. С 
най-болезнена емоция един след 
друг запитват: „Господи, да не би 
да съм аз?” Но Юда си седеше, 
без да каже нищо. Най-накрая, 
със силно терзание Йоан запита: 
„Господи, кой е?” И Исус отговори: 
„Който натопи ръката си заедно с 
Мене в блюдото, той ще Ме преда-
де. Човешкият Син отива, както е 

написано за Него; но горко на този 
човек, чрез когото Човешкият Син 
ще бъде предаден! Добре щеше 
да бъде за този човек, ако не бе се 
родил”(стихове 23, 24). Учениците 
старателно изпитваха един на друг 
лицата си, докато всеки запитва-
ше: „Господи, да не би да съм аз?” 
А сега мълчанието на Юда привле-
че вниманието на всички към него. 
Сред смущението от въпроси и 
изразяване на удивление, Юда не 
беше чул думите на Исус в отговор 
на въпроса на Йоан. Но сега, за да 
избегне критичното изследване на 
учениците, той попита, също как-
то тях: „Да не съм аз, Учителю?” ¹

И така, накрая Юда не знаеше 
какво да каже и зададе въпроса, 
за да избегне критичния поглед 
на братята си. Те бяха разбрали 
вече, че той е предателят, но умът 
им някак не отрази този факт. Но 
това, което занимаваше Юда, не 
беше да угоди на своя Господ, а да 
запази положението си в групата.

Да избегнем 
повърхностното 
мислене: Един социален 
клуб, пълен с „добри” 
хора

Подобно на Юда, Анания и Сап-
фира бяха решени да поддържат 
престижа си в църквата. Деяния 
глава 5:1–11 разказва как са се на-
говорили да впечатлят братята си 
с по-скъпо струващ вид на благот-
ворителност, отколкото са имали в 
действителност. При друг случай, в 
Йоан 9:19–22 родителите на един 
сляп мъж, излекуван от Исус, отказ-
ват да признаят великия Лечител 
от страх да не загубят социалното 
си положение сред религиозните 
водители. Също така, „Мнозина от 
първенците повярваха в Него; но 
поради фарисеите не Го изповя-
даха, за да не бъдат отлъчени от 
синагогата; защото обикнаха пох-
валата от човеците повече от пох-
валата от Бога” (Йоан 12:42, 43).

Днес, в настоящия век, когато 
обрязването е заместено с кръ-
щение, пламенният призив на 
апостола отеква до нас, духовните 

„Изглежда, че 
колкото по-
отдавна сме 
свързани с 
настоящата 

истина, за толкова 
по-достойни сме 

склонни да се 
мислим.”
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евреи, които чакат Господното за-
връщане: „Ти, който се хвалиш със 
закона, опозоряваш ли Бога като 
престъпваш закона? Защотo...
поради вас се хули Божието име 
между езичниците... защото не е 
юдеин оня, външно такъв, нито е 
обрязване онова, което е вънкаш-
но в плътта; но юдеин е тоя, кой-
то е такъв вътрешно; а обрязване 
е това, което е на сърцето, в дух, 
а не в буквата; чиято похвала не 
е от човеците, а от Бога” (Римля-
ни 2:23, 24, 28, 29). Тогава какво 
представлява това обрязване на 
сърцето? Обрязването е изрязва-
не на плътта - подобно на това, 
обрязването на сърцето идва чрез 
хирургичното упражняване на Бо-
жието слово, което е „живо, дея-
телно, по-остро от всеки меч остър 
и от двете страни, пронизва до 
разделяне душата и духа, ставите 
и мозъка, и издирва помислите и 
намеренията на сърцето. И няма 
създание, което да не е явно пред 
Бога; но всичко е голо и разкрито 
пред очите на Този, на Когото има 
да отговаряме” (Евреи 4:12, 13).

„Христос е, Който изследва сър-
цата и изпитва вътрешностите на 
човешките чеда. Всичко е открито 
и голо пред очите на Този, пред Ко-
гото ще отговаряме, нито има тво-
рение, което да не е явно пред очи-
те Му. В дните на древния Израил 
жертвите, принесени на първосве-
щеника, се разрязваха до скелета, 
за да се види, дали бяха здрави 
надълбоко отвътре. Също и жерт-
вите, които принасяме днес, са 
открити пред пронизващото око на 
нашия велик Първосвещеник. Той 
отваря и преглежда всяка жерт-
ва, която се принася от човешката 
раса, за да се увери, дали е достой-
на да се представи пред Отец.” ²

Мнозина от нас несъзнателно 
се гордеят с това, че са потом-
ствени вярващи. Други се гор-
деят с дългия си църковен опит. 
Изглежда, че колкото по-отдав-
на сме свързани с настоящата 
истина, за толкова по-достой-
ни сме склонни да се смятаме.

Но в действителност не сме 
по-достойни - ние сме по-отго-

ворни пред Бог и пред другите, 
като оставаме без извинение.

Исус предупреди: „онзи слу-
га, като е знаел волята на Госпо-
даря си, но не е приготвил нито 
постъпил по волята му, ще бъде 
много бит. А онзи, който не е зна-
ел и е сторил нещо, което заслу-
жава бой, малко ще бъде бит. И 
от всеки, комуто много е дадено, 
много и ще се изисква; и комуто 
са много поверили, от него пове-
че ще изискват” (Лука 12:47, 48).

„Ако някой знае да прави до-

бро и не го прави, грях е нему” 
(Яков 4:17). Ние обичаме да оч-
акваме безусловна любов от 
Бога, но дали Му отдаваме без-
условна изповед на конкретни 
грехове - без никакво самоо-
правдаване, „ако”, „но” или „и”?

„Мнозина имат вид на благоче-
стие, имената им са в църковните 
списъци; но докладът за тях на 
небето е опетнен. Записващият 
ангел е отбелязал вярно делата 
им. Всяко егоистично дело, всяка 
погрешна дума, всяко неизпълне-
но задължение и всеки таен грях, 
с всяка изкусна преструвка биват 
точно записвани от записващия ан-
гел във възпоменателната книга.” 3

В светлината на това, дали 
наистина съм толкова добър, 
за колкото съм се смятал? 

Урок от един езически 
стотник

„Когато влезе в Капернаум, 
един стотник дойде при Него и 
Му се молеше, казвайки: Госпо-
ди, слугата ми лежи у дома пара-

лизиран, и много се мъчи. Той му 
казва: Ще дойда и ще го изцеля”

 (Матей 8:5–7). Исус беше го-
тов да излекува слугата на един 
римски войник. Но нима таки-
ва хора не бяха хората, с кои-
то евреите не трябваше да 
се смесват? Как така Христос 
влезе в контакт с такъв човек?

Лука представя контекста:
„Като чу за Исуса, [стотникът] 

изпрати до Него някои юдейски 
старейшини да Го помолят да 
дойде и оздрави слугата му. Те, 
прочее, дойдоха при Исуса и Му 
се молеха усърдно, като казваха: 
Той заслужава да му сториш това; 
защото обича нашия народ, и той 
ни е построил синагогата” (Лука 
7:3–5). По тази логика, въпреки че 
човекът нямаше религиозно ро-
дословие, той беше по общо мне-
ние достоен да му бъде оказано 
благоволение от Лечителя пора-
ди финансовите облаги, които бе 
правил на еврейското общество. 
Дали Исус се впечатли от това? 
Какво заяви човекът за самия себе 
си? “Стотникът в отговор Му рече: 
Господи, не съм достоен да вле-
зеш под стряхата ми; но кажи само 
една дума, и слугата ми ще оздра-
вее. Защото и аз съм подвластен 
човек и имам подчинени на мен 
войници; и казвам на тогова: Иди, 
и той отива; и на друг: Дойди, и той 
дохожда; а на слугата си: Стори 
това, и го струва” (Матей 8:8, 9).

Стотникът открито призна, че 
Христос е всемогъщ и вездесъщ, 
както и собственото си недостойн-
ство. Той не се гордееше нито с 
военното си римско потекло (поло-
жението на „шеф”), нито със своя-
та филантропия към националния 
храм. Макар очевидно да бе богат 
човек, той дори не се гордееше  
със скъпия си дом като достатъчно 
добър, за да посрещне Лечителя.

„Исус, като чу това, почуди се, 
и рече на ония, които идеха из-
подире: Истина ви казвам, нито 
в Израиля съм намерил толкова 
вяра. Но казвам ви, че мнозина ще 
дойдат от изток и запад, и ще на-
сядат с Авраама, Исаака и Якова 
в небесното царство; а чадата на 

„Но в 
действителност не 
сме по-достойни 

- ние сме по-
отговорни пред 
Бога и другите, 

като оставаме без 
извинение.”
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царството ще бъдат изхвърлени 
във външната тъмнина; там ще 
бъде плач и скърцане със зъби. 
Тогава Исус рече на стотника: 
Иди си; както си повярвал, така 
нека ти бъде. И слугата оздра-
вя в същия час” (Матей 8:10–13).

Какво ни пречи?
От опитността по-горе става 

ясно, че по-голямата вяра ня-
как-си се среща извън духовния 
Израил, отколкото в него. Какво 
имаше стотникът, което липс-
ваше на религиозния народ?

Или, по-скоро, какво нямаше 
той? Той би могъл да се 
похвали с религиозно 
потекло, нито дори с ре-
лигиозно положение в 
кликата. Той призна, че 
паричните му дарения, 
нито дори луксозната му 
първокласна къща бяха 
достатъчно добри. Ще 
трябва да се поучим от 
тази нагласа. „Нямаме 
нищо, което да ни препо-
ръча пред Бога; но мол-
бата, с която можем да 
настояваме сега и вина-
ги, е нашето безпомощно 
състояние, което прави 
наложителна Неговата 
изцеляваща сила. След 
като се откажем да зави-
сим в каквото и да било 
от себе си, можем да по-
гледнем към Голгота и да 
кажем - „Откуп в ръката си не нося; 
при кръста Твой аз милост прося” ⁴

Урок от едно немощно 
младо момиче

Когато била млада, Елън Уайт 
сънувала: „Ако Исус беше на зе-
мята, щях да отида при Него и 
да се хвърля в нозете Му, и да му 
кажа за всичките си страдания. И 
ако се смили за мен, ще Го оби-
чам завинаги - Той няма да ме 
върне. Скоро вратата се отвори 
и влезе човек с красив изглед и 
лице. Той ме погледна с жалости-
вост. Каза ми: „Искаш ли да видиш 
Исус? Той е на мястото, така че 
можеш да Го видиш. Вземи всич-

ко, което имаш, и ме последвай.”
„Аз с радост събрах всичко, всич-

ки дреболийки, които си пазех, и 
последвах този, който ми каза при-
ятната новина. Той ме заведе до 
едно стръмно стълбище, което не 
изглеждаше стабилно. Като започ-
нах да се качвам по стълбите, той 
ме предупреди да държа очите си 
отправени нагоре, понеже ако пог-
ледна надолу, ще ми се завие свят 
и ще падна. Мнозина изглежда се 
опитваха да се качат по стълбище-
то, при което някои падаха, преди 
да стигнат догоре. Аз успях да се 
кача догоре.  Тогава водачът ми на-

реди да оставя всичко при вратата.
Аз с радост оставих всичко, кое-

то притежавах. Тогава той отвори 
вратата и ми каза да вляза. Когато 
влязох, видях Исус, толкова пре-
красен и красив. Лицето Му изразя-
ваше великодушие и могъщество.

Опитах се да се скрия от про-
никващия Му поглед. Помислих 
си, че познава сърцето ми, както 
и всяко обстоятелство от живота 
ми. Опитах се да погледна лице-
то Му, но очите Му бяха все още 
отправени към мен. Не можех да 
избегна погледа Му. Тогава Той с 
усмивка се приближи към мен и 
постави ръката Си върху главата 
ми, казвайки: „Не бой се.” Звучене-

то на сладкия Му глас ме накара 
да потреперам от щастие, каквото 
никога допреди не бях изпитвала. 
Бях твърде изпълнена с радост, 
за да кажа и дума. Започна да ми 
премалява и паднах по очи в нозе-
те Му. И докато лежах безпомощ-
на, пред мен преминаха сцени на 
слава и красота. Помислих си, че 
съм спасена на небето. Накрая си-
лата ми се възвърна. Изправих се 
на крака. Любящите очи на Исус 
бяха все още насочени към мен и 
Той ми се усмихна. Присъствие-
то Му ме изпълни с такова свято 
благоговение, че не можех да го 

понеса. Водачът ми отво-
ри вратата и аз излязох. 
Тогава той ми подаде об-
ратно всички неща, които 
бях оставила при вратата. 
Даде ми също една зелена 
връв, навита на кълбо, и ми 
каза да я нося до сърцето 
си, така че когато исках да 
видя Исус, да развия връв-
та. Не трябваше да я оста-
вям да лежи неподвижна, 
понеже в противен случай 
тя би се заплела на възли 
и ще е трудно да я изгла-
дя. Поставих връвта близо 
до сърцето си и радостно 
слязох по тясното стълби-
ще, като хвалех Господа, 
докато вървях, и разказвах 
на всички, които срещах, 
къде могат да намерят 
Исус. Тогава се събудих.” ⁵

Бог да ни помогне да се впечат-
лим благоговейно от същата скъ-
поценна увереност за всяка трепе-
реща душа. Това е единственото 
основание за надежда за тези, кои-
то смятат, че не са чак толкова 
„лоши,” които често пъти в Божии-
те очи са по-лоши от „лошите” - но 
така или иначе, това е благодатта, 
от която всички ние се нуждаем.
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НЕ КАКТО НИЕ
ПРОЩАВАМЕ НА НАШИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

Дина Мелничук-Стратан

В нашата църква почти всяка 
събота на децата се дава въз-
можност да се помолят. Много 
се радваме как техните детински 
гласове се издигат към небесния 
престол чрез Господната молитва. 
Това, на което можем да се нау-
чим от тях, е простота и искреност.

Веднъж обаче, едно от тях ве-
роятно по погрешка, вместо да 
каже: „и прости нам дълговете 
ни, както и ние прощаваме на на-
шите длъжници”, се помоли: „и 
прости нам дълговете ни, не както 
ние прощаваме на нашите длъж-
ници.” Удивена и изненадана от 
това, което чух, отворих очи, за 
да видя детето, което се моле-
ше—и си казах: „Това е правилни-
ят начин да се помолим; това се 
отнася за нас, възрастните.” Той 
ни описва съвършено—понеже 
молим Бог да ни бъде простено, 
но когато е наш ред да простим, 
това ни се струва много трудно.

Молитвата приключи, ние се 
изправихме, но думите все още 
звучаха в главата ми. Да!!! Склон-
на съм да вярвам, че ако бихме 
произнасяли Господната молитва 
по-често, щяхме да станем по-лю-
безни и прощателни към тези, 
които в нашите мисли са се про-
винили, като са ни обидили. Раз-
мишлявали ли сме някога задъл-
бочено върху тези думи „и прости 
нам дълговете ни, както и ние про-
щаваме на нашите длъжници”?

Как би могъл Бог да ни прости 
греховете, ако сме непростител-
ни, отмъстителни и не можем да 
забравим лошото, което ни е на-
правено? Докога ще останем в 
тази ситуация, заблуждавайки се, 
като мислим, че сме християни? 
Ако това е така, то напразно ходим 

на църква. Колко много вярващи 
се извиняват, като мислят: „Това 
съм аз, приеми ме, какъвто съм.” 
Да, хората могат да те приемат 
такъв, какъвто си, и да се отна-
сят към теб неискрено—но какъв 
ще изглеждаш в Божиите очи?

„Който прави лошо, ще полу-
чи обратно лошото си, и то без 
лицеприятие” (Колосяни 3:25).

Бог ни е дал ясни напътствия 
чрез Павел: „Не оскърбявайте Све-
тия Божи Дух, в Когото сте запеча-
тани за деня на изкуплението. . . а 
бивайте един към друг благи, ми-
лосърдни; прощавайте си един на 
друг, както и Бог в Христа е прос-
тил на вас” (Ефесяни 4:30, 32).

Ако сме отмъстителни, непрости-
телни или нелюбезни, оскърбява-
ме Светия Дух. „Духът Ми няма да 
се бори вечно с човека” (Битие 6:3, 
първата част). Като знаем всичко 
това, ако постоянно оскърбяваме 
Светия Дух, Той ще ни напусне на-
края. Молейки се със сълзи поради 
същата тази причина, Давид писа: 
„Да не ме отхвърлиш от присъст-
вието Си, нито да отнемеш от мене 
Светия Си Дух” (Псалм 51:11). 

Исус обещава, че „Утешителят, 
Светият Дух, когото Отец ще из-
прати в Мое име, той ще ви нау-
чи на всичко, и ще ви напомни 
всичко, което съм ви казал” (Йоан 
14:26). Именно поради тази при-
чина се нуждаем от Светия Дух, 
за да ни напътства във всяка ис-
тина. Какво става, когато Све-
тият Дух се оттегли от човека? 
Идва духът на измамата и този 
човек е осъден. Ще останем ли 
един народ със закоравели сър-
ца? Апостол Павел споменава в 
Деяния 7:51: „Коравовратни и с 
необрязано сърце и уши! вие вся-

кога се противите на Светия Дух.”

Вдъхновеното слово ни казва: 
„Когато грехът е умъртвил морал-
ните възприятия, извършителят 
на зло не разпознава дефектите 
на характера си, нито осъзнава 
колко е голямо злото, което е из-
вършил; и ако не отстъпи и се 
съгласи с убеждаващата сила на 
Светия Дух, той си остава в час-
тична слепота за греха си. Изпове-
дите му не са искрени и сериозни. 
Към всяко признаване на вината 
си прибавя извинение защо е по-
стъпил така, като заявява, че ако 
не са били определени обстоя-
телства, не би бил постъпил 
така, за което сега е порицан.” 1

Трябва да искаме братът или се-
страта ни да ни простят, но без да 
се опитваме да извиняваме недос-
татъците на характера си, нито да 
се извиняваме с обстоятелствата. 
Когато не сме склонни да простим, 
това означава, че Бог не живее в 
нас, но когато Бог обитава в сър-
цето на вярващите, те са в състоя-
ние, чрез любовта, да прощават 
и да правят добро дори на тези, 
които не са се отнесли добре към 
тях. Всички имат нужда да се нау-
чат да прощават. Има една песен 
на друг език, която казва следното:

„Да прощаваш, както дишаш, 
както ядеш и пиеш насъщния си 

хляб
И тогава Той ще чуе молитвите 

ти,
Когато в теб гори светлината на 

прощателността.
Да можеш да простиш - 
прощателността е сила;
Защото непростителността е 

един фатален дух.
Приятелю мой и братко мой,
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Не отнасяй обидата и непрости-
телността

със себе си в гроба.”
Апостолът казва: „Признавайте 

си един на друг грешките, и моле-
те се един за друг, за да можете 
да бъдете изцелени” (Яков 5:16).

„Изповядвайте греховете си 
единствено на Бог, Който може да 
ги прости, а грешките си призна-
вайте един на друг. Ако сте нара-
нили приятел или ближен, трябва 
да признаете, че не сте постъпили 
добре, а негово задължение е да 
ви прости. Тогава трябва да по-
търсите прощение от Бога, защо-
то братът, когото сте наранили, е 
Божия собстве-
ност, така че 
като сте го на-
ранили, сте съ-
грешили против 
вашия Създател 
и Изкупител.” 2

Бог не се отна-
ся към нас така, 
както ние се от-
насяме към на-
шите съчовеци. 
Той се отнася 
с нас с милост, 
любов и неж-
на грижа. „Нека 
остави нечести-
вият пътя си, И 
неправедният 
помислите си, 
Нека се обърне 
към Господа, и 
Той ще се смили 
за него, И към 
нашия Бог, за-
щото Той ще прощава щедро” (Исая 
55:7). „Изличих като гъста мъгла 
престъпленията ти, И като облак 
греховете ти; Върни се при мене, 
защото Аз те изкупих” (Исая 44:22).

„И прости нам дълговете ни, 
както ние прощаваме на наши-
те длъжници.” Има условие, 
което трябва се изпълни. Ако 
простим на тези, които са съгре-
шили спрямо нас, тогава и Бог 
ще ни прости нашите греховете.  

И все пак, оказва се, че иска-
ме прощение, без да прощаваме 
на другите. Искаме да сме оби-

чани, без да обичаме. Искаме 
другите да идват при нас и да го-
ворят с нас, но когато е наш ред 
да направим това, не ни се иска.

„Аз” това е „Мене.” И „аз” оч-
аква от другите, те да дойдат и 
да говорят с мене, да бъдат при-
ятелски настроени, да обичат, 
да прощават и т.н. Но как става 
така, че „някой” трябва да напра-
ви нещо за мен, но за „мен” не 
се налага да правя нищо за дру-
гите? Защото „аз” това съм „аз.”

Запитвали ли сме се някога, 
дали е имало човек, който е оти-
шъл в гроба, когото сме обидили 
или на когото не сме простили?

Колко пъти сме наранявали 
приятелите си—дори родители-
те— с резки думи и сме забравя-
ли да поискаме да ни простят? 
Времето избледнява болезнените 
спомени и изцелява наранените 
сърца. Но забравяме, че колко-
то са по-дълбоки раните, толкова 
по-грозни са белезите—при което 
даже и раните да зараснат, беле-
зите остават видими, а те може 
да болят много дълго време.

Често забравяме, че смъртта 
може да отнеме обичните ни от 
нас, при което ще си спомним на-

тъжени, че сме можели да напра-
вим и да кажем повече—но не сме.

Тези, които не прощават, посто-
янно се оплакват и са неблагодар-
ни. На тях всеки им се струва ви-
новен и намират нередности във 
всеки, така че без значение къде 
се намират, никога не са доволни.

Приятели, Бог ни зове да 
преживеем промяна на сърце-
то. Но вместо това хората из-
бират да се преместят друга-
де, или да напуснат църквата.

Можем да избягаме от хората 
и ситуациите, но не можем да из-
бягаме от собствените си мисли и 
чувства. Защо е така? Нека все-

ки си отговори 
сам за себе си!

Ч и т а т е л ю , 
Х р и с т о в о т о 
царство се ос-
новава на лю-
бовта, така че 
ако не можем 
да прощаваме, 
това означава, 
че не обичаме. 
Ако е така, това 
означава, че за 
нас няма мяс-
то в царството 
на любовта.

П о н я к о -
га трябва да 
ч у в с т в а м е 
изгарящо же-
лание да про-
изнесем тази 
молитва: „Гос-
поди, толкова 
сме грешни, 

толкова ни е трудно да поискаме 
прощение. Не можем да забравим 
лесно, когато някой се е провинил 
към нас, не можем да се помирим, 
лесно се обиждаме, не проявяваме 
необходимата любов. О, Господи, 
не скривай лицето Си и не отнемай 
от нас Светия Си Дух. Прости ни 
греховете, помогни ни да се про-
меним. . . и да простим; не ни про-
щавай така, както ние прощаваме 
на тези, които са ни длъжни.” 
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СИЛАТА
НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Чарлз Фич (1805-1844)                                                                                                            Част 2 (адаптирано)

Светият Дух в живота ни
По това виждаме силата на 

евангелието да ни спасява от 
грях: в това, че ни придружава 
Светият Дух, изпратен от небето. 
Аз признавам с готовност, че про-
явяването на Божията любов е, 
което спасява хората от греха, но 
за да могат Божиите люде да имат 
очистващото й действие, трябва 
да се случи това, за което говори 
Павел в Римляни: „Божията любов 
е изляна в сърцата ни чрез даде-
ния нам Свети Дух” (Римляни 5:5). 
Респективно, виждаме, че успехът 
на апостолите да спасяват от гре-
ха чрез проповядване на евангели-
ето навсякъде се дължи и отдава 
на Светия Дух. Варнава беше чо-
век пълен със Светия Дух и вяра, 
при което мнозина се прибавиха 
към Господа. Петър проповядва-
ше в дома на Корнилий и Светият 
Дух се спусна върху всички, които 
слушаха словото. „Защото Иоан е 

кръщавал с вода; а вие ще бъдете 
кръстени със Светия Дух” (Деяния 
1:5). Цялата линия на Новия Завет 
показва, че делото, което трябва 
да предшества идването на Хрис-
тос, е раздаването на Светия Дух.

В първата глава на първото си 
послание Петър ни казва, че про-
роците са издирвали сериозно 
относно времето на това спасе-
ние, на което е сочел Христовият 
Дух в тях, когато свидетелстваше 
за Христовите страдания и сла-
вата, която трябваше да дойде 
след това. Тази слава щеше да 
бъде изливането на Духа, както 
беше порокувал Йоил; за което 
имаше видение също и Езекиил, 
когато чуваме Бог да казва чрез 
пророка: „Тогава ще поръся върху 
вас чиста вода, и ще се очистите; 
от всичките ви нечистотии и от 
всичките ви идоли ще ви очистя” 
(Езекиил 36:25). Тук отново про-
роците обръщат внимание на това 
кръщение със Светия Дух, което 

щеше да представлява установя-
ването на небесното царство на 
земята—за което царство ни се 
казва, че е „правда, мир и радост 
в Светия Дух” (Римляни 14:17).

Правда, мир и радост
Йоан Кръстител бе изпратен, за 

да приготви пътя на Господа за 
установяването на това царство. 
Той извърши това дело на подго-
товка, като проровядваше, каз-
вайки: „Покайте се, защото на-
ближи небесното царство” (Матей 
3:2), царството на „правда, мир и 
радост в Светия Дух” (Римляни 
14:17). „Йоан отговори на всички, 
като каза: Аз ви кръщавам с вода, 
но иде Оня, Който е по-силен от 
мене, Комуто не съм достоен да 
развържа ремъка на обущата Му: 
Той ще ви кръсти със Светия Дух 
и с огън. Той държи лопатата в ръ-
ката Си, за да очисти добре гум-
ното Си и да събере житото в жит-
ницата Си; а плявата ще изгори в 
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неугасимия огън” (Лука 3:16, 17).
Христос имаше предвид съ-

щите велики истини, когато каза 
на Никодим: „Истина, истина ви 
казвам, ако не се роди някой от 
вода и Дух, не може да влезе 
в Божието царство” (Йоан 3:5). 
Какво представлява Божието 
царство? „Правда, мир и радост 
в Свеитя Дух” (Римляни 14:17).

Какво означава да бъдеш роден 
от вода? Това е да приемеш Йо-
ановото кръщение на покаяние. 
Т.е., да се покаеш истински и да 
принесеш плодове, които са по-
добаващи за един покаян човек. 
Това подготвя пътя за небесното 
царство в нас. Какво означава да 
бъдеш роден от Духа? Това е да 
приемеш Христовото кръщение 
със Светия Дух, т.е. Христос да 
поръси чиста вода върху нас и да 
ни направи чисти; като ни очис-
ти от всяка нечистота и от всич-
ките ни идоли. (Езекиил 36:25.) 
И тогава, след като бъде прието 
Христовото кръщение, когато се 
извърши това дело на очистване 
чрез кръщението със Светия Дух, 
ние влизаме в Божието царство, 
което е „правда, мир и радост в 
Светия Дух.” При това имаме ка-
тегоричното уверение на Божия 
Син: „Истина, истина ви казвам, 
ако не се роди някой от вода”, т.е. 
да бъде доведен до опитността на 
истинското покаяние, „и от Духа,” 
т.е. поръсен с чиста вода и кръс-
тен със Светия Дух, и очистен от 
цялата си нечистота и от всички-
те си идоли, „не може да влезе в 
Божието царство,” което е „пра-
вда, мир и радост в Светия Дух.”

Очистващото кръщение
Тук виждаме ясно, точно какво 

прави Христовото евангелие Бо-
жия сила за спасение от греха. 
Това е нашият Господ Исус Хрис-
тос, който ни кръщава със Светия 
Дух и така очиства душите ни от 
тяхната нечистота и от идолите в 
душите ни; като така ни прави да 
влезем в Божието царство на пра-
вда, установявайки това царство в 
нашите сърца - като ги изпълва с 
правда, според както Христос каз-

ва, че ще стане с тези, които гладу-
ват и жадуват за нея, като им дава 
също мир и радост в Светия Дух—
правейки мира им като река и пра-
вдата им като морските води. Това 
евангелие е настина Божия сила 
за спасение на всеки, който вярва. 
Това е раздаването на Могъщия 
Божи Дух, който ни погребва с Ис-

уса Христа, „чрез кръщението от 
Светия Дух да участваме с Него” - 
т.е. като ни прави мъртви за греха - 
„тъй щото, както Христос биде въз-
кресен от мъртвите чрез славата 
на Отца, така и ние да ходим в нов 
живот” (Римляни 6:4). Това ни пра-
ви да сме в състояние „да събле-
чете, според по-предишното си по-
ведение, стария човек, който тлее 
по измамителните страсти, и да се 
облечете в новия човек, създаден 
по образа на Бога в правда и ис-
тинска святост” (Ефесяни 4:22,24).

Не можем да не зачетем дело-
то на Светия Дух в обновяване 
и очистване на сърцето. „Сърце 
чисто сътвори в мене, Боже,” каза 
псалмистът, „и възстанови прави-
лен дух в мене. Поръси мес исоп, и 
ще бъда чист, измий ме, и ще бъда 
по-бял от сняг” (Псалм 51:10, 7). . . .

[Някои очакват да очистят собст-
веното си сърце, като само съзер-
цават] Божията всемирна любов. 
Знам, че е определено очистване-
то на сърцето да стане чрез откро-
вение на Божията любов—но тази 
любов, както казах вече, колкото и 
да е велика, е безсилна в нашите 
сърца, докато не бъде „излята в 
сърцата ни чрез дадения нам Све-
ти Дух”(Римляни 5:5). Павел говори 
за „дара на Божията благодат, кой-
то ми е даден според ефективното 
действие на Неговата сила” (Ефе-
сяни 3:7). Именно по този начин 

ни се дава всеки дар на Божията 
благодат: само чрез ефективното 
действие на Божията сила. Библи-
ята представя несветите хора като 
мъртви в престъпления и грехове 
и като такива, които нямат духовен 
живот... „Ако не ядете плътта на 
Човешкия Син, и не пиете кръвта 
Му, нямате живот в себе си” (Йоан 
6:53). Следователно, който иска да 
има духовен живот, трябва да гле-
да към Христос за него. Той тряб-
ва да търси, чрез вяра в Христос, 
кръщението на Светия Дух, който 
ще го очисти от грях; или с дурги 
думи, ще го възкреси от духовна-
та му смърт и ще го направи жив 
да обича и да се радва на Бога.

Същият този Бог, Който вдъ-
хна в началото дъха на духовния 
живот в човека, така че човекът 
стана жива душа - трябва отно-
во чрез силата на същия Дух да 
вдъхне духовен живот, или в про-
тивен случай грешникът ще си 
остане мъртъв в греха завинаги.

Колкото и да гледа Божията лю-
бов, без това кръщение от Светия 
Дух, това възкресение от духов-
ната смърт чрез Христовата сила 
няма да го ползва. Ако само си гле-
дат, хората няма да станат по-до-
бри от варосани гробници. Дори и 
външното да е красиво, нечистота 
ще си остане отвътре. „Ако не по-
вярвате, че съм това, което съм,” 
каза Христос, „ще умрете в грехо-
вете си” „и където отивам Аз, вие 
не можете да дойдете”(Йоан 8:24, 
21), ако не повярвате, че Аз съм. 
. . Спасистелят, Когото Бог обеща 
да изпрати на света; и Който беше 
наречен „Исус (Спасител), защо-
то Той е, Който ще спаси людете 
Си от греховете им” (Матей 1:21.)

Въпросът за нас
Тогава въпросът, който трябва 

да решите, е следният: кръстени 
ли сте от Светия Дух? Възкресе-
ни ли сте със силата на Христо-
вото възкресение от смъртта на 
греха, направени ли сте живи за 
Бога и дали това Божие царство е 
установено във вас, което е „пра-
вда, мир и радост в Светия Дух”?  
Ако не, вие сте си мъртви в грях 

Христовото 
евангелие е 

наистина Божията 
сила за спасение 
за всеки, който 

вярва.
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и очакванията ви да отидете там, 
където е Христос, в сегашното ви 
състояние, няма да ви ползва. 
Христос каза на евреите: Не ис-
кате да дойдете при Мен, за да 
имате вечен живот . . . Трябва да 
дойдем при Христос чрез вяра и 
да получим чрез силата на Светия 
Дух, понеже „Божието царство не 
се състои в думи, но в сила.”. . .

„Духът е, Който свидетелства, 
понеже Духът е истина” (1 Йоан 
5:7), така че ко-
гато приемем 
свидетелството 
на Духа, че сме 
праведни, след 
като Христос 
ни е кръстил 
със Светия Дух, 
познаваме от 
собствения си 
блажен опит как-
во е това, което 
прави евангели-
ето „Божия сила 
за спасение (от 
греха) за всеки, 
който вярва”; и 
сме подготве-
ни да кажем с 
Павел: „Не се 
срамувам от 
Христовото бла-
говестие” (Рим-
ляни 1:16). . . .

Това е Хрис-
тос, рогът на 
нашето сап-
сение, имен-
но Исус, Който 
спасява людете 
Си от греховете 
им - но вместо 
да ги спасява при тяхната смърт, 
това става във всичките дни на 
живота им. Спасявайки ги също 
от ръката на неприятелите на ду-
шите им, за святост и праведност 
през всичките дни на живота им.

Като имаше същата блажена 
истина предвид, Павел каза на 
коринтяните: „Винаги въздавам 
благодарения на моя Бог за вас 
за Божията благодат, която ви е 
била дадена в Христа Исуса, че се 
обогатихте чрез Него във всичко, 

в пълна сила да говорите за Него, 
(по който начин се потвърди сви-
детелствуването за Христа между 
вас), така щото вие не оставате 
назад в никоя дарба, като чакате 
явлението на нашия Господ Исус 
Христос, Който и докрай ще ви ут-
върждава, та да бъдете безупреч-
ни в деня на нашия Господ Исус 
Христос. Верен е Бог, чрез Когото 
сте били призовани в общение-
то на Сина Му Исуса Христа на-

шия Господ” (1 Коринтяни 1:4–9).
Верен да ни запази безукорни до 

края. Същата тази вярност на Бога 
да запази людете Си безукорни, 
след като ги е обогатил с блажен-
ството на пълно спасение от грях, 
Павел отново признава, пишейки 
на солунците: „А сам Бог на мира 
да ви освети напълно; и дано се 
запазят непокътнати духа, душа-
та и тялото ви без порок, до при-
шествието на нашия Господ Исус 
Христос. Верен е Оня, Който ви 

призовава, и ще извърши това” (1 
Солунци 5:23,24). Той казва също 
на същата църква: „Но верен е Гос-
под, Който ще ви утвърди и ще ви 
опази от лукавия” (2 Солунци 3:3). 
По този начин Библията ни пред-
ставя просто доктрината за спа-
сение от грях чрез Христа - в този 
живот, и през целия този живот, до-
като никога не говори за смъртта 
като времето на спасението. Ней-
ният език е: „сега е благоприятно 

време, ето, 
сега е спасите-
лен ден”(2 Ко-
ринтяни 6:2). А 
също, на никое 
място Библи-
ята не зачита 
нещо друго 
като спасение, 
освен спасе-
нието от греха. 

Нужно е 
спасение 
от греха

С л е д о в а -
телно, тряб-
ва да имате 
спасение от 
греха, докато 
живеете, или 
ще умрете в 
греховете си и 
никога няма да 
отидете там, 
където отиде 
Христос. Всяка 
друга надеж-
да, различна 
от тази, е не-
основателна, 
понеже Хрис-

тос заявява, че при Своето при-
шествие ще даде на всеки според 
делата му, както и че неправед-
ните ще си останат неправедни и 
нечистите ще си останат нечис-
ти - докато праведните и светите 
ще си останат такива. Откровение 
22:11. О, да можеше всяко сърце, 
което ме слуша, да бъде доведе-
но от Светия Дух да извика: Как 
да получа това спасение от греха?

В отговор на този въпрос ще 
кажа: Блажената Библия ни казва, 
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че „Неговата божествена сила ни 
е подарила всичко що е потреб-
но за живота и за благочестието, 
чрез познаването на Този, Който 
ни е призовал чрез Своята слава 
и сила; чрез които се подариха 
скъпоценните нам и твърде голе-
ми обещания, за да станете чрез 
тях участници на божественото 
естество, като сте избягали от 
произлязлото от страстите разтле-
ние в света” (2 Петрово 1:3, 4). . . .

„В Него е Да за всичките Божии 
обещания, колкото много и да са; 
за това и чрез Него е Амин, за Бо-
жията слава” (2 Коринтяни 1:20), 
така че ако търсим с решителна 
молитва и вяра в Христа изпъл-
нението на тези обещания в нас, 
тяхното изпълнение ще е сигурно. 
За тези обещания важи следното:

„Искайте и ще ви се даде; тър-
сете и ще намерите; хлопайте и 
ще ви се отвори. Защото всеки, 
който иска получава; който търси, 
намира; и на онзи, който хлопа, 
ще се отвори. И кой е оня баща 
между вас, който, ако му поиска 
син му хляб, ще му даде камък? 
или ако му поиска риба, наместо 
риба, ще му даде змия? или ако 
поиска яйце, ще му даде скор-
пия? И тъй, ако вие, които сте зли, 
знаете да давате блага на чадата 
си, колко повече Небесният Отец 
ще даде Светия Дух на ония, кои-
то искат от Него!” (Лука 11:9–13).

Вече показах, че предназначе-
нието на този дар на кръщението 
от Светия Дух, който получаваме 
чрез вяра в Христа, е да спаси от 
греха; да попръска с чиста вода и 
да ни очисти от нашата нечистота 
и от всичките ни идоли (Езекиил 
36:25), това е Христовото кръще-
ние, което очиства от греха, или 
с други думи, ни прави мъртви за 
греха и живи за Бога чрез Исуса 
Христа, нашия Господ. Ако жела-
ете да имате този дар на Светия 
Дух, това Христово кръщение, 
това спасение от греха, търсете 
го с решителна молитва и с вяра в 
Христа, и ще установите от собст-
вен щастлив опит, че  „всичко, как-
вото и да поискате в молитва, вяр-
вайки, ще получите“ (Матей 21:22).

„Блажени които гладуват и жаду-
ват за правдата, защото те ще се 
наситят” (Матей 5:6), ще се наси-
тят с уверението, според завета 
и клетвата на Бога, през всичките 
дни на живота си. Елате, умоля-
вам ви, чрез вяра, при Христа за 
това спасение и ще установите, че 
Христовото евангелие е наистина 
Божията сила за спасение за всеки, 
който вярва. Всичко това трябва да 
получиш, или Христос ще ти каже 

накрая: „Не зная откъде сте; мах-
нете се от Мене всички вие, които 
вършите неправда” (Лука 13:27).

О, ужасен опиат за съвест-
та на хората е да бъдат учени, 
че макар да грешат против Бога 
всеки ден в мисли, в думи и в 
дела, въпреки това може да бъ-
дат спасени от греха, когато ум-
рат, и да бъдат приети на небето. 

Това приспива в плътска сигур-
ност. Това действа като прието 
извинение за всички неправди, 
които може да са извършили. До-
като, напротив, доктрината на на-
шия Спасител, че ако не вярва-
ме в Него като наш Спасител от 
греха, ще умрем в греховете си, 
така че никога няма да отидем 
там, където отиде Той, действа 
директно и мощно да ни събуди 
от фаталната дрямка на светския 
дух и греховното удоволствие, за 
да извикаме силно в Христово-
то име за избавление от всички-
те ни духовни неприятели—и за 
сила и благодат, за да можем „да 
Му служим без страх, в святост и 
правда пред Него, през всичките 
дни на живота си” (Лука 1:74, 75).

Бог да даде това да бъде реши-
телният вик на всяка душа и да се 
повтори от всеки един от вас, до-
като нозете ви се намерят в онзи 

път на светостта, по който няма 
да мине нищо нечисто (Исая 35:8). 
Който мисли, че със сигурност ще 
бъде спасен от греха накрая, поч-
ти сигурно ще казва: „още малко 
спане, малко дрямка, малко сгъва-
не на ръце за сън” (Притчи 6:10). 
Господ да ни спаси от този уни-
щожителен капан на дявола и да 
ни направи всички да видим чрез 
вяра „Божият Агнец, Който отне-
ма греха на света” (Йоан 1:29). 
Тогава ще получим свидетелство-
то, че сме праведни, при което 
Бог свидетелства (Евреи 11:4) в 
нас чрез Своя Дух за Своите да-
рове, и тогава няма да се сра-
муваме, когато почитаме всички 
Негови заповеди (Псалм 119:6).

Можем да видим, че е въпрос 
от безспорна последица да не се 
отнасяме несериозно, нито да се 
противим на Светия Дух. Несери-
озно отношение има този, който 
се отнася лековато към нечисто-
тите, които Бог завежда на не-
гова сметка, така че не търси да 
бъде очистен от Божия Дух. Този, 
който не приема да отстъпи на 
подбудите на благовестието, се 
противи на Светия Дух, нито идва 
при Христос за Светия Дух, за да 
има живот. Ако някой от вас желае 
Божието спасение, нека ви кажа 
както Давид каза на своя син Со-
ломон: „Ти, сине мой Соломоне, 
познавай Бога на баща си, и слу-
жи Му с цяло сърце и с драговол-
на душа; защото Господ изпитва 
всичките сърца; и знае всичките 
помисли на ума; ако Го търсиш, 
Той ще бъде намерен от тебе; 
но ако Го оставиш, ще те отхвър-
ли за винаги” (1 Летописи 28:9).

Влиянията на Божия Дух са во-
дите на спасението от греха. Мо-
жем да ги имаме, като ги потърсим 
чрез вяра в Христа. „О, вие, кои-
то сте жадни, дойдете всички при 
водите” (Исая 55:1). „Ако е някой 
жаден, нека дойде при Мене и да 
пие” (Йоан 7:37). „И Духът и невес-
тата казват: Дойди. И който чуе, 
нека рече: Дойди. И който е жа-
ден нека дойде. Който иска, нека 
вземе даром водата на живота.

” (Откровение 22:17). Амин. 

 „На никое място 
Библията не зачита 

друго нещо като 
спасение, освен 
спасението от 

греха.”
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НОВИЯТ ЖИВОТ
Изучаване от Библията и Духа на пророчеството

от Даниел Арва Ойок

Какво представлява той?
В краткото издание на Оксфорд-

ски речник (10. издание), думата 
„нов” е дефинирана като „нещо, 
което не е съществувало преди, 
нещо, направено, въведено или 
наскоро или сега направено за 
първи път - което не е използва-
но, нито притежавано допреди.”

Библията казва: „Затова, ако е някой 
в Христа, той е ново творение; стари-
те неща преминаха; ето, всички неща 
станаха нови” (2 Коринтяни 5:17).

Това означава, че вярващият в Хри-
ста е получил една промяна на живо-
та - напълно различен живот от жи-
вота, който е живял допреди. Реално 
Христос е освободил тази личност 
от контролиращата сила на греха.

Какво представляват 
„старите неща”?

„А делата на плътта са явни; те 
са: блудство, нечистота, сладостра-
стие, идолопоклонство, чародей-
ство, вражди, разпри, ревнувания, 
ярости, партизанства, раздори, раз-
цепления, зависти, пиянства, пиру-
вания и тям подобни; за които ви 
предупреждавам, както ви и пре-
дупредих, че които вършат такива 
работи, няма да наследят Божи-
ето царство” (Галатяни 5:19–21).

Какво съставлява 
„новия живот”?

Сега вече има „любов, радост, 
мир, дълготърпение, благост, ми-
лост, милосърдие, вярност,  кротост, 
себеобуздание; против такива неща 

няма закон” (Галатяни 5:22, 23).

Защо християнските 
вярващи са наречени 
нови творения?

1. Понеже „които са Исус Христо-
ви, са разпънали плътта заедно със 
страстите и похотите й,” тъй като са 
наистина мъртви за греха, но живи 
за Бога чрез Исуса Христа, нашия 
Господ, при което „се погребахме с 
Него, за да участваме в смърт, тъй 
щото, както Христос биде възкре-
сен от мъртвите чрез славата на 
Отца, така и ние да ходим в нов жи-
вот.” (Галатяни 5:24; Римляни 6:4).

2. Понеже сега те служат „по нов 
дух, а не по старата буква,” „за-
щото грехът няма да ви владее, 
понеже не сте под закон, а под 
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благодат,” „да се облечете в новия 
човек, създаден по образа на Бога 
в правда и святост на истината” 
(Римляни 6:14; 7:6; Ефесяни 4:24).

Тъй като те не трябва да позволя-
ват на греха да царува в смъртното 
им тяло, че да се покоряват на по-
хотта на това тяло, нито да преда-
ват телесните си части като инстру-
менти на неправдата, но трябва да 
се предават на Бога като оживели 
от мъртвите, а също телесните си 
части като инструменти на пра-
вдата за Бога, понеже грехът няма 
да ги владее (Римляни 6:12–14).

3. Понеже те „не ходят по 
плът, но по Духа” (Римляни 8:1).

Затова ни се казва да не се лъ-
жем „един друг, понеже сте съблекли 
вече стария човек с делата му, и сте 
се облекли в новия, който се подно-
вява в познание по образа на Този, 
Който го е създал” (Колосяни 3:9, 10).

По всички тези начини християни-
те живеят живота на Животодателя, 
един живот на пълно предаване и по-
слушание спрямо всяка дума, която 
произлиза от Божията уста. В новия 
живот християнинът е бил разпънат 
с Христос, Който умря за греха и 
беше възкресен за нов живот. Нами-
райки се под благодат, ние не трябва 
да продължаваме да извършваме 
грях. „Да речем ли: Нека останем 
в греха, за да се умножи благода-
тта? Да не бъде!” (Римляни 6:1, 2).

Защо?
Понеже сме умрели за греха, не е 

възможно да живеем повече в него. 
Не съществува такава възможност.

Понеже „ние, които сме ум-
рели за греха, как ще живе-
ем вече в него?”(Римляни 6:2)?

„Нашето старо естество бе разпна-
то с Него, за да се унищожи тялото 
на греха, та да не робуваме вече на 
греха” (Римляни 6:6). Това е така, 
просто защото старият човек е умрял 
със старите си изградени навици, 
както придобити, така и наследени.

Какъв е резултатът?
„Навсякъде, където Божието сло-

во е било вярно проповядвано, ще 
последват резултати, които ще сви-
детелстват за неговия божествен 

произход. Божият Дух съпровожда 
вестта на Божиите служители, така 
че словото е било със сила. Греш-
ниците са почувствали как съвест-
та им се пробужда. „Светлина(та), 
която осветлява всеки човек” (Йоан 
1:9) е осветлила скритите кътчета на 
душата им и скритите неща на тъм-
нината са станали явни. Дълбоко 
убеждение е обхванало ума и сърце-
то им. Те са се убедили за грях, за 
правда и за съда, който предстои. 
Те са добили чувство за правед-
ността на Йехова и са почувствали 
ужаса от това да се явят в своята 
вина и нечистота пред Този, Който 
издирва сърцата. Те са извикали с 
терзание: „Кой ще ме избави от тя-
лото на тази смърт?” (Римляни 7:24). 
Когато Голготският кръст с неговата 
безкрайна жертва за греховете на 
хората им е бил разкрит, те са ви-
дели, че нищо друго, освен Христо-
вите заслуги, не би могло да бъде 
достатъчно като умилостивение за 
техните престъпления; само това 
би могло да примири човека с Бога.

С вяра и смирение те са приели 
Божия Агнец, Който отнема греха на 
света. Чрез Исусовата кръв те са по-
лучили „прощаване на греховете, из-
вършени по-напред” (Римляни 3:25).

„Тези души са принесли плод, кой-
то приляга на каещи се хора. Те са 
повярвали и са се кръстили, и са 
възкръснали, за да ходят в един нов 
живот—нови творения в Христа Ис-
уса; не за да се съобразяват според 
предходните похоти, но чрез вяра в 
Божия Син да следват по Неговите 
стъпки, да отразяват Неговия ха-
рактер и да се очистят, както Той е 
чист. Те обичат нещата, които някога 
са мразели, и мразят нещата, които 
някога са обичали. Гордият и само-
налагащ се става кротък и смирен по 
сърце. Показните и високомерните 
стават сериозни и неочебийни. Не-
чистият език става почтителен, алко-
холикът става трезвен и развратният 
става чист. Светските моди на показ-
ност биват изоставени. Християните 
не търсят „външната украса на спли-
тане на косата, нито носене на злато, 
или обличане със скъпи дрехи. . . но 
скритият в сърцето човек, с нетлен-
но украшение, което е украсяването 

с кротък и тих дух, което е скъпоцен-
но в Божиите очи”(1 Петър 3:3, 4).” ¹

Какво прави 
присъствието на 
Христос в живота?

То слага край на греха, едно пъл-
но прекратяване (пълна „точка”). То 
не е „запетая”; то не е продълже-
ние на живота в грях. Но наместо 
това представлява една радикал-
на промяна; „ето, всички неща 
станаха нови” (2 Коринтяни 5:17).

„Исус взе на Себе Си естеството на 
човек, за да може да остави образец 
за хората, пълен и съвършен. Той 
предлага да ни направи като Себе 
Си, верен във всяко намерение, 
чувство и мисъл—истинен в сърце, 
в душа и в живот. Това е християн-
ството. Падналото ни естество тряб-
ва да се очисти, облагороди, посве-
ти чрез послушание на истината.”²

Ще приемете и ще 
повярвате ли, че старият 
човек е мъртъв?

Това бе вярата на апостол Павел. 
„Съразпнах се с Христа, и сега вече, 
не аз живея, но Христос живее в мене; 
а животът, който сега живея в тялото, 
живея го с вярата, която е в Божия 
Син, Който ме възлюби и предаде 
Себе Си за мене” (Галатяни 2:20).

Христос дава сила да 
живеем новия живот

„За всичко имам сила чрез Онзи, 
Който ме подкрепява” (Филипяни 
4:13). „А ония, които Го приеха, даде 
власт да станат Божии чада” (Йоан 
1:12). Исус каза: „Защото без Мене не 
можете да сторите нищо” (Йоан 15:5). 

Христос взе нашите грехове
“Знаете, че Той се яви да носи 

греховете. В Него няма грях. Ни-
кой, който пребъдва в Него, не 
съгрешава, не Го е видял, нито 
Го е познал” (1 Йоан 3:5, 6).

„Никой, който е роден от Бога, 
не върши грях, защото негови-
ят зародиш пребъдва в Него; и 
не може да съгрешава, защо-
то е роден от Бога” (1 Йоан 3:9).

„Осигурена е изобилна благодат, 
така че вярващата душа да бъде 
опазена от грях; понеже цялото 
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небе, с безкрайните му ресурси, 
е поставено на наше разположе-
ние. За нас е опеделено да чер-
пим от кладенеца на спасението.” ³

„[Христос] слага край на контроли-
ратащата сила на греха в сърцето, 
при което животът и характерът на 
вярващия засвидетелстват за ис-
тинността на Христовата благодат...

„Като гледаме на Исус, получава-
ме един жив, разгръщащ принцип 
в сърцето, при което Светият Дух 
продължава делото и вярващият 
напредва от благодат към благодат, 
от сила към сила, от характер към 
характер. Той се съобразява според 
Христовия образ, докато в духовния 
си растеж достигне до мярката на 
пълния ръст в Христа Исуса. Така 
Христос слага край на проклятието 
на греха и освобождава вярващата 
душа от неговото действие и сила.”⁴

Защо се проваляме 
често?

„Ние се проваляме много пъти, по-
енже не осъзнаваме, че Христос е с 
нас чрез Духа си също толкова ре-
ално, както когато в дните на Своето 
унижение се движеше ясно видим 
на земята. Изминалото време не е 
променило по никакъв начин Него-
вото прощално обещание към уче-
ниците, когато бе взет от тях на не-
бето: „Ето, Аз съм с вас винаги, дори 
до края на света” (Матей 28:20).” ⁵

„Отсега нататък Христос щеше 
да обитава постоянно в сърцата на 
Своите деца чрез Духа Си. Негови-
ят съюз с тьх бе по-близък, отколко-
то когато беше персонално с тях.” ⁶

„Христовата заслуга е тази, която 
ще ни ползва. Чрез вяра в Него Хрис-
тос ще направи всичките ни несъвър-
шени усилия приемливи за Бога.” ⁷

„[Христос] държи пред Отец кадил-
ницата със собствените Си заслуги, 
в които няма нито петънце на зем-
на поквара. В тази кадилница Той 
събира хвалението и изповедите на 
Своите люде, като към тях поставя 
собствената Си безупречна пра-
ведност. Тогава, благоуханни със 
заслугите на Христовото умилости-
вение, тамянът се издига пред Бога 
изцяло и напълно приемлив. Тогава 
се връщат благодатни отговори.” ⁸

Как Бог гледа на 
тези, които приемат 
Христовата праведност?

Отец гледа на тях през Христос като 
на праведни и без петно или бръчка.

„Христос е благоуханието, све-
тият тамян, който прави мол-
бите ви приемливи за Отец.” ⁹

„Всичко трябва да бъде поло-
жено върху огъня на Христова-
та праведност, за да се очисти от 
земната миризма, преди да се 
въздигне като благоуханен тамян 
към великия Йехова и да бъде 
прието като сладък аромат.” ¹⁰

Христовата праведност 
е сватбената дреха

„И на нея [църквата] се позволи 
да се облече в светъл и чист ви-
сон; защото висонът е праведните 
дела на светиите” (Откровение 19:8).

„Единствено Христовата пра-
ведност може да ни ползва за спа-
сение, а тя е дар от Бога. Това е 
сватбената дреха, в която можеш 
да се явиш като приветстван гост 
на сватбената вечеря на Агнето.” ¹¹

Какво става, когато се 
предадем на Христос?

Когато се предадем на Христос, 
греховете ни биват опростени, от-
вратителните мръсни дрехи се от-
страняват и се прехвърлят към Исус, 
който е представителят, заместни-
кът и гарантът на грешника. В същия 
момент Господ вменява Христовата 
праведност на сметката на вярва-
щия и заявява пред цялата вселена, 
че този човек е праведен, опростен 
и обновен в духа на ума. Дава се 
ново сърце и Христовият образ се 
отпечатва върху самия ум и душа. 

На старозаветния пророк Заха-
рия бе показан във видение пър-
восвещеника Исус, застанал пред 
Господа и Сатана, застанал от-
дясно му, за да му противостои.

„А Исус бе в нацапани дрехи като 
стоеше пред ангела. И ангелът про-
говаряйки рече на стоящите пред 
него, като думаше: Съблечете от него 
нацапаните дрехи. А нему рече: Ето, 
отнех от тебе беззаконието ти, и ще 
те облека в богати одежди” (Захария 
3:3, 4). Когато Христос ни покрива с 

дрехата на Своята праведност, Той 
не предоставя покривало за греха, 
а отнема греха. Това показва, че оп-
рощаването на греховете не е прос-
то някаква формалност. То е нещо 
повече от едно формално вписва-
не в докладните книги на небето.

Опрощаването на греховете е 
една реалност; тя засяга личността 
по съществен начин, очиствайки 
душата от вината. Ако човек е оп-
равдан и направен праведен, се 
случва радикална промяна. Той 
или тя става нов човек, след като е 
придобил Христовата праведност. 
Пълното и безплатно прощение на 
греховете носи със себе си чудна и 
чудотворна промяна, позната като 
новорождение. Това е същото, как-
то да се има ново или чисто сърце. 

„Именно Христовата пра-
ведност, самият Негов безуко-
рен характер, който се прида-
ва чрез вяра на всички, които Го 
приемат за личен Спасител.” ¹²

„Опрощение и оправдание са 
едно и също нещо. Чрез вяра вяр-
ващият преминава от положение на 
бунтовник, дете на греха и на Сата-
на, в позиция на верен поданик на 
Христа Исуса, не поради вътреш-
но присъща доброта, но понеже 
Христос го приема като Свое дете 
по осиновение.  Грешникът приема 
прощението на своите грехове, по-
неже тези грехове са понесени от 
Заместника и Гаранта. Господ казва 
на Своя небесен Отец: „Това е Мое 
дете, Аз отменям изпълнението на 
смъртната присъда, като му давам 
Моята застраховка живот- вечен 
живот - понеже застанах на негово-
то място и изстрадах за греховете 
му. Той е Мой възлюбен син.” Такъв 
човек, опростен и облечен с краси-
вите одежди на Христовата правед-
ност, стои безгрешен пред Бога.”¹³

Как можем да 
поддържаме тази 
изкупена с кръв одежда?

Чрез постоянно послуша-
ние и като упражняваме всич-
ките си познати задължения.

„Не е възможно някой да вярва 
със сърцето и да бъде оправдан, 
като получи оправдание чрез вяра, 
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а да продължава да върши онези 
неща, които Божието Слово за-
бранява или докато пренебрег-
ва някое познато задължение...

„Доказателство, че един човек 
не е оправдан чрез вяра, е, ако де-
лата му не съответстват на това, 
което изповядва. „Ти виждаш, че 
вярата действуваше заедно с де-
лата му, и че от делата се усъвър-
шенствува вярата” (Яков 2:22).

„Вяра, която не произвежда до-
бри дела, не оправдава душата.”¹⁴

„Човекът, който става участник 
на божественото естество, ще 
бъде в хармония с великия Бо-
жий стандарт за праведност, Не-
говия свят закон. Това е прави-
лото, според което Бог измерва 
проявите на хората. Това ще бъде 
изпитът за характера в съда.”¹⁵

„Душата, която вижда Исус чрез 
вяра, отхвърля собствената си 
праведност. Такъв човек се вижда 
като несъвършен, покаянието си 
за недостатъчно, най-силната си 
вяра като нищо друго, освен не-
мощ, най-скъпата си жертва като 
оскъдна, при което потъва в сми-
рение в подножието на кръста. . . 

„Гледайки Божия Агнец, който 
отнема греха на света, той намира 
Христовия мир; понеже срещу име-
то му се написва „опростен” и той 
приема Божията дума: „Вие имате 
пълнота в Него” (Колосяни 2:10).”¹⁶

„Когато се подчиним на Христос, 
сърцето се обединява с Неговото 
сърце, волята се слива с Неговата 
воля, умът става едно с Неговия ум, 
мислите биват доведени в плен на 
Него; ние живеем Неговия живот. 
Това означава да си облечен с дре-
хата на Неговата праведност.” ¹⁷

„Сърцето трябва да бъде об-
работено, усмирено и покорено, 
разорано, браносано, засято, за 
да принесе жетва от добри дела 
пред Бога. „Вие сте Божие зда-
ние” (1 Коринтяни 3:9). Вие може 
да се съградите. Има Сила извън 
вас, която трябва да направи цър-
ковното здание, поставяйки тухла 
върху тухла, като постоянно съ-
трудничите, използвайки способ-
ностите и силите, дадени от Бога 
на човека... Господ е осигурил 

душата да приема препитание от 
Него, за да бъде използвано об-
ратно в изработването на Негово-
то намерение. За да има изтичащ 
поток, трябва да има вливане на 
божественото в човешкото. „Ще 
се заселя между тях и между 
тях ще ходя” (2 Коринтяни 6:16).

„Храмът на душата трябва да 
бъде свещен, свят, чист и не-
осквернен. Трябва да има едно 
сътрудничество, в което всич-
ката сила е от Бога и цялата 
слава принадлежи на Бога. От-
говорността лежи върху нас...

„Законът на човешкото и бо-
жественото действие прави по-
лучателя съработник на Бога. 
Той води човека там, където обе-
динен с божественото, човекът 
може да върши Божиите дела.” ¹⁸

Не се задоволявайте
„Никога не трябва да оставаме в 

едно доволно състояние, нито да 
преставаме да напредваме, като си 
казваме: „Аз съм спасен.” Когато се 
поддържа тази идея, мотивите за 
бдителност, за молитви, за решител-
но усилие да постоянстваме напред 
към по-високи постижения, преста-
ва да съществува. Няма да се наме-
ри осветен език, който да произнесе 
такива думи, докато Христос дойде 
и влезем през портите на Божия 
град. Тогава ще е крайно уместно 
да отдадем славата на Бога и Аг-
нето за вечното избавление. Дока-
то човек е пълен със слабост - по-
неже от себе си не може да спаси 
душата си - никога не трябва да се 
осмелява да казва: „Аз съм спасен.”

„Този, който се подготвя за бит-
ка, не може да се хвали с победа-
та; понеже тепърва му предстои 
да поведе една битка и да спече-
ли една победа. Ще бъде спасен 
този, който издържи докрай.” 19

„Погиващият грешник може да 
каже: „Аз съм изгубен грешник; но 

Христос дойде да потърси и да спа-
си погиналото. Той казва: „Аз дой-
дох, не за да призова праведните, 
но грешниците на покаяние” (Лука 
5:32). Аз съм грешник и Той умря 
на голготския кръст, за да ме спаси. 
Няма защо да остана нито миг пове-
че неспасен. Той умря и възкръсна 
за моето оправдание, така че Той 
ще ме спаси сега. Аз приемам про-
щението, което Той е обещал.” ²⁰

Нека всички кажем следното:
„Всяка душа може да каже: „Чрез 

Своето съвършено послушание Той 
задоволи изискванията на закона, 
така че единствената ми надежда 
се състои в това да гледам на Него 
като на мой заместник и гарант, кой-
то се покори съвършено на закона 
заради мен. Чрез вяра в Неговите 
заслуги аз съм свободен от осъжде-
нието на закона. Той ме облича със 
Своята праведност, която задоволя-
ва всички изисквания на закона. Аз 
имам пълнота (аз съм съвършен) в 
Този, който внася вечна праведност.

Той ме представя пред Бога в без-
упречна дреха, нито една нишка на 
която не е изтъкана от човешки по-
средник. Всичко е от Христос, така 
че цялата слава, чест и могъщество 
трябва да се отдадат на Божия Аг-
нец, който отнема греха на света.”²¹ 
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„Вяра, която не 
произвежда добри 
дела, не оправдава 

душата.”
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ОЩЕ
ПО-СЕМПЛО

Пам Стемлер

В Северна Америка е почти про-
лет. Обикновено това е времето, 
когато вече сме се изморили да 
стоим затворени вкъщи, уморили 
сме се от праха и мрака, така че 
сме готови - даже повече от готови 
- да прекараме време на чист, пре-
сен и светъл въздух навън и вкъщи. 
Време е за пролетно почистване.  

Интересно е, че това време от 
годината отговаря на годишния 
празник на еврейския народ, на-
речен Пасха. Този важен празник 
възпоменаваше избавлението 
на израелския народ от египет-
ско робство; тяхната възможност 
да бъдат свободни да следват 
ръководството на Бога и да из-
пълнят Неговите намерения.  

„През същата нощ нека ядат ме-
сото, печено на огън; с безквасен 
хляб и с горчиви треви да го ядат... 
И така да го ядете: препасани през 
кръста си, с обущата на нозете си 
и тоягите в ръцете си; и да го ядете 
набързо, понеже е време на Гос-
подното минаване” (Изход 12:8, 11).

Обикновено пасхалният праз-
ник беше предшестван от пъл-
но очистване на домовете, за 
да се осигури, че няма никакъв 
квас, нито мая, в домовете. Ква-
сът беше образ на греха и за да 
можеше народът да участва в 
пасхалния празник, последван 
непосредствено от Празника на 
безквасните хлябове, трябваше 
да изпълнят конкретна подготовка.

„Седем дни да ядете безквасен 
хляб; още на първия ден ще ди-
гнете кваса от къщите си; защото, 
който яде квасно от първия ден до 
седмия ден, оня човек ще се изтре-
би отсред Израиля.” (Изход 12:15).

Не знам със сигурност, но смя-
там, че идеята за „пролетното 
почистване” се е зародила там. 
Харесва ми да претребвам всяко 
закътано местенце, да почиствам 
изцяло, да преглеждам всяка ку-
тия и чекмедже, да подбирам какво 
трябва да се остави и какво тряб-
ва да се отстрани. За мен това е 
символ на процеса на освещение, 
през който ни превежда Бог, ако 
сме Негови деца. Павел говореше 
за този символизъм, когато въз-
кликна: „Хвалбата ви не е добра. 
Не знаете ли, че малко квас зак-
васва цялото тесто? Очистете ста-
рия квас, за да бъдете ново тесто, 
- тъй като сте безквасни; защото и 
нашата пасха, Христос, биде за-
клан [за нас]” (1 Коринтяни 5:6–8).

Празниците са били време на 
посвещение, на послушание към 
Божиите указания, време за на-
ставляване на великите истини 
във връзка с изкупителния план. 
Те били един визуално нагледен 
урок, който да ги води при Христос. 

Нека се върнем на идеята с „про-
телтното почистване”: докато пре-
глеждах и чистех, питах Господа: 
„колко,” „колко важен е порядъкът,” 
„къде е балансът?” Той насочи 

ума ми към няколко места, които 
бих искал да споделя: Първата 
мисъл е доколо е важен редът. 
Колкото по-задълбочено разглеж-
даме Божието творение, толко-
ва повече детайли и повече ред 
забелязваме. Това е самото Не-
гово естество. Бог е Бог на реда.

Къде е балансът? Трябва 
ли да отделям цялото си вре-
ме и мисъл за организацията?

Не. В голямата Си милост и зна-
ние Господ ни е дал принципи в 
Своето Слово, за да ни помогне 
да подредим по приоритетност 
задълженията и времето. Пър-
во трябва да търсим Неговото 
царство и Неговата праведност.

Господната вестителка е получи-
ла видение, познато като „Пътува-
не по тесния път,” което се намира 
в книгата Опитности и видения, 
глава 30. Това видение ни предста-
вя една картина на процеса, през 
който Бог превежда Своите верни. 
Разбира се, струва си да се запоз-
наем с цялото видение, но тук нека 
да разгледаме няколко момента:

„Докато бях в Батъл Крийк ав-
густ, 1868, сънувах, че се намирах 
с голяма група хора. Една част от 
това събрание се отправи, под-
готвено за пътуване. Дилижан-
сите ни бяха тежко натоварени. 
Докато пътувахме, пътят започна 
да става по-стръмен. От едната 
страна на пътя имаше дълбока 
урва; от другата висока, гладка, 
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бяла стена, подобно на гипсо-
ва мазилка по измазани стени.” ¹

Забележете, че е имало голяма 
група хора, но само част от тях са 
поели подготвени. Дилижансите 
им са били тежко натоварени. С 
какво са били натоварени? Когато 
хората по онова време са поемали 
на път с дилижанси, вземали не-
щата, които смятали за необходи-
ми. Вземали са неща за готвене, 
за сън, за обличане, за подслон 
-  може би и още няколко екстри. 
Вземали със себе си всички неща, 
които мислели, че ще им трябват. 
Пътуването било по нанагорнище. 
Ако се подхлъзнат от пътя, нямало 
връщане. Да продължим да четем:

„Докато пътувахме, пътят ста-
ваше по-тесен и по-стръмен. На 
места изглеждаше толкова те-
сен, че заключихме, че не можем 
вече да продължаваме с нато-
варените дилижанси. Тогава ги 
освободихме от конете, взехме 
част от багажа от колите и го по-
ставихме на конете, и продъл-
жихме да пътуваме на конете.” ²

Това ми се струва много инте-
ресно. Пътят станал труден и те-

сен, като не позволявал да вземат 
със себе си всичките си неща. 
Налагало се да изоставят колите, 
дори и част от нещата. Натова-
рили обратно най-важните неща 
на конете и продължили напред. 

„Докато напредвахме, пътека-
та продължаваше да се стеснява. 
Налагаше се да се притискаме 
плътно към стената, за да ни пред-
пази да не паднем от тесния път в 
стръмната урва. Междувременно 
багажът на конете се притискаше 
към стената, докато ние заради 
него се олюлявахме към урвата. 
Опасявахме се, че ще паднем и ще 
се разбием върху скалите. Затова 
отрязахме багажа от конете и го 
оставихме да се изтъркули в урва-
та. Продължихме на коне, но пре-
живявахме ужасен страх, когато 
наближавахме по-тесни места от 
пътя, че може да загубим равнове-
сие и да паднем. В такива момен-
ти ни се струваше, че сякаш една 
ръка поемаше юздите и ни на-
правляваше по рискования път.” ³

Тук забелязвам един съществен 
урок. Дори най-важните „неща” са 
криели риск да ги направят да се 

подхлъзнат към урвата. Трябвало 
да вземат решение. Дали да пред-
приемат риска, или да изоставят 
„нещата”? Това ми напомня на на-
ставлението, което ни даде Исус: 
„Внимавайте и пазете се от всяко 
користолюбие, защото животът 
на човека не се състои в изоби-
лието на имота му” (Лука 12:15).

Повечето от нас живеем в свят 
и в нация, която е погълната от 
стремежа да трупа неща. Искаме 
да имаме такава работа, че да си 
набавим нов дом, кола, камион, 
дрехи, посуда, развлечения, при-
тежанията на света. Дори не ос-
ъзнаваме доколко сме мотивира-
ни от тези неща, докато не бъдем 
заставени да вземем решение да 
се освободим от тях едно по едно.

Може и да проучваме и да гово-
рим за времето, когато ще настъпи 
такова ясно определено пророче-
ско явление, когато ще знаем, че 
ще трябва да напуснем градовете, 
да напуснем домовете си, фер-
мите си, колите си, гардеробите 
си, може би дори и семейството 
си, за да бъдем отведени от ръка-
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та на свети ангели към защитени 
места, като си мислим, че това 
просто ще си дойде без никакво 
възражение от наша страна. Но 
спомнете си за преживяването на 
Лот. Жена му излезе физически 
от Содом, когато ангелът я из-
дърпа за ръка, но тя не изостави 
изкусителния град. Сърцето й си 
беше там. Къде са сърцата ни?

Очевидно Исус смяташе този въ-
прос за важен. Той го разгледа на-
пример в планинската проповед:

„Недейте си събира съкровища 
на земята, гдето молец и ръжда ги 
изяжда, и гдето крадци подкопават 
и крадат. Но събирайте си съкрови-
ща на небето, гдето молец и ръжда 
не ги изяжда, и гдето крадци не под-
копават нито крадат; защото гдето 
е съкровището ти, там ще бъде и 
сърцето ти” (Матей 6:19–21). Той 
знае, че умът ни може да е само на 
едно място в даден момент. Зато-
ва продължи с наставлението Си:

„Никой не може да слугува на 
двама господари, защото или ще 
намрази единия, а ще обикне дру-
гия, или към единия ще се при-
върже, а другия ще презира. Не 
можете да слугувате на Бога и на 
мамона. Затова ви казвам: Не се 
безпокойте за живота си, какво ще 
ядете или какво ще пиете, нито за 
тялото си, какво ще облечете. Не 
е ли животът повече от храната, и 
тялото от облеклото?  Погледнете 
на небесните птици, че не сеят, 
нито жънат, нито в житници съби-
рат: и пак небесният ви Отец ги 
храни. Вие не сте ли много по-скъ-
пи от тях? И кой от вас може с гри-
жене да прибави един лакът на 
ръста си? И за облекло, защо се 
безпокоите? Разгледайте полски-
те кремове как растат; не се тру-
дят, нито предат; но казвам ви, че 
нито Соломон с всичката си слава 
не се е обличал като един от тях. 
Но ако Бог така облича полската 
трева, която днес я има, а утре 
я хвърлят в пещ, не ще ли много 
повече да облича вас маловерци?

И тъй не се безпокойте, и не ду-
майте: Какво ще ядем? или: Как-
во ще пием? или: Какво ще обле-
чем? (Защото всичко това търсят 

езичниците), понеже небесният ви 
Отец знае, че се нуждаете от всич-
ко това. Но първо търсете Неговото 
царство и Неговата правда; и всич-
ко това ще ви се прибави. Затова, 
не се безпокойте за утре, защото 
утрешният ден ще се безпокои за 
себе си. Доста е на деня злото, кое-
то му се намери” (Матей 6:24–34).

Какво още?

Но не само нещата представляват 
проблем. Става въпрос за заетост-
та на живота като цяло. Бог призо-
вава към един по-семпъл начин. 
„Трябва да отклоним вниманието 
си от хиляди теми, които ни при-
канват да им обърнем внимание. 
Има неща, които поглъщат време 
и пораждат търсене, но следват в 
нищо. Най-съществените интере-
си изискват най-плътно внимание и 
енергия, които обаче се отвадат тол-
кова често на незначителни неща.” ⁴

„Имате да понасяте грижи и товари 
в семейството си, които често ви при-
тесняват; но ако вършите само тези 
неща, които са необходими за вре-
менния комфорт и щастие, ще нами-
рате време да четете Библията си с 
молитвен интерес и да усъвършенст-
вате един християнски характер.”5

„Понякога пренатоварването с ра-
бота причинява загуба на самокон-
трол. Но Господ никога не води към 
предприемане на забързани, сложни 

ходове. Мнозина си събират товари, 
с които милостивият небесен Отец 
не ги е натоварвал. Задължения, 
които Той никога не е замислял да 
изпълняват, ги преследват. Бог же-
лае да осъзнаем, че не прославяме 
името Му, когато поемаме толкова 
много товари, че се пренатоварва-
ме със задачи и след като сърцето и 
умът ни се изтощят, започваме да се 
дразним, да се изнервяме и да тър-
сим да се скараме. Трябва да поема-
ме единствено отговорностите, кои-
то Господ ни дава, като се уповаваме 
на Него, и така да опазваме сърцето 
си чисто, сладко и съчувствително.” ⁶

От години съм подтиквана да 
опростя живота - и според пред-
ставите на повечето хора, ние на-
истина живеем сепмпло. Но Гос-
под ми дава ново мислене, като 
имам предвид какво предстои. Още 
по-семпло! Защо? Господната вести-
телка продължава с видението: 

„Тъй като пътеката стана още 
по-тясна, решихме, че вече не е без-
опасно да пътуваме на коне, затова 
оставихме конете и продължихме 
пеша, в редица по един, всеки след-
вайки стъпките на предходния. В този 
момент от върха на чистата бяла 
стена се спуснаха малки въжета; ние 
ги хванахме с нетърпение, за да ни 
помогнат да пазим равновесие по 
пътеката. Докато пътувахме, въжето 
се придвижваше заедно с нас. На-
края пътеката стана толкова тясна, 
че заключихме, че би било по-без-
опасно да пътуваме без обувките 
си; така че ги събухме и изминахме 
известно разстояние без тях. Скоро 
беше решено, че ще е по-безопасно 
да пътуваме без чорапите; свалихме 
ги и продължихме напред боси. Тога-
ва си спомнихме за онези, които не 
бяха привикнали на лишения и труд-
ности. Къде бяха сега? Те не бяха в 
групата. При всяка промяна някои 
отпадаха, като оставаха само онези, 
които бяха свикнали да понасят труд-
ности. Лишенията, налагани от пътя, 
правеха още по-силно желанието 
им да проявят упоритост до края.” ⁷

Не е достатъчно само да сме съ-
гласни да понесем трудност и лише-
ние, но трябва също и да сме свикна-
ли да издържаме на трудности. Това 

„Идеята за „още 
по-семпло” е 

съпътствана от 
една цялостна 

умствена нагласа. 
Това означава да 

търсим ефективни, 
семпли начини за 
живеене, хранене, 
обличане, жилище, 

служене.”
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не означава да се превръщаме в мъ-
ченици, но смятам, че не означава и 
да се снабдяваме и да привикваме 
към много удобства и подсигуреност.

Идеята за „още по-семпло” е съ-
пътствана от една цялостна ум-
ствена нагласа. Това означава да 
търсим ефективни, семпли начи-
ни за живеене, хранене, обличане, 
жилище, служене. Това означава 
да степенуваме по приоритетност 
какво е най-съществено в живота, 
за да имаме време и умствена спо-
собност да се молим, да изучава-
ме, да чакаме пред Бога, а после 
и време да работим с хората, кои-
то Господ е поставил в живота ни.

Като се учим от верните 
Божии мъже

Енох избра един семпъл стил на 
живот: 

„Когато се научим да ходим с 
вяра, а не с чувства, ще получим 
помощ от Бога, точно когато ни пот-
рябва и Неговият мир ще влезе в 
сърцата ни. Енох живя именно та-
къв семпъл живот на послушание 
и упование. Ако научим този урок 
на семпло упование, можем да 
имаме свидетелството, което по-
лучи той, че е бил угоден на Бога.” ⁸

Също и Йосиф.
„По какъв начин Йосиф бе на-

правен способен да остави такъв 
доклад за твърдост на характера, 
непоколебимост и мъдрост? - В 
своите ранни години той се съо-
бразяваше с това какво бе длъжен 
да направи, а не с това, което бе 
склонен да направи; при което не-
отклонното съобразяване, упова-
нието, благородното естество на 
младежа принесе плод в делата 
на мъжа. Един чист и семпъл жи-
вот облагодетелства енергичното 
развитие както на физическите, 
така и на интелектуалните сили. 
Общението с Бога чрез Неговите 
дела и съзерцаването на великите 
истини, поверени на наследници-
те на вярата бяха извисили и об-
лагородили неговото духовно ес-
тество, като разшириха и укрепиха 
ума така, както никое друго учение 
не би могло да направи. Вярното 
внимание към дълга във всяка си-

туация, от най-пренебрежимата 
до най-издигнатата, бяха обучили 
всяка сила за най-висшето й слу-
жене. Човекът, който живее в съ-
гласие с волята на Създателя, ще 
си осигури най-истинско и най-бла-
городно развитие на характера.” ⁹

Забелязах, че колкото повече 
имаме да правим, толкова повече 
неща има, за които да се притесня-
ваме, толкова по-малко време ни 
остава да свършим добре най-до-
брите неща. Лично аз намалих 
параметрите; не размера на дома 
ни, тъй като не сме се премести-
ли, но големината на списъка със 
задачи, размера на моите дома-
кински работи, размера на моето 
меню, размера на моя гардероб.

Опитвам се да изпълня следния 
съвет. А вие?

„Ако обличаме просто, скром-
но облекло, без значение какви 
са модите; ако масите ни по вся-
ко време са приготвяни със сем-
пла, здравословна храна, като 
избягваме луксове, всякаква екс-
травагантност; ако къщите ни са 
изградени с подобаваща просто-
та и обзаведени по същия начин, 
това ще разкрие освещаващата 
сила на истината и ще упражни 
въздействащо влияние върху не-
вярващите. Но докато се съобра-
зяваме със света по тези въпроси, 
в някои случаи очевидно със стре-
меж да изпреварим и светските по 
подредба с богато въображение, 
проповядването на истината ще 
има малък до никакъв ефект. Кой 
ще повярва тържествената исти-
на за това време, когато онези, 
които вече изповядват, че вярват 
в нея, противоречат на вярата си 
чрез делата си? Не Бог е затво-
рил прозорците на небето за нас, 
но собственото ни съобразяване 
с обичаите и практиките на света.

„По едно чудо на божествена-
та сила Христос нахрани мно-
жеството; но колко скромна бе 
набавената храна - единствено 
рибите и ечемичените хлябове, 
представляващи ежедневната 
храна на рибарите от Галилея.

“Христос би могъл да постели 
пред хората богата вечеря, но хра-

ната, приготвена единствено за 
задоволяване на апетита, не би 
преподала никакъв урок за тяхно 
добро. Чрез това чудо Христос же-
лаеше да даде един урок по прос-
тота. Ако хората днес бяха семпли 
в навиците си, живеейки в хар-
мония с природните закони как-
то Адам и Ева в началото, щеше 
да има изобилно осигуряване за 
нуждите на човешкото семейство. 
Но егоизмът и угаждането на апе-
тита внесоха грях и окаянство в 
резултат от една страна на изли-
шък, а от друга – на немотия.” ¹⁰

„Пуританска простота и сем-
плост трябва да отличават жили-
щата и облеклото на всички, кои-
то вярват тържествените истини 
за това време. Всички средства, 
похарчени без нужда за облекло 
или украсяване на домовете, е 
загуба на Господните пари. Това 
е измама за Божието дело зара-
ди задоволяване на гордостта.” ¹¹

Аз опростих живота и се чувст-
вам добре. Като продължавам 
да моля Бог да ръководи дейст-
вията ми, свалям от „коня” все 
повече неща, при което мога да 
отдавам повече внимание към 
това да се придвижвам напред и 
да се държа за въжетата - поне-
же нямаме достатъчно ръце да 
държим багаж и да увиснем из-
цяло на онези средства, които са 
ни дадени, за да бъдем спасени. 

Не се чувствайте обидени за-
ради нещата, от които Бог милос-
тивото ни отвиква в живота ни. 
Радвайте се, че животът може да 
е още по-добър, когато става още 
по-семпъл. Бог ще ви благослови.
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Австралийската съюзна кон-
ференция проведе младежки 
лагер в Елим Хайтс в Нов Южен 
Уелс, Австралия, за периода 
декември   22–30, 2017. Темата 
беше „Осветете пътя: Реформа-
ция в музиката.”

Събраха се много музиканти 
- някои напреднали, други при-
състваха за първи път на му-
зикален ансамбъл. Удивително 
беше да се види как програмата 
следваше красиво и артистично. 
Ясно бе, че Бог я ръководеше. 
Всички участваха в оркестър, хор 
или детската програма - и всич-
ки научиха повече за това как да 
представят приемлив музика-
лен принос на Царя на царете.

Дълбоки духовни послания 
донесоха голямо благослове-
ние също и на лагера. Бр. Ливиу 
Тудориу, ръководител на Ми-
сионския отдел към ГК, преда-
де вдъхновяващи прозрения за 
евангелието, които намираме в 
книгата Йона - представяйки как 
един сърдит пророк бе преобра-
зен в ръцете на един милостив 
Бог. Йона преживя голямо из-
питание, което му донесе фино 
очистване и го подготви да даде 
настоящата истина за своето 
време пред един нечестив град, 
който се покая при неговото 
проповядване. Накрая нашият 
небесен Отец бе разкрит като 
Бог на велика милост не само 
към Йона и Ниневия, но също и 

към нас. Бр. Ливиу разкри тази 
идея в други послания, особено 
приложими към живота ни днес.

Освен като диригент на ор-
кестъра, сестра Барбара Мон-
троуз, член на Музикалния от-
дел към ГК, изнесе часове по 
история на западната музика, 
актуалните тенденции и прин-
ципите на свещената музика, 
като очерта някои разграниче-
ния между истински съзидател-
ните спрямо фалшивите, уни-
щожителни музикални стилове.  

Наблегна се на факта, че живе-
ем в същинския ден на умилости-
вението, така че имаме сериозна 
нужда да се подготвим да полу-
чим Божия печат в предния дял 
на нашия мозък. Музиката, която 
слушаме, може да окаже реша-
ващо влияние, като или подпо-
могне, или затрудни този процес.

Брат Петър Лаушевич, Зам. 
председател на ГК, продъл-
жи, като откри съботата с до-
пълнителни прозрения по 
темата за музиката в Библи-
ята и Духа на пророчеството.

Музикалният и младежикят от-
дел към Австралийската съюзна 
конференция бяха благослове-
ни с грижовното съдействие на 
своите проповедници и библей-
ски служители, които участваха 
като ментори на младите. Ефек-
тивен медиен екип засне някои 
от представянията - а върхово-
то събитие беше един концерт 

В МУЗИКАТА
РЕФОРМАЦИЯ

НОВИНИ
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на свещена музика, изнесен на 
обществено място в града. На 
това място говорителят обърна 
особено внимание на значение-
то на Симфонията на Реформа-
цията, написана от композитора 
Менделсон в чест на 300 години 
от раждането на великата Про-
тестантска реформация на този 
ден. Колко подходящо беше и 
ние, подобно на това, да отбе-
лежим в нашето време 500 го-
дини от раждането на този мо-
нументален стълб в историята.  

Нашата молитва е Господ да 
продължава да благославя обе-
динените усилия на екипа от 
Австралийската съюзна конфе-
ренция - както и на подобни еди-
ници по света, които се стремят 
да включат свещената музика 
като начин да се представи на-
стоящата истина и духовното 
назидаване на нашите хора от 
всяка възраст, особено младите.
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„В страха от Господа има силна увереност: и неговите чада ще 
имат прибежище”  (Притчи 14:26).

Чували ли сте някога за прибежище? На зе-
мята има много места, отделени като специал-
ни места за защита на някои животни. Например, 
прибежището за диви животни е сигурен пристан за под-
слоняване и защита на дивите животни от преследване или 
ловуване. На тази територия животните са в безопасност.

По време на война по-
някога външна държа-
ва, която не участва във 
войната, издига лагери 
за прибежище на хората, 
които се опитват да избя-
гат от всякакво воюване. 
Тези места се наричат ла-
гери за бежанци. В света 
през 2016 имаше повече 
от 65 милиона бежанци—
най-големият отбелязан 
брой. Трябва да се молим 
за онези, които не искат да 
воюват и нямат вече мяс-
то, което да нарекат дом.

Исус казва: „Моето 
царство не е от този свят; 
ако беше царството Ми 
от този свят, служите-
лите Ми щяха да се бо-
рят” (Йоан 18:36). Верните души, които следват Христос, 
не произлизат само от една нация–те идват от различ-
ни страни по света, така че Исус ни учи да не воюваме.

В Библията има много стихове, които показ-
ват нежната грижа на Бога за Неговите деца, 
които Му уповават. Псалмистът се помоли: 

„Колко е голяма Твоята благост, Която си запазил 
за ония, които Ти се боят, И която си показал {Ев-
рейски: Изработил... за.} пред човешките чада Към 
ония, които уповават на Тебе!” (Псалм 31:19, 20).

„Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и кре-
пост моя, Бог мой, на Когото уповавам” (Псалм 91:2).

Освен проблема как да се 
избяга от насилието, кой ще 
бди над нас във време на 
бури, земетресения и глад?

„Бог е нам прибежище и 
сила, винаги изпитана помощ 
в напасти, затова няма да се 
уплашим, ако би се и земята 
поклатила, и планините се 
преместили всред моретата, 
ако и да бучат и да се вълну-
ват водите им, и планините 
да се тресат от надигането 
им. . . . Господ на Силите е с 
нас; Прибежище е нам Яково-
вият Бог” (Псалм 46:1–3, 7).

Децата на Царя на все-
лената са принцове и прин-
цеси. Те са членове на 
царското семейство - но в 
един паднал свят те са все 

още бежанци. Ако дадем сърцето си на Исус, това цар-
ско семейство ще включва и нас. Може да се радваме 
на нежната грижа на Всемогъщия сега и за вечността.

„А аз ще пея за Твоята сила, Да! на ранина високо ще сла-
вословя Твоята милост; Защото Ти си ми станал крепост 
И прибежище в деня на бедствието ми” (Псалм 59:16, 17).

ЗА ДЕЦАТА

Царски бежанци


